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UNIDADE 5
O FEUDALISMO.
SEÑORES E CAMPESIÑOS.
0. INTRODUCIÓN.
Nos antigos territorios do Imperio Romano que configuran a actual Europa asentáronse ( entre os séculos V e VI )
unha serie de pobos chamados xermánicos ou bárbaros – suevos, visigodos, burgundios, anglosaxóns,...- que co
tempo darán lugar ás distintas monarquías europeas.
Nesta Europa é onde se vai desenrolar o sistema social e político coñecido co nome de Feudalismo. As
características que definen esta época serían as seguintes:
a) Proceso de ruralización. As cidades perden importancia na vida das xentes da Idade Media: tanto as
actividades artesanais como o comercio perden peso.
b) A actividade económica dominante era unha agricultura atrasada: o nivel tecnolóxico era moi baixo e, polo
tanto, os rendementos tamén eran escasos. Isto provocaba frecuentes crises e periodos de fame.
c) Foise formando un grupo social moi poderosos e rico: os nobles e os membros do alto clero ( bispos,
cardenais, abades dos mosteiros). Fixéronse donos das terras e comenzaron a exercer xustiza nelas : eran os
“ señores “.
d) A gran masa de campesiños – o grupo social maioritario -dependían destes señores tanto para conseguir as
terras que traballar como para ter garantida a súa defensa e seguridade.
e) Os reis, que non eran quen de controlar todo o territorio dos seus reinos, cedían o seu poder a condes e
señores locais que gobernaban sobre parte dos territorios ( “ feudos “ ), a cambio dun xuramento de
fidelidade ( “ vasalaxe “ ): feudalismo.
f) O cristianismo estendeuse por Europa e actuou coma unha ideoloxía sustentadora destas sociedades
feudais. A igrexa vai gañando poder: ideolóxico, político, social, económico e cultural.

1. EUROPA NO ANO 1.000.
A vida era moi dura para os habitantes da Europa do ano mil. As condicións de
vida non eran fáciles:
 Unha agricultura moi atrasada e, xa que logo, moi pouco produtiva.
Ante calquera calamidade ( unha seca, inundacións, pragas … ) as xentes se
enfrontaban á fame. E iso ocorría de cotío.
 A esperanza de vida era moi curta. A mala alimentación facía máis
doado contraer enfermidades e isto aumentaba a mortalidade.
 Durante os S IX e X, Europa volve a sufrir novas invasións, sobre todo
dos vikingos ou normandos ( polo Norte ), maxiares e eslavos ( polo Leste ) e piratas sarracenos
(musulmás, polo Mediterráneo ). Son o que se coñecen coma segundas
invasións ( Lembra: as primeiras foron no SV e os pobos bárbaros acabaron
co Imperio Romano ). ¿Cal é a consecuencia destas invasións? Inseguridade,
guerras, saqueos, máis pobreza, retroceso cultural … Sobre o ataque vikingo
a Santa Eulalia de Curtis (Galicia) no ano 995, un documento da época conta:
«por causa do pecado, chegaron as xentes dos normandos a esa terra e
devastaron tanto esa igrexa coma outras veciñas, do mesmo xeito que
prenderon aos seus sacerdotes e os pasaron pola espada, e as propias
escrituras desa igrexa queimáronas ata non quedar alí pedra ningunha”

XEO. E HISTORIA 2º ESO

UNIDADE 5. FEUDALISMO

viaxeaitaca.com

1

Refórzanse así, os dous tipos de relación que se desenvolverán no feudalismo, na búsqueda de seguridade:



Relacións señor – vasalo ( rei – nobres )
Relacións señor – servo ( nobre - campesiño )

É decir, como deciamos ao final do tema anterior cando falamos da fin do Imperio de Carlomagno:
O feudalismo está a nacer.

2. A SOCIEDADE FEUDAL: OS 3 ESTAMENTOS

Uns rezan ( oratores ), outros combaten ( pugnatores ) e outros traballan ( laboratores ).
Quen reza, solicita a protección divina para quen combate e para quen traballa.
Quen combate, da protección e seguridade a cregos e traballadores.
Quen traballa, alimenta a cabaleiros e cregos.
Guerreiros, cregos e campesiños
son as tres ordes ou estamentos básicos da sociedade crisitiá, creada por Deus.
Tanto cabaleiros coma cregos, eran privilexiados ( non pagaban impostos )
mentras que o pobo (a maioría da poboación ) non tiñan privilexios: pagaban impostos.
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OS PRIVILEXIADOS:

1. Os nobres: A nobreza é o estamento ou grupo que está no cumio da
pirámide social e o máis poderoso. Son o que reciben o encargo de defender ao resto dos
membros da sociedade: son os guerreiros. Realmente a maioría das veces estaban
combatindo entre eles para acadar máis poder e terras. Viven en castelos e pazos. E,
como veremos, teñen lazos de vasalaxe entre eles dentro das relacións feudais. Podemos
distinguir dous grupos, que se diferencian pola súa riqueza e poder:
o Alta nobreza: Son vasalos directos do rei: duque, marqués,
conde, vizconde, barón.
o Baixa nobeza: son os cabaleiros ou miles, vasalos da alta nobreza.

2. O clero: A igrexa cristiá xoga un importante papel na sociedade da
Idade Media. Pero debemos que distinguir entre alto e baixo clero:
o Alto clero: son poseedores de enormes riquezas e terras. Nos
seus señoríos, os bispos e abades compórtanse coma verdadeiros señores feudais. O
centro do seu poder son as catedrais e os mosteiros.
o Baixo clero: moi alonxado da vida da alta xerarquía da igrexa, ás
veces sobrevive en condicións similares ao campesiñado.
Mención esepcial debe ter o clero regular: os monxes que vivían nos mosteiros.
Alí, a norma era: ora et labora. Traballo e oración. Os monxes oraban, meditaban, pero tamén traballaban nas
terras, pero sobre todo nas bibliotecas. Nelas gardaban as copias que facían dos libros, verdadeiras xoias. Eran os
gardiáns da cultura.

OS NON PRIVILEXIADOS:


3. O pobo: Os traballadores.
o Os campesiños. O campo foi o gran protagonista da Idade
Media europea. A agricultura e a gandería proporcionaban a maior parte dos recursos
daquela época e arredor da terra se articulaban as relacións sociais. E falar do campo
é tanto como falar dos campesiños. Así os definían as Partidas de Afonso X o Sabio(
1221 - 1284 ): ”los que labran a terra e fazen en ella aquellas cosas por que los omes
han de bivir e de mantenerse”.Eran ,xa que logo, a forza de traballo esencial daquela
sociedade. Os campesiños -os servos- non eran escravos: tiñan moitas obrigas so señor
feudal ( pagar rendas, traballar para el certos días no ano …), pero a maioría dos
homes da Idade Media eran homes libres. Os servos, campesiños que estabas
adscritos á terra ( non podían abandoar o señorío ), nunca
chegaron a seren escravos.

o

Burgueses: habitantes dos burgos ( = cidades ). Son os artesáns
e comerciantes. A partir do S.X e co renacemento urbano irán
tomando importancia na sociedade medieval. Falaremos deles
máis adiante.
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3. SEÑORES E VASALOS : O FEUDALISMO.
Cando a a monarquía- é decir, o rei- non podía garantir a
seguridade e a paz dos seus súbditos ante os inimigos ( p.ex:
vikingos, eslavos, ….), comeza un proceso polo cal a sociedade busca
protexerse.
“ Os cristiáns son en todas partes vítimas dos ataques,
pillaxe, devastacións e incendios dos normandos “ ( ano 857 )
“Dise que morreron trinte e seis mil, sen contar os que
afogaron no río nen os que foron feitos prisioneiros” ( ano 933, sobre
os ataques dos húngaros ou maxiares)
Nun principio, os donos das terras organizan os seus propios
exércitos para defender as súas posesións e as colleitas, os servos e
colonos.
Xa vimos coma o campesiño, ó solicitar a protección a un señor, convértese no seu servo e perdía
practicamente a súa liberdade (a isto chamábamoslle encomendación ).
Pero no feudalismo só os que podían servir ao señor en armas eran totalmente libres. Como decía a
Capitular do ano8 47 de época carolinxia: “ Queremos tamén que cada home libre no noso reino escolla un señor, o
que queira, nós mesmo ou un dos nosos fieis “.
No acto de homenaxe se establecía unha relación persoal entre homes libres. O señor acollía entre as súas
mans as do vasalo e, acto seguido, cun bico ou ósculo se xuraban fidelidade mutua ( fides ):



O vasalo prestará consello e a súa axuda militar ( prestar servizo de armas ao señor a cabalo: de aí o
nome de cabaleiros ) ao señor.
O señor entregáballes un feudo ( terra e servos) que lle permitía vivir ao vasalo.
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Un documento da época conta o ritual de homenaxe: “ Quen tome homenaxe debe tomalo así: quen o
presta debe xuntar as mans e decir: “Señor, convértome no voso home para sempre, sereivos fiel e leal, coma señor
meu; convértome no voso home segundo as rendas que o feudo proporcione”. E o señor debe respostar: “ Eu
recíbovos coma home; e dareivos fe coma tal; e bícovos en de dilo”.
Este sistema ( base do feudalismo) supoñía, logo:
 Terras a cambio de defensa.
 Dereitos sobre o campesiñado do feudo
 Lazos persoais de unión señor – vasalo.
Lembra que Carlomagno puxo as bases destas relacións feudais ao conceder condados e marquesados. O seu
neto, Carlos o Calvo , na Capitular de Querzy (ano 877) fixo que os condados foran hereditarios ( ata ese momento
non o eran ). “ Se algún dos nosos fieis despois da nosa morte quixera renunciar ao mundo e tivera un fillo ou un
achegado capaz de gobernar o estado, que se lle autorice a transmitirlle os seus honores. E si quixera vivir
tranquilamente no seu alodio, que ninguén ouse obstaculizalo en nada e que non se lle asixa nada salvo prestarse á
defensa da patria”
¿Qué importancia ten isto? A partir dese momento, os vasalos directos do rei poden dividir os seus
territorios en feudos máis pequenos. Nace así unha escala feudal: rei – duque – marqués – conde – vizconde –
barón – cabaleiro ou miles ( de aí o nome “militar” ). Eran os nobres , o estamento privilexiado, ao que se une a
xerarquía da igrexa: o alto clero ( papa – arcebispos – bispos – abades e abadesas ). Así por exemplo, os vasalos
directos do rei eran os 12 Pares de Francia : 6 nobres e 6 do clero. Ou mesmo as lendas sobre o Rei Arturo e
Camelot, cos 12 cabaleiros da táboa redonda.
En Galicia temos o seguinte exemplo de cesión de territorios ( feudo ) de Dona Urraca, raíña de Galicia no S
XII, ao Conde de Traba Pedro Froilaz:
“Eu a raíña Dona Urraca, dou e concedo aos condes don Pedro e á condesa dona Maior, as enriba nomeadas vilas e
igrexas e castelo (…) Quero qe teñades todo isto como propiedade vosa e dos vosos fillos e de toda a vosa
descendencia, e que fagades con elo toda a vosa vontade”
O rei, nestas relacións de vasalexe feudal, perde poder.
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4. SEÑORES E CAMPESIÑOS: O SEÑORÍO:

O feudo que recibía o señor en pago á súa vasalaxe, é decir, as terras do señor ( o señorío ) dividianse en:



Reserva señorial: Nestas terras o señor obtiña os alimentos básicos ( cereais, ovos, leite e quiexo, viño …)
Mansos: Pequeñas leiras ( unidades de explotación familiar ) traballadas por campesiños ( libres ou servos )
que pagaban unha renda ao señor: en produtos da colleita, traballo persoal ou incluso diñeiro.

Os impostos que tiña que pagar o campesiño ao señor eran moitos e moi
variados: por usar monopolios do señor ( muíño, ferrería, forno, … ), por
dereitos de mercado, caza, pesca, uso do bosque e pastos, paso por pontes, …
Tamén tiña que darlle á igrexa o décimo ( décima parte da colleita ) e outros
máis.
Isto facía en moitas ocasións insoportable a vida do campesiño que, coma
comunmente se soe decir, vivía coa auga ao pescozo, a pesares de que a
agricultura mellorou a tecnoloxía e os rendementos. O aproveitamento do
bosque e a explotación gandeira eran un complemento indispensdable para o labrego. No monte cazaba e pescaba (
a maioría das veces de xeito furtivo,sen permiso do señor ), tiña leña, froitos silvestres, pastos para o gando,…
Ademáis sempre se dispoñía de animais: galiñas, porcos, cabras, ovellas, patos, coellos, bois e vacas …
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ACTIVIDADES:
1.- A SOCIEDADE FEUDAL.


Elabora un Esquema/Mapa conceptual seguindo as seguintes indicacións:










Os 2 grandes grupos en que podemos dividir os estamentos.
Estamentos: Cantos e cales son.
Quen está no cume da pirámide feudal.
Grupo 1:
o Quen o forma e a que se adican?
o Onde viven?
o Que tipo de relacións hai entre eles?
Grupo 2:
o Quen o forma e a que se adican.
o Edificios relacionados on eles.
Grupo 3:
o Quen o forma?
o A que se adican?
o Onde viven?

Redacta un texto expositivo sobre a sociedade feudal.

2.- AS RELACIÓNS DE VASALAXE: REI – NOBRES – CABALEIROS.


Elabora un Esquema/Mapa conceptual seguindo as seguintes indicacións:










Orixe do feudalismo: onde ( lugar e reino ou imperio ) e como nace
Razóns polas que naces estas relacións feudais.
Protagonistas destas relacións.
Que tipo de intercambio hai entre eles?
O feudo
Acto de vasalaxe.
A escala feudal

Redacta un texto expositivo sobre as relacións de vasalaxe.

3.- AS RELACIÓNS SEÑOR – CAMPESIÑOS: O SEÑORÍO.


Elabora un Esquema/Mapa conceptual seguindo as seguintes indicacións:






Explicar o “intercambio” que supón a relación señor-campesiño.
O señorío:
 Partes
 Obrigas do campesiño
A vida do campesiño.

Redacta un texto expositivo sobre as relacións señor-campesiño: o señorío.
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Rúbrica de avaliación Texto expositivo ...

Aspecto a avaliar

Estrutura

Título

Subtítulo

Introdución

Desenvolvemento

Conclusión

Vocabulario

Ortografía e
gramática

4
Excelente!!

3
Moi ben!!

2
Suficiente pero
mellorable

1
Insuficiente

O texto ten título,
subtítulo, parágrafo
introdutorio, desenvolve
o tema ordeada e
claramente, e conclúe
facendo unha síntese.
Orixinal, non copiado
directamente da fontes de
información, resume e
reflicte claramente o
contido do texto.
Orixinal e completa a
información do título,
conducindo ao lector
cara o parágrafo
introdutorio.
Expón claramente a
presentación do tema e
centra ao lector no
contido. Preséntase a idea
principal.
Expón todos os conceptos
e datos necesarios para
que o lector teña a
información completa
sobre o tema, de forma
clara, ordeada, obxectiva e
precisa.
O parágrafo final pecha
perfectamente o tema e
fai un resume, conclusión
ou reflexión sobre o
contido.
Usa un vocabulario
variado, adecuado ao
contido, preciso e
contextualizado.
Non se cometen faltas de
ortografía e úsanse
correctamente puntos,
comas, conectores e a
división en parágrafos.

O texto ten título,
subtítulo, parágrafo
introdutorio, desenvolve
o tema correctamente, e
finaliza cun parágrafo a
modo de conclusión.

O texto está
estruturado, pero
falta algunha das
partes.

O texto está falto
claramente de
estrutura.

Orixinal, resumindo e
reflictindo o contido do
texto.

Resume e reflicte o
tema principal.

Hai unha desconexión
clara entre título e texto.

Orixinal e completa a
información do título.

Complementa a
información do título.

Hai unha desconexión
entre título e subtítulo.

Expón claramente a
presentación do tema e
centra ao lector no
contido.

Expón claramente a
presentación do tema.

Non existe ou presenta o
tema cometendo erros
de contido.

Expón os conceptos e
datos necesarios para que
o lector teña a información
sobre o tema, de forma
clara, ordeada, obxectiva e
precisa.

Expón conceptos e
datos para que o
lector teña
información básica
sobre o tema.

Expón conceptos e
datos pero forma pouco,
incompleta,desordeada
e pouco precisa.

O parágrafo final pecha o
tema e fai un resume moi
correcto do contido.

Redacta un parágrafo
final que pecha o
tema.

Non hai parágrafo de
conclusión ou este está
desconectado do
desenvolvemento do
contido.

Usa un vocabulario
adecuado ao contido,
preciso e contextualizado.

Usa un vocabulario
adecuado ao contido.

Usa un vocabulario
pobre e pouco variado.

Cométense algunhas
faltas de ortografía e
úsanse puntos, comas
e a división en
parágrafos.
Algunha das imaxes
non ten relación co
contido ou con
algunha das súas
partes.

Cométense moitas
faltas de ortografía e
úsanse incorrectamente
puntos, comas e non hai
división en parágrafos.

Non se cometen apenas
faltas de ortografía e
úsanse bastante ben
puntos, comas, conectores
e a división en parágrafos.

Busqueda e escolla
de imaxes

Imaxes moi apropiadas,
ilustrativas e
complementarias ao
contido.

Imaxes apropiadas e
ilustrativas ao contido.

Elaboración dixital
en procesador de
textos

Uso correcto do
procesador de texto,
integrando moi ben texto
e imaxes nun formato
adecuado ao contido.

Bo uso do procesador de
textos, integrando
correctamente imaxes e
texto.

O formato e a
integración entre
texto e imaxes
presenta erros.

Uso dun formato
claramente inadecuado
sen integrar texto e
imaxes, facendo difícil a
lectura.

Presentación
pública

Falan de xeito claro, cun
volume e claridade
adecuados, amosando un
coñecemento claro do
contido. O reparto do
contido a presentar é moi
equitativo.

Falan de xeito bastante
claro, cun volume e
claridade suficientes,
amosando o coñecemento
do contido. O reparto do
contido a presentar é
equitativo.

En xeral, presentan a
guía con claridade,
pero cun volume que
sube e baixa, e sen
amosar coñecemento
de todo o contido. O
reparto da exposisicón
non é desigual.

Prexsentación nada
clara, sen apenas oirse e
sen amosar
coñecemento do
contido. O reparto da
exposisición e moi
desigual.
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