
 

 

Material Digital do Professor 

História – 6º ano 

4º bimestre – Sequência didática 2 

A sociedade feudal 

Duração: 2 aulas 

Referência do Livro do Aluno: Unidade 4, Capítulo 12 

 

Relevância para a aprendizagem 

O objetivo desta sequência didática é ajudar o aluno a compreender a relação entre senhores 

feudais e servos e a observar mudanças na forma de trabalho da Antiguidade para a Idade Média e 

como isso alterou a sociedade da época. Além disso, pretende-se fazer com que o aluno reflita sobre 

como a sociedade feudal e as relações entre os membros de suas ordens foram representadas em 

diferentes contextos. Esta sequência, portanto, trata de caracterizar as interações econômicas e 

formas de trabalho na Europa medieval com ênfase nas relações entre senhores e servos. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Compreender a relação entre senhores feudais e servos. 

• Caracterizar as interações econômicas e formas de trabalho na Europa medieval. 

• Refletir sobre as dinâmicas da sociedade feudal e suas representações.  

 

Objetos de conhecimento e habilidades (BNCC) 

Objetos de conhecimento Habilidade 

Senhores e servos no mundo antigo 
e no medieval 
 
Escravidão e trabalho livre em 
diferentes temporalidades e 
espaços (Roma Antiga, Europa 
medieval e África) 
 
Lógicas comerciais na Antiguidade 
romana e no mundo medieval 

(EF06HI16) Caracterizar e comparar as dinâmicas de abastecimento e as formas de 
organização do trabalho e da vida social em diferentes sociedades e períodos, com 
destaque para as relações entre senhores e servos. 
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Desenvolvimento 

Aula 1 – Os servos e o feudo 

Duração: cerca de 45 minutos 

Local: sala de aula 

Organização dos alunos: sentados em suas carteiras, dispostas em semicírculo (esse tipo de organização contribui para o 

desenvolvimento da educação participativa e concentração dos alunos em sala de aula) 

Recursos e/ou material necessário: lousa, giz/caneta de lousa, caderno, lápis e borracha, imagem medieval mostrando 

servos trabalhando, duas imagens possíveis podem ser encontradas nos links: 

<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/72/Les_Tr%C3%A8s_Riches_Heures_du_duc_de_Berry_s

eptembre.jpg/361px-Les_Tr%C3%A8s_Riches_Heures_du_duc_de_Berry_septembre.jpg> e 

<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f5/Les_Tr%C3%A8s_Riches_Heures_du_duc_de_Berry_octobre.jp

g> (acessos em: 14 set. 2018). 

Aula expositiva: A relação entre o senhor feudal e os servos (45 minutos) 

Inicie a aula mostrando uma imagem que retrate trabalhadores medievais em momento de 

atividade, e peça aos alunos que descrevam a imagem. Pergunte quem são as pessoas retratadas, que 

tipo de atividade estão fazendo, como é o ambiente em que se encontravam representadas. Explique 

que a imagem se refere a uma cena ocorrida na Idade Média, especificamente servos trabalhando nos 

campos. Nesse momento, pergunte aos alunos se eles sabem quem eram os servos e qual era a função 

deles naquele contexto. 

Com base nas respostas, explique que os servos eram trabalhadores que estavam sob a 

proteção do senhor feudal e, em troca dessa proteção, trabalhavam no campo e pagavam impostos. 

É importante comentar que, da Antiguidade para a Idade Média, as formas de trabalho 

passaram por intensas transformações. Na Antiguidade greco-romana, por exemplo, a maior parte da 

mão de obra era escrava, e esses trabalhadores eram considerados mercadorias que poderiam ser 

compradas ou vendidas. Assim, não tinham direito à liberdade, não podiam constituir família 

livremente e eram proibidos de ter qualquer bem. 

Na Idade Média, a partir do declínio do Império Romano do Ocidente no século V, a maior 

parte do trabalho passou a ser realizada pelos servos. Eles não tinham liberdade de locomoção, pois 

eram dependentes do seu senhor, não podendo se afastar da terra em que moravam e trabalhavam. 

Por outro lado, podiam se casar e constituir família, ter a posse de alguns bens, como uma casa, 

instrumentos de trabalho e utensílios pessoais, e transmitir seus bens para os descendentes. 

Essa foi uma grande mudança social e econômica na Europa, pois, além de favorecer o 

crescimento da produção, com o aumento do volume de trabalho, os servos podiam desfrutar de 

melhores condições de vida, diferentemente dos escravos, cujo fruto do trabalho pertencia ao seu 

dono. 
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Os senhores feudais faziam parte do sistema de vassalagem, que consistia em um 

compromisso de fidelidade entre o cavaleiro (vassalo) e seu senhor (suserano). Para firmar esse 

compromisso, era feita uma cerimônia na qual o cavaleiro jurava auxílio militar, conselhos e outros 

serviços variados ao seu senhor sempre que fosse requisitado. Em troca, o suserano lhe concedia um 

feudo, uma espécie de benefício. O feudo poderia ser um pedaço de terra que, depois de recebido, 

era transmitido de forma hereditária para os descendentes do vassalo. As terras, de modo geral, eram 

divididas da seguinte forma: manso senhorial (terras reservadas para o cultivo do senhor), manso servil 

(terras reservadas ao cultivo dos servos), manso comunal (terras de uso comum). 

Finalize a aula solicitando aos alunos que pesquisem em casa sobre o filme de animação Robin 

Hood (Wolfgang Reitherman, Estados Unidos, 1973, 83 min). Peça-lhes que façam uma pesquisa sobre 

a história contada no filme e anotem suas impressões, se desejarem, para serem utilizadas no debate 

da aula seguinte. 

 

Aula 2 – Debate sobre a sociedade feudal 

Duração: cerca de 45 minutos 

Local: sala de aula ou sala de vídeo ou sala de Informática 

Organização dos alunos: sentados em semicírculo, voltados para o local em que as imagens serão reproduzidas  

Recursos e/ou material necessário: lousa, giz/caneta de lousa, caderno, lápis, borracha, computador ou equipamento de 

multimídia para transmissão de trechos do filme de animação Robin Hood (Wolfgang Reitherman, Estados Unidos, 1973 

83 min). 

Atividade 1: Debate (30 minutos) 

Inicie a atividade reproduzindo trechos previamente selecionados do filme de animação Robin 

Hood para os alunos. A ideia é que sejam mostrados trechos que retratem a sociedade feudal e suas 

ordens sociais, focando nas temáticas discutidas na aula anterior. Em seguida, com base no que os 

alunos viram em sala de aula e pesquisaram em casa, proponha um debate sobre a relação entre o 

senhor feudal e os servos. Se não for possível reproduzir trechos do filme, mostre aos alunos imagens 

(frames) de cenas dele (previamente selecionadas, que podem ser extraídas do próprio vídeo). 

Aproveite a roda de conversa para propor, também, as seguintes reflexões: a sociedade feudal 

mostrada no filme parece como eles imaginavam, como eles aprenderam nos livros escolares, por 

exemplo? Como eles veem a relação entre senhores e servos no feudalismo? Propicie que os alunos 

discutam e defendam seus pontos de vista. 

Atividade 2: Síntese do debate (15 minutos) 

Finalize a aula solicitando aos alunos que escrevam suas considerações sobre o debate, 

explicitando o que aprenderam a respeito dos temas discutidos. Caso não seja possível finalizar o texto 

nesta aula, peça-lhes que terminem em casa e o tragam na aula seguinte. É importante que o material 

seja corrigido e comentado. 
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Aferição do objetivo de aprendizagem 

A avaliação do processo de aprendizagem pode ser realizada por meio das atividades 

propostas nesta sequência didática e deve considerar o desenvolvimento coletivo e individual de cada 

um dos alunos por meio da apresentação de suas pesquisas. 

Em um primeiro momento, espera-se que os alunos compreendam como se dava a relação 

entre senhores feudais e servos. Em seguida, espera-se que os alunos sejam capazes de compreender 

e analisar as informações compartilhadas, contribuindo para a construção da aprendizagem. 

 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Explique, de forma resumida, a diferença entre o escravo da Antiguidade e o servo da Idade Média. 

2. Como era a cerimônia para se tornar um vassalo? 

 

Gabarito das questões 

1. Espera-se que os alunos mencionem que na Antiguidade greco-romana a mão de obra era 
basicamente escrava, e que esses trabalhadores eram vistos como mercadorias passíveis de serem 
compradas ou vendidas. Os escravos não tinham direito à liberdade, não podiam constituir família 
livremente e eram proibidos de possuir qualquer bem. Na Idade Média, o trabalho passou a ser 
realizado pelos servos. Eles não tinham liberdade de locomoção, pois não podiam se afastar da 
terra em que trabalhavam, mas, em contrapartida, podiam se casar e constituir família, ter a posse 
de bens como casa, instrumentos de trabalho e utensílios pessoais e transmitir seus bens aos 
descendentes. 

2. Espera-se que os alunos expliquem que durante essa o cavaleiro jurava auxílio militar e conselhos 
ao seu senhor (suserano) sempre que fosse requisitado em troca da concessão de um feudo. 


