
O Fim do Poder Feudal, e factos determinantes na opinião de  
Mourice Dobb e Paulo Sweezy 

 
A sociedade Feudal que se baseava no poder de quem era o detentor da terra e da sua forma de 
exploração, iniciou o seu declínios após a incapacidade que revelou para se opor às forças sociais 
que vinham desempenhando um papel económico determinante para o desenvolvimento da 
sociedade. 
 
De facto a produtividade de trabalho do camponês, com o seu carácter forçado, era cada vez mais 
baixo em contraponto com o aumento da produtividade do trabalho dos artesãos, nas cidades. 
 
As cidades ao terem papel determinante na satisfação das necessidades de artigos úteis ou de luxo, 
para os senhores feudais, impôs as trocas através da moeda, com reflexos no pagamento das rendas 
em dinheiro pelos camponeses ao senhor feudal. 
 
Segundo Mourice Dobb (*), as aventuras guerreiras de saque e rapina que foram as “cruzadas”, 
também deram um forte contributo para o fim do sistema feudal, ao provocarem diferentes 
situações na sociedade, tais como: 
 

• A sobrecarga sobre os camponeses através do agravamento dos impostos, para suportar 
o esforço da guerra; 

• A fuga de camponeses para a cidade, para se libertarem da extorsão por parte dos 
senhores feudais; 

• Que ter a terra deixou de ser a principal fonte de riqueza, não somente por ter sido 
abandonada, como pela desvalorização das rendas; 

• Que o produto do saque das expedições aos “lugares santos” do cristianismo, deu um 
grande impulso à actividade dos artesãos. 

 
À intensificação da fuga dos servos para as cidades é dada outra explicação por Paulo Sweezy (**). 
 
No fundamental refere Sweezy, “a cidade que tinha tido um rápido desenvolvimento, oferecia a 
liberdade, o emprego e a melhoria das condições sociais e actuava como um íman da população 
rural”.  
 
Numa palavra, estavam criadas as condições objectivas que facilitaram a fuga dos camponeses para 
a cidade e não como dizia Dobb, que essa fuga era mais o resultado da intensa exploração dos 
camponeses. 
 
O crescimento das cidades , reforçado e intensificado pela fuga dos servos e colonos e a luta contra 
a opressão Feudal, levou ao agrupamento dos artesão e comerciantes em corporações, tendo como 
preocupação por um lado a defesa do grupo, evitando a concorrência entre eles, e por outro 
coordenarem a resistência e reivindicação junto dos senhores Feudais. 
 
Os senhores feudais ao imporem discricionariamente toda a espécie de tributos à importação de 
produtos ou à passagem dos mesmos pelos seus territórios, passaram a ser um forte travão ao 
desenvolvimento do comércio, só minorado quando este se fazia entre cidades costeiras, o que 
permitia ver com clareza as vantagens sobre quem vivia longe de um porto marítimo. 
 
(*) economista marxista Britânico, 1900/1976 e Historiador destacado  do período 
Feudal)(**)economista e pesquisador americano, 1910/2004, marxista defensor do Socialismo de 
Estado)  



 
Sweezy assinala quatro situações que foram determinantes para o reforço do comércio através da 
economia de troca: 
 

1. Mais eficiência na produção artesanal das cidades e a pressão no sentido da sua venda; 
2. O enriquecimento dos comerciantes e a acumulação de valores não perecíveis; 
3. O aumento do gosto e necessidades da classe feudal, de vestuário, casas, armas e outros 

artigos muitos deles de luxo, que os leva a procurar mais receitas; 
4. O desenvolvimento das cidades como centros produtores da economia de troca, com 

abertura, à população civil do campo, de uma perspectiva de vida mais livre e melhor. 
 
Por último, Sweezy contrapõem ao defendido por Dobb quanto à super exploração, como causa de 
declínio do feudalismo, a afirmação de que “o declínio do feudalismo na Europa Ocidental se deveu 
à incapacidade da classe governante para conservar o controlo sobre, e consequentemente para 
super-explorar, a força de trabalho da sociedade”. 
 
É aqui que Sweezy faz os maiores reparos a Dobb, nomeadamente ao facto de este não considerar a 
teoria, comummente aceite, que “a causa de raiz do declínio do feudalismo está no desenvolvimento 
do comércio”  que, e volto a citar Sweezy, “engendrou um sistema de produção para o mercado” 
que pôs em causa  “o sistema feudal de produção para uso”. 
 
Creio estar aqui o aspecto dominante dos conceitos de Sweezy, ao dar grande relevo à produção 
para uso nos feudos, na sua maioria de artigos perecíveis que não permitiam acumulação, e a 
produção para o mercado, nas cidades, de artigos não perecíveis, permitindo a acumulação de 
valores e a sua comercialização a grandes distancias, em condições mais vantajosas.  
 
O desenvolvimento do comércio dá-se com quem tinha  melhores condições de o concretizar e que 
era a cidade, até por ser a base da sua actividade e modo de vida. Inversamente, o senhor feudal 
vivia de saque e das rendas, a actividade comercial que tolerava tinha por base a produção de uso 
ou seja, uma produção de subsistência dos camponeses. 
 
Penso ter interesse referir outros desenvolvimentos que contribuíram para a queda do feudalismo, 
como seja, o apoio da burguesia urbana às ideias de supressão das barreiras feudais e da criação de 
um Estado centralizado na pessoa do Rei. 
 
É o absolutismo que concretiza o fim do poder senhorial do feudalismo, sob a forma de monarquias 
absolutas, fraccionando os feudos e criando grandes Estados centralizados que facilitavam o 
desenvolvimento da sociedade e o aparecimento do capitalismo. 
 
De facto, tal como refere Paulo Sweezy, os senhores feudais foram incapazes de controlar e 
explorar quem trabalhava na terra e nas cidades. 
 
A burguesia, artesãos e comerciantes, lideravam a luta contra os senhores feudais, aproveitando 
fundamentalmente as lutas e revoltas espontâneas dos camponeses. 
 
O enriquecimento das cidades gerou um poder económico da burguesia que foi determinante para o 
reforço do poder do Rei. 
 
A Igreja, que se tinha mantido até então à margem das movimentações sociais, enveredou por 
acções de resistência ao fim do poder feudal, dado que também ela baseava a sua hierarquia e os 
seus bens, no sistema feudal. 
 



A defesa do “Humano” em vez do “Divino”, que tem expressão no movimento Humanista, entre os 
defensores da Burguesia, consolidou-se no “Renascimento”, em que a burguesia manifesta não 
poder aceitar mais a ingerência da Igreja feudal na vida política, assim como o domínio do Papa 
sobre o poder secular. 
 
Os senhores feudais foram incapazes de compreender que o poder económico da burguesia se 
traduziu em poder político institucional e militar. 
 
Com a centralização do poder no Rei, um Estado único e centralizado, nitidamente secular, 
independente em relação à Igreja, consumou-se no plano institucional político e cultural, o termo do 
poder feudal. 
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