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 Idade Média pode ser dividida em duas fases:

 Alta Idade Média: período de formação e feudalismo clássico.

 Baixa Idade Média: período de transformações e crise do feudalismo.

 Feudalismo Clássico é a organização política social e econômica a partir

das heranças romanas e bárbaras.

 Reinos bárbaros haviam perdido sua relevância após a divisão do Império

Carolíngio, e uma ampliação da descentralização política.

 “Senhores Feudais” já estavam estabelecidos desde os períodos áureos dos

reinos bárbaros, relações de nobreza entre as elites e os reis (com a

criação de marcas, condados e ducados) já haviam repassado os poderes

locais ao nobres de cada região.

 Insegurança ainda existia: povos “bárbaros” ainda continuam invadindo a

Europa Ocidental, mais famosos deles são os povos vikings.
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 Começam com as relações políticas entre os Reis e a Nobreza.

 Nestas relações, um “suserano” doava um “benefício” para um “vassalo”. Geralmente o

benefício eram os feudos, ou seja, terras. Um vassalo era um nobre com menor

relevância (menos terra ou riquezas), já o suserano era um nobre com mais posses.

 Cabia os vassalos fazerem um juramento de sua submissão e fidelidade ao suserano.

 Suserano “premiava” essa submissão com um pedaço de terras, ou direitos dentro de um feudo,

para o seu vassalo.

 As cerimônias contavam com dois instantes, o Juramento (onde o Vassalo estabelece a

sua fidelidade) e a Investidura (onde o Suserano oferece o benefício acordado).

Raramente esses acordos eram escritos, mas contavam com muitas testemunhas,

principalmente membros da Igreja, garantindo assim que os acordos tivessem uma

característica quase religiosa. Os acordos poderiam ser desfeitos no caso do não

cumprimento dos que fosse combinado.

 Os reis, que ainda existiam, na prática era o “suserano dos suseranos”, mas, as relações

eram tão intrincadas, que os poderes reais acabam ficando limitados ao seu próprio

feudo, exclusivamente.
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 No início da Idade Média haviam escravos e até trabalhadores assalariados, mas, com o

tempo, a relação de trabalho se torna uniformizado na servidão.

 Não pertenciam ao senhor feudal. Tinham liberdades, mesmo que restritas ao feudo. Os

acordos estabelecidos os prendiam aos feudos, mas, no entanto, sair do feudo não era

bem visto, por conta da falta de segurança existente na época.

 Trabalhavam nas terras servis que eram oferecidas pelos senhores feudais. Como

pagamento por essas terras, deviam uma série de tributos e obrigações aos senhores:

 Corveia: obrigação de trabalho nas terras do senhor.

 Talha: parte da produção das próprias terras deviam ser pagas, como tributo, ao senhor feudal.

 Banalidades: Tributo sobre a utilização das ferramentas comuns do feudo.

 Mão-Morta: acordos realizados pelo chefe da família não passavam obrigatoriamente para seus

filhos. Cada vez que morria um desses “chefes” cabia ao herdeiro ir até o senhor feudal para

buscar um novo acordo.

 Haviam também obrigações: servos deveriam oferecer moradia ao senhor feudal,

deveriam pedir autorização para casamentos ou para se ausentar do feudo. Também

deveriam pagar o Dízimo constantemente.
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 Castelo: principal símbolo do feudalismo, era utilizado como moradia

pelos senhores feudais, sua família e seus vassalos (cavaleiros). Oferecia

proteção contra as constantes guerras e invasões que ocorriam no período.

 Terras Senhorias: terras onde toda a produção era do senhor feudal e sua

família. Como parte do pagamento da Corveia, essas terras eram cuidadas

pelos servos.

 Terras Servis: terras onde os servos realizavam suas produções agrícolas.

Eram divididas pelos senhores em tenências, e “dadas” aos servos.

 Terras Comunais: terras de uso comum, como lagos, bosques, a própria

vila (no caso de feudos maiores). No entanto, nem todas as “atividades”

eram possíveis a todos, a caça de alguns animais eram exclusivas para os

nobres, e o uso de fornos comuns a todos deveriam ser pagas

(banalidades).

Profº. Fernando Battistini



 A economia do período feudal tendia diretamente a agricultura. Por mais

que as atividades artesanais (ferraria, por exemplo) não tenham sumido

completamente, estavam ligadas diretamente a agricultura, com a

produção de pás, enxadas, entre outros.

 Os feudos eram autossuficientes (em um primeiro instante): tudo que era

necessário para a sobrevivência era produzido no próprio feudos, com o

comércio tendo praticamente deixado de existir (por conta dos perigos

envolvidos nas viagens). As técnicas agrícolas eram muito precárias, por

conta disso, as produções eram pequenas, mantendo a característica da

subsistência.

 Haviam os vilões (habitantes das vilas) que não estavam ligados ao

trabalho agrícola e se dedicavam as atividades artesanais. Geralmente

essas pessoas não possuíam vínculos com os senhores feudais e tinham

alguma liberdade para ir e vir aos feudos.
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 Clero: membros da Igreja. Dividida em dois grupos, o Alto Clero, com o alto

escalão da Igreja e o Baixo Clero, com o baixo escalão (padres e diáconos). O

Alto escalão era composto de descendentes dos nobres, que compravam

cargos e títulos para os seus filhos. Eram os únicos da sociedade que, em sua

maioria, possuíam estudos, sabendo ler e escrever, por exemplo. Muitas vezes

acabavam ficando responsáveis pela administração dos feudos. Não eram

obrigados a pagar impostos e tributos.

 Nobres: cabia a este grupo a defesa dos feudos e da cristandade. Haviam os

nobres mais poderosos, que eram os donos de terras, e os nobre inferiores,

que eram aqueles que tinham descendências importantes, mantendo nomes e

títulos, mas já sem posses, neste caso, realizavam relações de vassalagem para

conseguir terras ou, minimamente, o direito de habitar um castelo, em troca

de fazer parte da cavalaria de um senhor feudal. Estavam sempre se

preparando militarmente, realizando caçadas e torneios militares entre eles.

 Servos: trabalhadores rurais. Estavam diretamente ligados aos senhores

feudais, sendo obrigados a obedecer seus mandos e pagar tributos e impostos.
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 Divisão era justificada religiosamente: “uns nasceram para orar, outros para guerrear e

ainda outros para trabalhar”. A ideia é que essa divisão era pensada por Deus, e por

conta disso, não deveria ser questionada.

 Eram estamentos e não grupos sociais: a pessoa nascia e morria no mesmo estamento.

O nome e a tradição valia muito mais do que as ações pessoais.

 Mulheres não tinham espaço nessa sociedade. Associadas ao demônio pela Igreja, eram

oferecidas como forma de acordos entre os nobres, e no caso das mulheres de origem

nobre, ficavam nos castelos se dedicando ao cuidado dos filhos e a costura

(principalmente). Já as mulheres servas cabiam ainda mais obrigações, além de todos os

cuidados com a casa, que eram impostas a elas, deviam ainda ajudar na produção

agrícola.

 Mortandade era extremamente alta: não havia muita produção de alimentos, e pior, a

crença religiosa radical do período afasta as pessoas de qualquer avanço no sentido de

melhoras na forma de cuidar das pessoas frente a doenças. Expectativa de vida era

muito baixa.

 Crianças eram vistas como “adultos em miniatura”, como a expectativa de vida era

pequena, muito era exigido das crianças, como o trabalho nas terras e muitas vezes a

administração das casas (no caso da ausência do chefe da família).
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 Durante a Idade Média a religião dominava a sociedade em todos os aspectos.

 Igrejas “sobrevivem” aos ataques bárbaros e por conta disso, se tornam

centros de referência e “segurança” durante o período medieval. Serviam

desde acomodações em viagens, distribuição de alimentos e até mesmo

centros de cultura, já que dentro dos mosteiros estava preservada boa parte

dos conhecimentos desenvolvidos pelos romanos.

 Clero importante para justificar o mundo em que viviam: legitimavam os

acordos de vassalagem, garantem que os acordos entre os nobres fossem

mantidos, além de controlarem os servos justificando a divisão social do

feudalismo.

 Com o tempo, e principalmente a partir de uma aliança com a nobreza, uma

parte do Clero passa a se descolar da moralidade cristã, buscando muito mais

os interesses materiais do que os preceitos religiosos. Começam as simonias

(venda de cargos do clero), cobrança de impostos abusivos, tudo para gerar

mais riquezas para o próprio clero.
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 Práticas religiosas começam a ser unificadas. De Roma, o Papa conseguia

impor o seu controle sobre toda a cristandade ocidental. Essa unidade de

práticas e dogmas, garante ainda mais destaque para a Igreja, visto que em um

mundo descentralizado e desigual, a Igreja estava unida.

 Controle exercido pelo Papa era total: opositores eram perseguidos pelo

Tribunal da Santa Aliança, que punia as práticas de heresia (questionamento

dos dogmas religiosos).

 Surgem ordens eclesiásticas, que questionavam muitas das práticas da Igreja, mas

mantêm o respeito a hierarquia, e principalmente, ao poder papal. As principais são

as ordens mendicantes, franciscanos e dominicanos, que pregavam que a melhor

forma de exercer a catequese era a partir de votos de pobreza.

 Igreja controla as práticas educacionais: surgem as primeiras universidades,

que visavam ensinar os estudantes sobre o mundo, a partir da “escolástica”

que tentava unir a lógica da filosofia grega com a fé cristã.
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