
A formação do sistema 
feudal – A Alta Idade Média

OBS: No 6 ano vocês estudaram a Pré-História e Idade 
Antiga que acabou com o fim do Império romano.



Idade Média / Idade das 
Trevas??????? 
Será que essa imagem é 
verdadeira sobre a Idade Média?

• A Idade Média começou no século V, mas o termo 
Idade Média foi criado somente no século XVI por 
filósofos que consideraram este período como 
inferior a Idade Antiga e a Idade moderna. 

• Para muitos esse período foi caracterizado como: 
violento e ignorante, no qual a fé em Deus 
esmagava a razão dos homens,ou seja tudo era 
explicado como vontade de Deus.



O sistema 
feudal ou 
feudalismo 

Foi formado a partir da mistura de elementos da sociedade 
romana, dos reinos germânicos e do cristianismo. 

Ruralização da economia - Migração para as áreas rurais em busca 
de proteção e moradia; - Declínio da importância econômica das 
cidades; - A população recém-chegada dos centros urbanos é 
absorvida como mão de obra nas propriedades rurais (colonos); 
com o tempo, muitos colonos viram servos. 

Os feudos são grandes pedaços de terra com castelos fortificados, 
pertencentes a nobres e a membros da Igreja.

Atenção !! Os feudos só podem ser obtidos por doação, herança ou 
conquista de guerra, por isso UM CAMPONÊS NUNCA É 
PROPRIETÁRIO DO FEUDO!



Características dos feudos

• Os feudos são compostos por 
várias áreas: castelo, aldeias, 
igreja, bosque, riacho, campos, 
pastos, terras comunais, manso 
senhorial, manso servil.  

• Os feudos são autossuficientes, 
pois seus habitantes produziam 
praticamente o necessário para 
sobreviver e o que não possuíam 
era obtido por meio da troca. 
Existia um pequeno uso de 
moedas até o século XI. ( Alta 
Idade Média)

• Como os homens viviam em 
guerras e portanto quase não 
tinham tempo para plantar e criar 
novas técnicas agrícolas, quase 
não havia excedente de produção.



Características sociais 
marcantes
• Sociedade estamental - Sociedade organizada em rígidos 

estamentos (grupos) sociais onde não há mobilidade social( 
mudança de classe social), isto é, quem nasce servo morre 
servo, quem nasce nobre morre nobre. Existia o 
teocentrismo(Crença de que todos os acontecimentos estão 
diretamente ligados a Deus, de modo que Deus é colocado no 
centro de tudo).

• A condição social do indivíduo é determinada pelo seu 
nascimento e transmitida aos seus descendentes.

• O teocentrismo estimulava a luta contra os infiéis 
(comunidade ou povo que não era cristão) e a punição dos 
hereges (cristão que pratica doutrinas 

• contrárias aos princípios da Igreja Católica).



Principais grupos sociais
A) O Clero

• Clero: grupo social de maior 
prestígio, composto pelos  altos 
membros da Igreja. Ele administrava 
os bens da Igreja; dedicava-se ao 
estudo de textos religiosos, cuidava 
dos doentes explicava todos os fatos 
da sociedade, determinava o que 
era certo ou errado, por serem um 
dos poucos que sabiam ler e 
escrever(monges 
copistas),escreviam todos os livros e 
dava orientação espiritual a 
comunidade além de ajudar os reis 
a governarem.

• Muitas pessoas faziam doações a 
Igreja, achando que assim teriam o 
perdão dos seus pecados. A Igreja 
era dona de 1/3 de todas as terras 
da Europa. Não julgue o Homem 
fora do seu tempo. A Igreja 
medieval foi muito diferente da 
Igreja católica atualmente.



Nobreza

• Grupo social composto pelo rei, por senhores feudais e por cavaleiros.

• A)Rei- O rei é a imagem de Deus, atuando não simplesmente como homem, mas 
como alguém que representa a vontade de Deus, portanto, questionar as ordens 
do rei, seria o mesmo que questionar Deus.

• OBS : Existia os Reis taumaturgos:  tinham um poder curativo, com o toque de 
sua mão seguido do sinal da cruz, curavam as escrófulas( Hoje, a medicina 
chama de escrófulas a linfadenite tuberculosa).Quem não era curado, a culpa 
era do doente que não teve fé ou cometeu algum pecado.

• A sucessão se dava, na maior parte das vezes, pelo nascimento, isto é, o poder 
passava de pai para filho, formando as dinastias (famílias reais)e os altos 
membros da Igreja davam conselhos no governo dos reis e influenciavam na 
hora da sucessão, o que demostra o seu poder político também.

• O rei possuía um poder descentralizado, isto é, quem criava as leis, cobrava os 
impostos e fabricava a moeda dentro de cada feudo era o senhor feudal. 



• B) Cavaleiros-Não bastava querer para ser cavaleiro. Este 
deveria ser “armado” por outro cavaleiro e prometer defender 
a Igreja Católica.Na véspera do armamento, o futuro cavaleiro 
se confessava, passava a noite orando e só depois de comungar 
recebia suas armas. - Um cavaleiro poderia perder seu título, 
desde que renunciasse à fé cristã ou passasse para o lado do 
inimigo.

• OBS : Quando não estavam guerreando, para exercer sua 
habilidade nas armas e exibir suas proezas para as damas, os 
cavaleiros organizavam torneios ou praticavam a caça. –

• Curiosidade: A Távola Redonda foi criada para procurar o 
Santo Graal, vaso que teria sido utilizado por Jesus na sua 
última ceia com os apóstolos.



O rei Artur e 
os cavaleiros

da távola
redonda
Lenda ou

realidade?



A dura vida dos servos

• C) camponeses- Trabalhavam na produção agrícola e 
artesanal , na criação de animais e na construção de 
estradas, pontes e castelos. A principal mão de obra do 
sistema feudal foi a servil( camponeses semi livres, pois 
estavam presos a terra pelo juramento de fidelidade ao seu 
senhor feudal em troca de proteção, de moradia e do uso 
da terra. Tinham várias obrigações para com o senhor 
feudal.(talha, banalidade, corveia e mão morta)

• OBS : Havia os vilões que eram camponeses livres que não 
estavam sobre a proteção dos senhores feudais e uma 
pequena quantidade de escravos.

• Atenção! Os servos não recebiam salário.



As relações de suserania e 
vassalagem/Quem doa e quem 

recebe a terra?

• Relação entre nobres. O 
nobre que doava parte de 
seu feudo a outro era 
chamado de suserano e o 
que recebia as terras era 
chamado de vassalo 

• o rei era considerado o 
maior suserano de todos, 
pois foi ele que doou as 
primeiras terras aos nobres 
senhores feudais em troca 
de sua bravura nas guerras.

• Atenção: O poder do rei era 
simbólico- “ O rei reina mas 
não governa”.



No mundo medieval;Deus no 
centro de tudo e da arte também

• Gótico -Estilo marcante nas construções da Europa Medieval 
entre os séculos XIII e XV. 

• Características: Verticalidade( presença de torres pontiagudas e 
altas para passar a ideia de que o Homem está em busca do 
contato com Deus e é pequeno diante dele.

• Uso de vitrais pintados e decorados onde se ensinava ao povo, 
as histórias da bíblia. ( A grande maioria da população era 
analfabeta)

• Arco de ogiva .



Ensinando através da arte



Por que as catedrais góticas são
guardadas por gárgulas?

-
Simbolizavam que o demônio

jamais dormia, sendo um sinal de 
advertência contra o 

comportamento dos pecadores.
-

Podiam ser também guardiãs da 
igreja, mantendo espíritos

malignos à 
distância.

Atenção: O Deus medieval era um 
Deus mais punitivo, muito
diferente do nosso não?


