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Romanos

• Colonato: com a escassez de
mão-de-obra escrava, os
proprietários de terras
arrendavam parte delas para
camponeses e, em menor
proporção, escravos. Em troca,
trabalhavam alguns dias na
terra do proprietário e lhe
entregavam parte de sua
produção.

• Cristianismo.

Bárbaros

• Relações de

fidelidade (comitatus)

entre o chefe e seus

guerreiros.

• Concessões de terras

em troca de fidelidade.

Criava-se um vínculo

com funções e deveres

de ambas as partes

(soberano e súditos).

Influências dos bárbaros e romanos na constituição da 

Idade Média



A descentralização do poder real

1. Idade Média (História europeia entre os séculos V e XV)

a) Insegurança

2. Invasões Bárbaras (Primeira metade desse período)

a) Fusão de costumes

3. Fragmentação do poder central

a) Doação de terras – feudo

b) Vassalo e suserano

c) Poder do rei enfraquecido

d) Domínios independentes

4. Cristianismo

a) União entre os reinos e os feudos



 Era um tempo de muita insegurança. 

Fragmentação do poder central

 Para não perder seus territórios , o rei doava

terras em troca de apoio militar.

 Aos poucos os detentores de terra começaram a

exercer poderes políticos dentro de suas terras.

Domínios independentes

Poder do rei enfraquecido



Economia Feudal

autossuficiente
❖ Economia baseada na 

produção agrícola;

❖ Baixa produtividade;

❖ Produção para consumo 

dentro do feudo;

❖ O senhorio (feudo) se 

estruturava em torno da 

residência do senhor 

feudal (castelo) e as 

áreas de plantio;

❖ Prática de rotação de 

culturas. 



SOCIEDADE FEUDAL – AS MARCAS 

DA DESIGUALDADE

 A organização social era determinada pela forma como 

as pessoas se relacionavam com a terra.

 SOCIEDADE DE ORDENS: dois grupos controlavam as

terras (Clero e Nobreza) e o terceiro (servos)

trabalhavam nelas.

“A casa de Deus [...] está dividida em

três: uns oram, outros combatem,

outros, enfim, trabalham [...] Este

triplo conjunto não deixa de ser um; e

é assim que a lei pôde triunfar, e o

mundo gozar de paz.”

Frase do bispo francês Adalbéron de

Laon em 1030 descrevendo a

sociedade feudal.



UNS ORAM...  CLERO

 O clero era formado por membros da Igreja, era o grupo

mais importante da sociedade feudal.

 Comandava os mosteiros e os feudos da Igreja (doados

a ela por nobres que queriam agradar a Deus).

 A Igreja era a maior instituição política da Europa feudal,

o clero fazia alianças entre senhores feudais e reis.



OUTROS COMBATEM... OS NOBRES

 Os membros da nobreza mantinham relações entre si 

de suserania e vassalagem. 

Vassalo: guerreiro que recebia as terras

Suserano: quem doava as terras

O vassalo também podia conceder uma parte de

suas terras para outros nobres, tornando-se

suserano de outros vassalos.

As doações acabaram dividindo os reinos em

diversos feudos.



Cerimônia de doação de um feudo

• Relação entre nobres, baseada na igualdade.   

“Este era criado por três atos, realizados diante
de testemunhas mas poucas vezes colocados
por escrito. O primeiro ato era a homenagem,
pela qual um indivíduo (o futuro vassalo) se
ajoelhava diante de outro (que se tornava o
senhor feudal), colocava suas mãos nas dele e
se reconhecia como “seu homem”. O segundo
ato, logo a seguir, era o juramento de
fidelidade: depois de pôr em pé, o vassalo
jurava sobre a Bíblia ou relíquia dos santos.
Muitas vezes, especialmente na França, a
fidelidade era selada pelo osculum, beijo
trocado entre ambos. O terceiro ato era o da
investidura, pelo qual o senhor entregava ao
vassalo um objeto (ramo, punhado de terra,
etc.) simbolizador do feudo então concedido.”

JR., Hilário Franco. O feudalismo. São Paulo: Brasiliense, 1983.

Desigualdade

Igualdade 

Reciprocidade



• Todo o trabalho no feudo era realizado

pelos servos.

Não tinham terras e não recebiam salários.

Recebiam um pedaço de terra do senhor para tirar 
o seu sustento.

Obedeciam o senhor e tinham que cumprir uma 
série de obrigações. 

Não eram livres, pois não podiam abandonar o 
feudo e deviam obediência ao senhor. 
Não eram escravos pois não pertenciam ao senhor, 
não podiam vendidos nem comprados.

OUTROS, ENFIM TRABALHAM... OS SERVOS



 As principais obrigações que os servos deviam aos

senhores feudais eram:

- A corveia: cultivar alguns dias as terras do senhor.

- A talha: entregar ao senhor uma parte do que produzia.

- As banalidades: pagar em produtos para usar as

instalações do feudo (celeiro, forno, moinho, etc).

No feudo se produzia tudo que era necessário para se 

viver. 

Economia autossuficiente e fechada, isto é, 
voltada para satisfazes as necessidades locais 
e não para vender e obter lucro.



O PAPEL DA IGREJA NA EUROPA 

OCIDENTAL

✓A Igreja procurava doutrinar comportamentos

✓Arquitetura que demonstrava austeridade

✓ Os monges copistas reproduziam os livros 

sagrados e as obras de alguns filósofos.

Sousa - Portugal



Cristianismo

Esforçou-se por converter os bárbaros.

Seu papel extravasava a atividade

sacerdotal.

Participava ativamente das cerimônias,

festas e interferia nos conflitos.



Figura 1: Fachada da Igreja de St-Trophine, Arles, c. 1180.



Figura 3: Igreja beneditina de Murbach, Alsácia, c.1160. Exemplo de igreja românica.



Figura 2: Cristo em glória. Detalhe do pórtico da Igreja de St-Trophine, Arles, c. 1180.



Entre 412 e 427, Agostinho escreveu A Cidade dos Deus, que exerceu forte

influência nos tempos Medievais.

Ele afirmava que os deuses pagãos eram perversos , como Baco, Netuno e

Júpiter, considerados demônios.

Agora com o Cristianismo, Roma se salvaria.

Após a expulsão de Adão e Eva do Paraíso o mundo fora dividido em duas

cidades: a cidade atormentada por Satanás e a cidade da felicidade eterna

de Deus. Era esta cidade que o homem medieval queria chegar.


