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Conhecendo e reconstruindo o sistema feudal 

Duração: 3 aulas 

Referência do Livro do Aluno: Unidade 4, Capítulo 12 

 

Relevância para a aprendizagem 

O objetivo desta sequência didática é analisar as principais características do feudalismo, o 

modo de organização política, econômica e social que se consolidou em regiões da Europa após a 

fragmentação do Império Romano do Ocidente. Assim será possível entender o processo de 

ruralização da Europa durante a Idade Média e as relações sociais e de poder que se davam nos feudos,  

regidas pelos laços de proteção e obrigação mútuas, conhecidas como vassalagem e suserania. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Contextualizar o processo de fragmentação política que culminou com o feudalismo na 
Europa durante a Idade Média. 

• Compreender as características e a organização da sociedade feudal. 

• Caracterizar a complexa rede de obrigações e de lealdade na qual se baseava o feudalismo. 

• Analisar as obrigações que os servos tinham em relação ao seu senhor feudal, o que fazia 
desta uma relação de subordinação desigual. 

 

Objetos de conhecimento e habilidades (BNCC) 

Objetos de conhecimento Habilidades 

A passagem do mundo antigo para 
o mundo medieval 
A fragmentação do poder político 
na Idade Média 

(EF06HI14) Identificar e analisar diferentes formas de contato, adaptação ou 
exclusão entre populações em diferentes tempos e espaços. 

Senhores e servos no mundo antigo 
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 – Apresentação do feudalismo  

Duração: cerca de 45 minutos 

Local: em sala de aula 

Organização dos alunos: em fileiras 

Recursos e/ou material necessário: quadro, giz, caderno, lápis e borracha 

Para aproximar os alunos do tema desta sequência didática, pergunte quais as suas 

recordações em relação à organização política e social das civilizações da Antiguidade, que grupos 

sociais viviam nelas e quais direitos usufruíam, por exemplo, na Grécia antiga e na Roma antiga. Deixe 

que eles respondam livremente sobre as características de que se recordam. Pergunte também o que 

eles sabem acerca da organização política, social e econômica da Idade Média e o que conhecem sobre 

o feudalismo. Deixe-os à vontade para responder visando reconhecer o repertório da turma sobre o 

tema. Anote no quadro as palavras-chave levantadas pelos alunos para ajudar na condução da aula. 

Em seguida, desenhe uma pirâmide no quadro e faça linhas divisórias, demarcando os 

estamentos que compunham a sociedade feudal (estamento superior; estamento médio, no qual se 

situavam trabalhadores livres que se instalavam na terra do senhor; e estamento inferior). Ao lado, 

coloque o nome de autoridades, grupos sociais e personagens que compunham aquela sociedade 

(membros do clero, nobres, cavaleiros, vilões, servos, reis e papa). Em uma atividade coletiva, anuncie 

aleatoriamente um a um os personagens que compunham a estrutura da sociedade medieval e peça 

que os alunos digam a qual estamento eles pertenciam. Peça ainda que eles expliquem e justifiquem 

suas escolhas. Assim será possível identificar os conhecimentos que os alunos possuem acerca do 

período e saber quanto já assimilaram sobre o significado de termos que muitas vezes já fazem parte 

de seu repertório.  

Em meio a esse desenho da pirâmide que representa a organização da sociedade feudal que 

está sendo elaborada com os alunos, explique que essa sociedade era estamental, ou seja, na qual a 

mobilidade social era bastante restrita. Explique a composição social e a estrutura do sistema feudal. 

O estamento superior tinha no seu topo o rei e o papa (autoridade suprema da Igreja católica) e era 

formado pela nobreza e pelo clero, grupo composto das principais autoridades da Igreja católica. Os 

cavaleiros ficavam na base dessa ordem, podendo alcançar o status de nobres em troca da lealdade e 

a partir dos méritos obtidos na proteção militar que poderiam oferecer ao rei e aos senhores feudais. 

No estamento médio, ficavam os vilões, trabalhadores rurais que usufruíam de status distinto e de 

maior mobilidade em relação aos servos, pois, apesar de obedecerem às mesmas regras no que diz 

respeito a obediência e pagamento de tributos aos senhores feudais, não trabalhavam para um único 

senhor. Na base da pirâmide ficavam os servos, que compunham a maioria da população daquela 

época e que era a mão de obra que exercia trabalhos fundamentalmente rurais, os quais garantiam a 

autonomia do feudo. 
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Em seguida, comece a exposição sobre o feudalismo, modo de organização política, econômica 

e social que caracterizou a Idade Média. Faça uma contextualização explicando como o feudalismo se 

consolidou na Europa ocidental após a fragmentação e queda do Império Romano do Ocidente, no ano 

476. Após as invasões dos povos germânicos, a Europa entrou em um processo de formação e 

enfraquecimento de Estados e reinos – acentuada também pela expansão muçulmana que alcançou a 

Europa, sobretudo a península Ibérica, e obteve o controle das rotas comerciais marítimas 

mediterrâneas –, o que resultou em um processo de ruralização do continente. Uma vez que não 

predominava o modelo de Estados fortes e centralizados que ajudassem na defesa das propriedades, 

uma resposta encontrada a esse contexto foi o surgimento de grandes propriedades agrícolas isoladas 

e autônomas em relação aos Estados, nas quais muitos trabalhadores livres sem grandes perspectivas 

e trabalhadores rurais sem propriedade se ofereciam para ser vilões e servos, trabalhando em troca 

de proteção e de um lugar onde pudessem obter sua subsistência. 

Conclua a aula expositiva explicando que essa modalidade de relação hierárquica, baseada em 

uma troca de favores, recebeu o nome de relações de suserania e vassalagem. Nessas relações, um 

vassalo jurava obediência e lealdade ao seu suserano, que em troca oferecia proteção ao vassalo. Tal 

relação é parte de uma complexa rede de obrigações e de lealdade na qual se baseava o feudalismo. 

Explique que essa relação de suserania e vassalagem se estendia também aos diferentes níveis 

hierárquicos que foram apresentados anteriormente e que, conforme será aprofundado na próxima 

aula, as relações entre vassalos e suseranos expunha as desigualdades existentes naquela sociedade. 

 

Aula 2 – Conhecendo os castelos e a organização dos feudos 

Duração: cerca de 45 minutos 

Local: em sala de aula 

Organização dos alunos: em fileiras 

Recursos e/ou material necessário: giz, quadro, caderno, lápis, borracha, projetor multimídia, impressões ou projeção de 

imagens de castelos europeus 

Material de referência:  

• Para que serviam os castelos? Disponível em: <https://novaescola.org.br/conteudo/2390/para-que-serviam-os-

castelos>. Acesso em: 18 jun. 2018. 

Para retomar a discussão realizada na aula anterior sobre o feudalismo, pergunte aos alunos 

quais são as imagens que vêm a cabeça deles sobre a paisagem daquele contexto histórico e quais 

construções eles reconhecem como características daquela época. Tal questionamento é importante 

para reconhecer repertórios e representações que os alunos possuam acerca desse período e que 

possam auxiliar no diálogo a ser desenvolvido com eles durante a aula. 

Caso não o mencionem, pergunte aos alunos se eles já viram e/ou se conseguem descrever o 

que é um castelo e quem residia nele. Após ouvir os alunos e as suas representações acerca dos 

castelos, explique que a palavra castelo vem do latim castellum, cujo significado é ‘vila fortificada’. Se 

possível, utilize o dicionário etimológico para trazer essa definição de castelo aos alunos. O castelo, 

mais do que a habitação do senhor feudal, de sua família e de seus servos, era uma construção 

https://novaescola.org.br/conteudo/2390/para-que-serviam-os-castelos
https://novaescola.org.br/conteudo/2390/para-que-serviam-os-castelos
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fortificada com o objetivo de garantir a integridade do feudo, o que representava proteger as 

atividades agrícolas e econômicas que garantiam o sustento de todos que ali viviam. Ao fazer tal 

explicação sobre o que eram os castelos e a sua função principal, é importante desconstruir visões que 

os confundem com palácios luxuosos. Em um período de desarticulação dos grandes impérios 

ocidentais e de invasões promovidas por povos germânicos, tal tipo de construção se fazia necessária 

e contribuía para reafirmar a autonomia dos feudos em relação aos reinados que foram se constituindo 

ao longo da Idade Média. Com base no material de referência indicado e em uma pesquisa 

iconográfica, apresente fotografias de castelos que ainda estão preservados na Europa e que são 

atualmente importantes monumentos históricos sobre a Idade Média, além de pontos turísticos. 

Em seguida, explique a organização social e produtiva do feudalismo. Descreva o feudo como 

uma grande propriedade agrícola que era dividida em três partes básicas, conhecidas como mansos: o 

manso senhorial, onde ficava o castelo e as terras cujo cultivo eram de uso exclusivo do senhor, que 

correspondia a praticamente metade do feudo; o manso servil, composto de vários lotes oferecidos 

aos servos e de onde eles podiam retirar seu sustento; e o manso comunal, que era de uso 

compartilhado pelo senhor e seus servos, geralmente formado por bosques e pastos. Para explicar a 

desigualdade que caracterizava as relações entre o senhor feudal e os servos, descreva também o 

sistema de impostos, que eram obrigações que os servos tinham aos senhores, na forma de trabalho, 

como a talha (na qual o servo era obrigado a oferecer metade de tudo o que produzia nas terras 

trabalhadas), a corveia (que consistia no trabalho obrigatório no manso senhorial, que exigia dedicação 

integral de dois a três dias da semana), além das banalidades, que eram o pagamento pelos 

instrumentos de trabalho usados. 

Nesse momento, proponha um debate de modo a comparar o que aprenderam sobre a 

escravidão no mundo antigo (Grécia e Roma) e as relações servis no feudalismo. Deixe-os livres para 

desenvolver argumentos sobre as diferenças e semelhanças percebidas por eles e oriente-os em caso 

de imprecisão conceitual ou de informação. Anote no quadro as palavras-chave da discussão divididas 

nos eixos de semelhanças e diferenças. 

Antes do encerramento da aula, organize grupos de 5 ou 6 alunos para a realização de um 

trabalho acerca do que aprenderam nessas aulas. Peça a eles que produzam uma maquete 

representando como seria uma propriedade feudal da Idade Média e explicitando as divisões 

territoriais e sociais daquele contexto. Oriente-os a realizar uma pesquisa de imagens, em livros e na 

internet, que mostrem representações dos feudos e de como eles eram estruturados. Solicite que, 

junto com a maquete, os alunos tragam uma compilação das imagens que serviram de fonte para a 

realização do trabalho. Diga que eles estão livres para utilizar os tipos de material que tiverem 

disponíveis para a construção da maquete; sucatas e objetos reciclados são os mais indicados. 
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Aula 3 – Representando um feudo 

Duração: cerca de 45 minutos 

Local: em sala de aula 

Organização dos alunos: em círculo, com mesas no centro  

Recursos e/ou material necessário: mesas que sirvam de apoio para as maquetes 

Ajude os alunos na organização do espaço na forma de um círculo de modo a dar maior 

visibilidade para a exposição das maquetes, que podem ser colocadas no centro da sala. Peça que cada 

um dos grupos apresente a sua maquete e as pesquisas que realizaram e que auxiliaram na construção 

das maquetes. Solicite que descrevam os elementos representados na maquete, assim como a divisão 

espacial que imaginaram para o feudo. Caso as maquetes tenham representações de pessoas, peça 

que descrevam e apresentem aos demais colegas quem seriam aquelas pessoas e que lugares elas 

ocupavam na sociedade feudal. 

Terminadas as apresentações, proponha um debate final com os alunos, questionando-os 

sobre o que acharam da atividade e quais as dificuldades que encontraram em sua realização. Com o 

propósito de valorizar o trabalho feito pelos alunos, organize uma exposição das maquetes em um 

espaço em que os trabalhos possam ser vistos por outros alunos e funcionários da escola. Envolva os 

alunos na organização e montagem dessa exposição. 

 

Aferição do objetivo de aprendizagem 

Para aferir o desenvolvimento da turma, acompanhe os alunos durante as atividades e 

verifique se cada aluno:  

• compreende o que era o sistema feudal e o contexto que favoreceu a sua consolidação na 
Europa durante a Idade Média; 

• entende a estrutura da organização social feudal e a lógica de troca de favores e de 
obediência que regia as relações entre vassalos e suseranos; 

• realiza análises comparativas com a organização social, política e econômica de outros 
contextos, como o mundo antigo; 

• participa das atividades propostas e realiza trabalho que apresenta uma visão coerente 
sobre como eram os feudos durante a Idade Média. 
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Questões para auxiliar na aferição 

1. Que circunstâncias históricas explicam o surgimento do feudalismo na Europa? 

2. Qual era a função dos castelos que foram construídos na Idade Média e quem vivia neles? 

Gabarito das questões 

1. Espera-se que os alunos respondam que o feudalismo está relacionado com as invasões de povos 
germânicos e a queda do Império Romano do Ocidente, no século V. Além disso, há a perda de 
força dos Estados e reinos que se formaram na Europa durante a Idade Média e um processo de 
ruralização, que foi motivado também pela expansão muçulmana e a conquista das rotas 
comerciais do Mediterrâneo pelos árabes. Tudo isso concorreu para que nobres e grandes 
proprietários de terras fortalecessem suas propriedades rurais e ampliassem seu poder político 
sobre o restante da sociedade.  

2. Os castelos eram construções fortificadas que tinham como função principal garantir a proteção 
do feudo. Também eram a habitação do senhor feudal e de sua família. 


