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1

Atividade de pesquisa. A Idade Média também ficou
conhecida como “Idade das Trevas” por terem sido
considerados séculos sombrios, marcados por guerras,
conflitos e doenças. Os historiadores questionam o
termo trevas, pois houve mudanças positivas nesse
período, por exemplo, novas formas de organização
das sociedades, inovações na arquitetura, surgimento
de universidades e formação de novos idiomas.
A
O feudo era a principal unidade produtora do sistema
feudal e se dividia em três espaços: manso senhorial,
que eram as terras de uso exclusivo do senhor feudal,
mas trabalhadas pelos servos que executavam a corveia; manso servil, que eram as terras destinadas ao uso
dos servos; e terras comunais, que eram áreas do feudo
de uso coletivo, como bosques, florestas e pastos. As
terras pertenciam à nobreza, que arrecadava impostos
dos servos pelo seu uso. Não havia mobilidade social,
o que impedia que camponeses pudessem ascender na
sociedade.
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Os cavaleiros eram aqueles que protegiam o feudo e o
senhor. Na hierarquia social, os cavaleiros faziam parte
da nobreza e, como mostra o texto, adquiriram muito
poder.
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V, F, V, F
(V)
( F ) O poder era descentralizado, pois havia vários
senhores feudais.
(V)
( F ) Os servos não possuíam privilégios, pelo contrário,
pagavam impostos e tinham que prestar serviços
gratuitos ao senhor feudal.
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A
A questão trata da hierarquia da sociedade feudal
europeia. O texto, elaborado na Idade Média, demonstra
a colocação social de cada classe. O clero, representado
pelos carneiros, deve preocupar-se com o espiritual; os
nobres, simbolizados pelos cães, devem guerrear para
proteger o feudo; e os servos, que podem ser comparados aos bois, devem utilizar sua força de trabalho para
prover os outros estamentos.
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a) Podem ser visualizadas as muralhas, a ponte, as torres e o portão.
b) Na imagem, estão representados camponeses trabalhando na colheita.
c) Os camponeses estavam realizando a colheita em
terras do senhor feudal e parte do que colhiam era
destinada ao proprietário das terras por meio das
taxas e impostos cobrados pelos senhores. Além
disso, a colheita pode estar sendo feita no manso
senhorial, onde todos os produtos tinham como destino o senhor feudal.
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a) Resposta pessoal. É importante observar que era
comum o uso de diferentes tipos de chapéu por
parte dos homens, que eles também vestiam um
tipo de saia sobre uma calça justa, algo hoje associado às vestimentas femininas. Quanto às mulheres,
destaca-se o vestido longo, o corpo coberto e um
ornamento na cabeça.
b) É provável que a refeição tenha ocorrido em um castelo de um senhor feudal. A arquitetura do local e
o tipo de material utilizado na construção (pedras)
caracterizam as habitações da nobreza. O fato de
haver serviçais (à direita) atendendo as pessoas à
mesa ajuda a reforçar essa hipótese.

B
A vassalagem era uma relação estabelecida entre
nobres durante a vigência do feudalismo europeu,
caracterizada por obrigações recíprocas de dependência
pessoal. Esse pacto era oficializado em uma cerimônia
denominada investidura, a partir de um juramento de
fidelidade entre o suserano – senhor que doava um
feudo – e o vassalo – nobre que recebia o benefício –,
para que assim formasse o seu próprio feudo. Os laços
de suserania e vassalagem tiveram origem no Império
Carolíngio e contribuíram para a sua consolidação.
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5
O mundo feudal

a) Talha: parte da produção que deveria ser entregue
ao senhor feudal.
b) Corveia: o compromisso de trabalhar por, pelo
menos, três dias da semana nas terras do senhor.
c) Banalidades: pagamento pelo uso das instalações
do feudo.
d) Manso servil: terras coletivas cultivadas pelos servos.
e) Mão-morta: indenização paga pelo servo ao senhor
feudal pela morte do seu patriarca.
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