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OLÁ SÉTIMO ANO!  

E lá vamos nós. Espero que estejam bem e em harmonia com os seus.  

 

Nos localizamos no tempo e no espaço na atividade anterior. Agora vamos entender 

a mudança da Idade Média para a Idade Moderna. O que chamamos de transição do 

Feudalismo para o Capitalismo. Vamos sair de uma sociedade baseada nas relações 

de fidelidade e no poder de quem tem a terra (feudo) para uma sociedade onde o 

dinheiro e a propriedade privada são seus eixos. Ou seja, a passagem da sociedade 

feudal para a nossa sociedade atual. Isso foi simples e rápido. Alguns séculos de 

lentas mudanças foram necessários para surgir essa nova forma de organização 

social. 

Vamos analisar algumas imagens para entender essas mudanças. 

O que vemos aqui? 

 

   
Disponível em: http://www.not1.com.br/renascimento-comercial-e-urbano-burguesia-e-producao-
baixa-idade-media 
 

São as feiras medievais. Tem alguma feira perto da sua casa? 

As feiras não surgiram na Idade Média, mas ficaram muitos séculos esquecidas. 

Porque ressurgiram no final do feudalismo? 

O período feudal se caracterizava pela ligação entre o senhor feudal e o servo, em 

que ambos estavam interdependentes. Com o fim das invasões bárbaras em finais 

do século XI, a Europa entrou em uma fase de estabilidade que resultaria no 

renascimento da atividade econômica e, consequentemente, no surgimento das 

cidades e trocas entre os homens, pelas feiras que se estabeleciam no interior da 

região. 

http://www.not1.com.br/renascimento-comercial-e-urbano-burguesia-e-producao-baixa-idade-media/
http://www.not1.com.br/renascimento-comercial-e-urbano-burguesia-e-producao-baixa-idade-media/


 

A descoberta de novos métodos empregados na agricultura, como o arado de ferro 

e a enxada, acarretou o melhoramento nas práticas produtivas agrícolas, o que, por 

sua vez, gerou um excedente agrícola que contribuiu para o surgimento do comércio. 

Em outras palavras, o excedente provindo das terras feudais foi, mais tarde, 

comercializado nos burgos. As trocas comerciais ficaram intensas e, por isso, houve 

a necessidade da criação de moedas para facilitar as trocas. 

 

O que vemos nessa imagem?  

 

 
Disponível em: http://professorataniavieira.blogspot.com/ 
 

Os elementos presentes no quadro são representativos da classe burguesa durante o 

Estado Moderno. Vemos um homem contando moedas junto a sua esposa. 

Uma questão importante para refletir: 

Qual a relação da crise do feudalismo com a ascensão da burguesia enquanto classe 

social? 

Qual o papel social que a burguesia cumpre neste momento da História, sendo uma 

classe sem poder político estabelecido e fortemente ligada ao comércio? 

 

Leia com atenção esse trecho e perceba como estava ocorrendo essa transformação: 

 

“Mas aquelas transformações atingiram a própria essência do feudalismo 

— Sociedade fortemente estratificada, fechada, agrária, fragmentada 

politicamente, dominada culturalmente pela Igreja. De dentro dela, e em 

concorrência com ela, desenvolveu-se um segmento urbano, mercantil, 

que buscava outros valores, que expressava e ao mesmo tempo acelerava 

as mudanças decorrentes das próprias estruturas feudais.” 

http://professorataniavieira.blogspot.com/


FRANCO JÚNIOR, Hilário. A Idade Média : nascimento do Ocidente. 2. ed. 

rev. e ampl. São Paulo: Brasiliense, 2001. Pg. 17. 

 
Começamos a perceber as diferenças entre as sociedades. Será que podemos 

construir uma tabela com essas diferenças? 

  

SOCIEDADE FEUDAL                                    SOCIEDADE MODERNA 

 

 

 

 

 

 

Para ajudar, um vídeo com um resumo das características principais. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SDDdDlxNKG0&t=189s 
 

 

Sem mais, um grande abraço 

 

QUINCAS 
 

https://www.youtube.com/watch?v=SDDdDlxNKG0&t=189s

