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Definição de Feudalismo

Conceito e características:
O feudalismo foi um sistema econômico, social político e cultural predominantemente na Idade Média. Embora o
feudalismo seja um sistema que caracterizou diversas regiões da Europa ocidental entre os séculos X e XII, podemos dizer
que suas instituições resultaram de longa gestação, mesclando elementos romanos e germânicos.
O Feudalismo possuía como características:
• Agricultura como principal atividade economia;
• Sociedade rigorosamente hierarquizada;
• Pequena elite formada por grandes senhores de terra e pelo alto clero;
• Poder político fragmentado;
• Grande massa camponesa presa a terra.
O Feudo ou Senhorio
A palavra feudo é de origem germânica ou celta (fief, feodum) e seu significado está associado ao direito que alguém
possui sobre um bem, geralmente sobre a terra. Durante a Idade Média, o feudo era a unidade de produção, ali acontecia
a maior parte das relações sociais controladas pelo senhor feudal. Ele possuía, além da terra, riquezas e o direito de cobrar
impostos e taxas em seus territórios.
O Feudo ou senhorio era, portanto, a fonte de riqueza na Idade Média, ele poderia ser uma grande porção de terra ou
o direto de cobrar impostos. O Feudo se divide em três parte:
▪ Manso ou domínio senhorial;
▪ Manso ou domínio servil;
▪ Terras comunais.
Subenfeudação:
Os senhores feudais passaram a ceder partes de seus feudos a cavaleiros que, dessa maneira tornavam-se também
senhores feudais, assumindo a responsabilidade de cuidar da defesa do território e de formar seus exércitos.
O senhor feudal recebia o feudo de outro senhor em troca de obrigações e serviços. Quem concedia o feudo era
chamando de suserano e quem o recebia era chamado de vassalo. O vassalo, por sua vez, poderia ceder parte do feudo
recebido a outro, passando a ser ao mesmo tempo vassalo do primeiro senhor e suserano do segundo.
A doação de terras, do feudo de um suserano para um vassalo constituía um pacto, no qual o vassalo jurava fidelidade
a seu senhor. O juramento constituía uma espécie de ritual que envolvia honra e poder: o vassalo se ajoelhava diante do
suserano, colocava suas mãos na dele e prometia-lhe ser leal e servi-lo na guerra.
Suserania e vassalagem
Suserano e Vassalo tinham direito e deveres estabelecidos entre si:
Suserano – deveria proteger militarmente seus vassalos e dar-lhes assistência jurídica. Tinha direito de reaver o feudo do
vassalo que morresse sem deixar herdeiros, de proibir o casamento do vassalo com pessoa que lhe fosse infiel etc.
Vassalo – devia prestar serviço militar ao suserano, libertá-lo (caso fosse aprisionado por inimigos), comparecer ao
tribunal presidido pelo suserano toda vez que fosse convocado etc. Recebia proteção militar do suserano.
Obrigações Servis:
Corvéia – trabalho gratuito no manso senhorial durante vários dias da semana;
Talha – parcela da produção do manso servil, destinada ao senhor;
Capacitação – imposto pago pelo servo correspondente a cada pessoa da sua família;
Tostão de Pedro – pagamento feito a Igreja que era usado para manutenção da capela local;
Banalidades – taxa pelo uso do forno, do lagar (vinho) e do moinho;
Albergagem – dever de entregar gêneros alimentícios ou hospedar o senhor e sua comitiva quando estivessem em viagem;
Mão-morta – imposto pago por ocasião da morte do servo, pela família.
Sociedade Feudal
A sociedade feudal era rigidamente hierarquizada dividida em:

Exercícios complementar sobre o Feudalismo
1- Defina Feudalismo.
2- Em cada região da Europa o Feudalismo teve a suas particularidades, mas é possível identificar algumas características
comuns, para as diferentes regiões. Identifique as características do Feudalismo.
3- O feudo ou senhorio era grande unidade de produção da Idade Média. Defina feudo e identifique suas partes.
4- Caracterize a Subenfeudação.
5- Dentro do mundo feudal, havia a relação de Suserania e Vassalagem, que marcava a doação de um feudo. Sobre essa
relação responda:
a)- Quem eram o Suserano e o Vassalo, nesta relação.
b)- Defina a Relação de Suserania e Vassalagem
c)- A transmissão de um feudo era realizada em uma cerimônia solene, constituída de dois atos principais. Quais são estes
atos?
6- Os servos trabalhavam muito para o seu senhor e devia-lhe várias obrigações servis. Identifique as principais obrigações
que o servo deveria pagar ao seu senhor e escreva sobre elas.
7- A sociedade feudal é uma herança da religião cristã e era rigidamente hierarquizada. Caracterize a sociedade feudal na
forma de uma pirâmide.

