
                                                                                                                         

 

 

Aluno (a):  Nº 

Série:  7º Ano  Turma: Disciplina:  História Data:  

Avaliação:   Professor:  Valdir  Etapa:  1ª Etapa 

  
 

 

 

www.tomasdeaquino.com.br  A BELEZA DA VIDA É APRENDER  

D 
T 

Feudalismo 

 

O Feudalismo foi uma organização econômica, política, social e cultural baseada na posse da terra, 

que predominou na Europa Ocidental durante a Idade Média. 

O Feudalismo teve origem no século V, com a crise do Império Romano, em razão da insegurança 

gerada pelas invasões dos povos nórdicos. 

 

Características do Feudalismo 

Sociedade Feudal 

A sociedade no feudalismo era chamada de sociedade estamental porque era composta por camadas 

sociais estanques. 

Não existia mobilidade social, ou seja, passar de um estamento social para outro era praticamente 

impossível. 

 
Ilustração da pirâmide social do feudalismo onde se mostra os três estamentos sociais 
 

A sociedade feudal baseava-se na existência de três estamentos sociais – nobreza, clero e servos. 

Nobreza 

No topo da hierarquia social estava o rei, que concentrava pouco poder político, que era dividido entre 

ele e os senhores feudais. 

A nobreza era proprietária de terras e também chamada de senhores feudais. Este exercia poder 

absoluto em seus domínios, aplicava as leis, concedia privilégios, administrava a justiça, declarava a 

guerra e fazia a paz. 

Clero 

A Igreja se tornou a mais poderosa instituição feudal, pois era proprietária de vastas extensões de 

terra. 

Segundo ela, cada membro da sociedade tinha uma função a cumprir em sua passagem pela terra. A 

função do nobre era proteger militarmente a sociedade, a do clero rezar e do servo devia trabalhar. 
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Servos 

O trabalho na sociedade feudal estava fundamentado na servidão. Os trabalhadores estavam presos a 

terra e subordinados a uma série de obrigações desde impostos e serviços. 

Além dos servos, haviam outros trabalhadores como: 

os vilões, homens livres que moravam na vila, prestavam serviços ao senhor feudal e podiam trocar 

de propriedade; 

os escravos, em geral eram empregados no serviço doméstico e praticamente não tinham direitos; 

os ministeriais, ocupavam a administração da propriedade feudal e podiam ascender socialmente, 

chegando à condição membros da pequena nobreza. 

As condições de vida nos domínios feudais eram rudes. Mesmo as camadas dos senhores não viviam 

luxuosamente. 

A vida dos servos era miserável em todos os sentidos. Os servos e os senhores não sabiam ler nem 

escrever. O clero era a única classe social que tinha acesso ao estudo. 

 

Política Feudal 

A política no feudalismo estava restrita e monopolizada pelo senhor feudal. Era ele quem formava os 

exércitos particulares e construíam castelos fortificados, dentro e em torno do qual se desenvolvia a 

comunidade feudal, protegida por ele. 

À medida que novos reinos foram se formando, os grandes proprietários rurais conquistaram mais 

autonomia. O rei lhe concedia diversas imunidades, como isenção fiscal e jurídica, o que acentuava o 

processo. 

 

Como ocorriam as concessões de terra? 

 
Iluminura francesa do séc. XV mostrando o trabalho dos servos em torno ao castelo 
 

A Europa começou a povoar-se de castelos fortificados após a invasão dos povos nórdicos acentuando 

a tendência para a formação dos feudos. 

O feudo era uma grande propriedade rural que abrigava o castelo fortificado, as aldeias, as terras 

para cultivo, os pastos e os bosques. 

Os feudos podiam se obtidos da seguinte forma: 

concessão do rei ou de um grande senhor feudal – para compensar os serviços de um nobre ou 

de um cavaleiro destacado e assim conseguir a vassalagem desta família; 

casamentos – uma forma de garantir que os senhores feudais continuassem a ser fiéis entre si era 

casar os filhos, a fim de que a terra continuasse nas mãos da mesma família; 

guerras – quando os laços de vassalagem eram rompidos, ou uma família não tinha herdeiros, ou 

mesmo por desejar expandir suas terras, era comum fazer guerras que implicassem na conquista de 

mais território. 
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Na Baixa Idade Média, o sistema feudal passou por profundas transformações. As cidades cresceram 

e com elas, o comércio e a produção artesanal  tiveram um grande impulso. Surgem novas rotas 

comerciais, feiras e a economia monetária (uso de moedas na compra e venda de mercadorias) 

 

A partir do século XII surgiram as feiras, onde vários mercadores e reuniam para as vendas de seus 

produtos (tecidos, peles, gados, couro, açúcar, sal, trigo). Nestas feiras surgiram também os 

cambistas que trocavam moedas e emprestavam dinheiro a juros. 

 

Muitas cidades tiveram  que se libertar dos seus antigos senhores feudais através de pagamentos aos 

senhores (carta de franquia) ou através de uma ordem do rei (carta real). Há ainda casos de cidades 

que se libertaram através de guerras. 

 

Nas cidades, um novo grupo de pessoas começaram a ganhar importância. São pessoas que se 

dedicam ao comercio: os burgueses. Os mercadores (burgueses) começam a circular por vários 

pontos da Europa. 

 

A intensificação das trocas (feiras) levou ao surgimento de algumas rotas comerciais, isto é, caminhos 

utilizados pelos mercadores para realizar suas trocas comerciais. Estas rotas se tornariam 

importantes centros comerciais, como: Paris, Frankfurt, Colônia, Gênova, Veneza, Constantinopla e 

Flandres. 

 

Muitos mercadores se organizavam para defender seus interesses comerciais e formavam associações 

de mercadores (exemplo: Liga Hanseática). 

 

Com o ressurgimento do comércio, as cidades começaram a crescer. Os nobres e os burgueses 

moravam com conforto e luxo, mas a maioria da população vivia em casas pequenas e pobres. As 

pessoas trabalhavam com o comércio, artesanato e agricultura. Os artesãos se organizaram nas 

Corporações de Ofício para protegerem seus interesses. Os artesãos trabalhavam nas oficinas 

medievais e lá havia o mestre, o oficial, o aprendiz e o jornaleiro. 

 

As cidades eram muradas e com o passar do tempo seus muros foram ampliados  e devido à falta de 

higiene surgiram epidemias e doenças. Nas cidades, aos poucos, o seu comando foi sendo assumido 

pelos grandes mercadores que passaram a ocupar os cargos de prefeitos e de conselheiros. Um novo 

tempo está surgindo. 

 

1. Explique o que era o Feudalismo. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 



 

 

www.tomasdeaquino.com.br  A BELEZA DA VIDA É APRENDER  

 

4 

 
TD de História – 7º Ano – 1ª Etapa - 2021 

 

2. Fale das relações feudais e cite suas principais classes sociais. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

3. Como surgiu os burgos ? Explique 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

4. Comente a causa da explosão populacional na Europa nos séculos VII e XIII. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

5. Como ocorreu o Renascimento das cidades medievais? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

6. Explique como funcionavam as Feiras medievais. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

7. O que eram as Corporações de Oficio e como funcionavam? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Bom estudo! 

 


