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A Alta Idade Média 
 

Teoria 

 

O período de desintegração do Império Romano foi marcado por crises até a queda de 

Roma. Mas, antes disso, percebendo a dificuldade administrativa de um território tão 

extenso, o imperador Teodósio, em 395 d.C. restabeleceu uma divisão que já havia sido 

tentada no passado, por Constantino, que criara dois impérios, um com capital em 

Roma, no ocidente e o outro com capital em Constantinopla, ficando conhecido como 

o Império Bizantino.  

Enquanto Constantinopla vivia de riquezas, a irmã Roma, por sua vez, não conseguia se livrar das crises 

econômicas que assolavam as grandes cidades do império trazendo fome, miséria e crimes. Com uma vida 

tão complicada e sofrendo ainda com as invasões dos povos germânicos ao norte, muitos romanos decidiram 

abandonar as cidades e viver no isolamento do campo, iniciando então um processo de êxodo urbano.  

Esse processo de ruralização afetou diretamente as relações de trabalho na Europa, visto que a escravidão 

greco-romana foi substituída pela servidão. Este cenário impactou nas próprias relações comerciais, pois o 

isolamento no campo e a insegurança causada pelas guerras e pelos saques impediram a circulação segura 

de moedas e mercadorias. Buscando segurança contra esses problemas, muitos senhores decidiram reforçar 

a proteção de suas terras com castelos de pedra e fortalezas, ampliando ainda mais o isolamento.  

Esse estado de guerra constante na Europa acontecia porque com a queda do Império Romano do Ocidente, 

muitos povos passaram a disputar os novos territórios disponíveis, sobretudo no norte da Europa. Alguns 

ainda se anexaram ao antigo império antes da sua queda como povos federados, como os francos que se 

instalaram na região da Germânia, os visigodos na Dácia e os Burgúndios em parte da Gália. Nesta conjuntura, 

portanto muitas pessoas não se identificavam com a cultura romana, mal sabiam quem era o imperador, e 

em muitos lugares, as línguas “bárbaras” eram mais faladas do que o próprio latim. 

No entanto, apesar dessa assimilação nas fronteiras, a continuidade das invasões e das guerras marcou um 

período de conflitos que derrubou o Império Romano e que fez do início da Idade Média uma fase caótica e 

insegura. A unidade romana já não existia mais, agora imperava o multiculturalismo dos antigos povos 

bárbaros.  

Apesar da queda de Roma e sem um poder centralizado para se apoiar, a Igreja Católica continuava a crescer 

e, agora, difundia o cristianismo também entre esses povos, em uma luta milenar contra as diversas religiões 

do continente, que passaram a ser perseguidas e taxadas como paganismo.  

O apoio da Igreja foi fundamental inclusive para o crescimento do reino dos francos, visto que, em 496 d.C., o 

rei Clóvis, da dinastia merovíngia se converteu ao cristianismo, crescendo, portanto, o poder do clero dentro 

do reino. Este apoio foi fundamental, inclusive, para a luta dos francos contra a expansão árabe na batalha de 

Poitiers, em 732 d.C. 

Apesar do apoio papal, os reis foram perdendo cada vez mais seus poderes, sendo conhecidos inclusive como 

“reis indolentes”, deixando o poder para uma espécie de “primeiro-ministro”, responsável pela administração 

do reino. Dentre eles, destacou-se Carlos Martel e seu filho, Pepino, o Breve, que com um golpe apoiado pelo 

Papa depôs a dinastia dos merovíngios e instalou a nova dinastia carolíngia. Graças a esse apoio concedido, 

a Igreja Católica recebeu uma vasta doação de terras conhecidas como o Patrimônio de São Pedro, na região 

da Itália, formando o que hoje conhecemos como o Vaticano.  

A expansão do Império Carolíngio tomou proporções tão vastas que chegou a dominar com os francos 

grande parte da Europa, levando o rei Carlos Magno a receber o título, pelo Papa Leão III, no ano 800 d.C., de 
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imperador do novo Império Romano do Ocidente, sendo este responsável pela defesa e difusão do 

cristianismo na luta contra o paganismo e contra as invasões árabes. Carlos Magno também foi um 

importante realizador do movimento conhecido como o renascimento carolíngio, que incentivou a cultura em 

seu reino, coma criação de escolas, com a preservação de obras clássicas da antiguidade e o estudo de 

grandes pensadores.  

Com a morte de Carlos Magno, o Império Carolíngio começou a ruir, ainda que seu filho Luís, o Piedoso, fizesse 

esforços para tentar manter o império. Buscando apoio, Luís dividiu as terras restantes em ducados, 

condados e principados doados a homens que formaram o embrião da nobreza medieval, mas, estes cada 

vez mais conquistaram autonomia em suas terras, isolando-se e descentralizando o poder.  

Este movimento acabou reduzindo a importância do rei que, após sua morte deixou o império para os seus 

três filhos, Carlos, o Calvo, Lotário e Luís, o Germânico. Pelo Tratado de Verdun, assinado em 843 d.C., as 

terras herdadas foram divididas entre os 3 e, mais uma vez o poder se fragmentou, isolando ainda mais os 

territórios, fortalecendo as nobrezas locais e, por fim, consolidando o sistema conhecido como o feudalismo.  

 

 

O Feudalismo 

O feudalismo foi um sistema de relações sociais e de produção de riquezas que se enraizou na estrutura 

europeia durante o período que conhecemos como a Idade Média. Com a perda do poder do rei e a quase 

inexistente circulação de moedas e de comércio na Europa, a terra se tornou o bem mais valioso do período 

e passou a ser utilizada como ferramenta de troca de serviços, favores ou fidelidade. 

Assim, o feudalismo foi um modo de produção responsável por definir muito 

de como as pessoas viviam, trabalhavam e se relacionavam, sendo 

fundamental também para a própria manutenção de uma sociedade de 

classes onde, no topo, encontravam-se os membros do clero, os nobres e os 

donos de terras, conhecidos como os senhores feudais e, embaixo, a camada 

produtiva, que trabalhava nos campos. Apesar da maior parte dessa camada 

ser composta por servos, ou seja, pessoas que estavam ligadas à terra por 

um contrato de servidão (diferente da escravidão, pois não eram uma 

propriedade do senhor feudal), na base da pirâmide social também existiam 

os chamados vilões, que eram trabalhadores ou pequenos proprietários 

livres, mas ainda assim subordinados aos nobres e aos senhores. 

A economia feudal também ocorria de forma descentralizada, dentro de estruturas chamadas de feudos. Os 

feudos se baseavam na atividade agrícola, realizada pelos servos, e, em geral, eram autossuficientes, ou seja, 

produziam os principais produtos necessários à sobrevivência de seus habitantes, tendo pouca necessidade 

de troca entre os feudos. Isso gerou um desaquecimento do comércio e das atividades urbanas. A sociedade 

feudal se caracterizou por uma estrutura estamental. Os estamentos eram divididos entre os que guerreavam 

(nobreza), os que rezavam (clero) e os que trabalhavam (servos). A mobilidade social era quase inexistente, 

já que a posição ocupada era determinada pelo nascimento. 

Entre os historiadores, costuma-se dizer que as classes na Idade Média eram divididas entre aqueles que 

rezam (clero), os que lutam (nobres) e os que trabalham (camponeses). Apesar de cada classe ter sua função, 

cada uma apresentava também as suas obrigações, no entanto, apenas os servos não possuíam privilégios, 

sendo condenados ao pagamento de diversos tributos e serviços para poderem produzir ou viver no feudo. 

Dentre os chamados impostos feudais, cobrados aos servos, podemos citar: 
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• Talha – pagamento com parte da produção no manso servil (terras arrendadas aos 
servos para a produção pessoal); 

• Corveia – de dois a quatro dias na semana os servos eram obrigados a trabalharem 
no manso senhorial, seja com manutenção de equipamentos, na agricultura ou em 
obras; 

• Banalidade – os equipamentos do Senhor Feudal utilizados na produção eram 
chamados de banais, logo, para utilizar essas ferramentas (moinho, forno...), os 
servos deveriam pagar taxas conhecidas como banalidades; 

• Tostão de Pedro – destinava parte da produção para a Igreja; 

• Mão morta – Tributo pago pela família ao Senhor para continuar na terra caso o patriarca morresse.  

• Formariage – Tributo pago quando um servo ou parente de algum nobre se casava. 

 

Por parte da nobreza e dos senhores feudais, a principal obrigação que estes tinham era a de manter a 

segurança no feudo e garantir a estabilidade nas terras. Para isso, realizavam alianças com outros feudos e 

contratos de suserania e vassalagem para ampliar suas conexões, influências e poderes. Neste acordo, um 

nobre com maior influência doava um pequeno pedaço de terra para outro nobre de menor influência, 

normalmente o segundo filho de algum senhor, que não teria direito a grande herança (direito de 

primogenitura). Desta forma, o que doava a terra se tornava o suserano e prometia proteger aquele que 

recebeu, este, por sua vez, se tornava um vassalo, um cavaleiro do senhor, jurando lealdade, apoiando em 

guerras, protegendo o feudo, cobrando impostos e realizando serviços ao seu suserano.  

Esse contrato era estabelecido através de uma cerimônia conhecida como homenagem, que era dividida em 

dois atos: o juramento e a investidura. Pelo ato de juramento, o vassalo anunciava sua lealdade e seus 

serviços, enquanto pela investidura, o senhor doava uma parte de suas terras ao vassalo, tudo realizado frente 

a testemunhas e normalmente selado com um beijo. Essas alianças entre diversos vassalos e suseranos 

construía uma rede de proteção entre os feudos na Idade Média que envolvia até mesmo os reis que, com o 

tempo, passaram a acumular cada vez mais vassalos ao seu redor.  

 

 

A Igreja Medieval 

As relações sociais e o modo de produção feudal foram características fundamentais da sociedade medieval, 

mas, não podemos compreender este período sem entendermos importância da influência da Igreja Católica 

neste mundo. A questão espiritual, desde a antiguidade, sempre se manifestou como característica essencial 

de diversas culturas e, no caso europeu, desde o fim do Império Romano, o cristianismo se tornava cada vez 

mais a grande influência religiosa da região.  

Com o período Carolíngio, como visto, a Igreja Católica passou a exercer mais do que um poder espiritual, 

pois adentrou definitivamente nas questões políticas dos reinos germânicos, passou a influenciar decisões, 

controlar a vida das pessoas e se tornou, enfim, uma grande proprietária de terras, fortemente vinculada à 

estrutura feudal. Assim, a Igreja Católica detinha um vasto poder sobre os calendários, as datas, as decisões 

políticas, as horas de trabalho e até mesmo os dias que poderiam ter batalhas e os dias santos.  

Dominando grande parte da Europa e se relacionando com as principais monarquias e nobrezas, a Igreja 

conseguiu se tornar a principal instituição do mundo e realizar obras faraônicas para constantemente reforçar 

o seu poder. Visto isso, durante a Idade Média, diversas igrejas de arquitetura gótica, mosteiros e abadias 

foram construídos pela Europa, sendo estes últimos importantes centros de cultura letrada.  
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Nos mosteiros e nas abadias os monges preservavam textos antigos, traduziam livros 

estrangeiros, organizavam bibliotecas e escolas e guardavam artefatos considerados sagrados. 

Muitos monges chegaram a abandonar a chamada “vida secular” (em contato com a terra, com as 

riquezas), para se dedicarem integralmente às regras do cristianismo, isolando-se em mosteiros e 

abrindo mão de todos os bens materiais, ficando conhecidos como o clero regular. 

Por outro lado, o chamado clero secular, manteve-se ligado às riquezas possuídas pela Igreja Católica, à 

administração de terras e ao mundo material. Muitos monges acumularam vastas riquezas através das 

doações que recebiam de fiéis que buscavam perdão por seus pecados. Por volta do ano 1000 essa onda de 

doações se tornou ainda maior, visto que a crença na proximidade do fim do mundo desesperava muitos fiéis, 

que tentavam de tudo para conseguir o perdão. De fato, o apego de parte deste clero a tais bens materiais 

acabou gerando muitas críticas e denúncias por parte de fiéis que não concordavam com essa ostentação e, 

antes mesmo das grandes reformas protestantes. 
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Exercícios 
 

1. (Enem 2014)  

Sou uma pobre e velha mulher, 

Muito ignorante, que nem sabe ler. 

Mostraram-me na igreja da minha terra 

Um Paraíso com harpas pintado 

E o Inferno onde fervem almas danadas, 

Um enche-me de júbilo, o outro me aterra. 
VILLON, F. In: GOMBRICH, E. História da arte. Lisboa: LTC, 1999.  

Os versos do poeta francês François Villon fazem referência às imagens presentes nos templos 

católicos medievais. Nesse contexto, as imagens eram usadas com o objetivo de:  

a) redefinir o gosto dos cristãos.  

b) incorporar ideais heréticos.  

c) educar os fiéis através do olhar.  

d) divulgar a genialidade dos artistas católicos.  

e) valorizar esteticamente os templos religiosos. 

 

 

2. (UEA 2013) Igreja, em torno de 1030, proclamou que, segundo o plano divino, os homens dividiam-se 

em três categorias: os que rezam, os que combatem, os que trabalham, e que a concórdia reside na 

troca de auxílios entre eles. Os trabalhadores mantêm, com sua atividade, os guerreiros, que os 

defendem, e os homens da Igreja, que os conduzem à salvação. Assim a Igreja defendia, de maneira 

lúcida, o sistema político baseado na senhoria. 
 DUBY, Georges. Arte e sociedade na Idade Média, 1997. Adaptado. 

Segundo essa definição do universo social, feita pela Igreja cristã da Idade Média, a sociedade medieval 

era considerada 

a) injusta e imperfeita, na medida em que as atividades dos servos os protegiam dos riscos a que 
estavam submetidos os demais grupos sociais. 

b) perfeita, porque era sustentada pelas atividades econômicas da agricultura, do comércio e da 
indústria. 

c) sagrada, contendo três grupos sociais que deveriam contribuir para o congraçamento dos 
homens. 

d) dinâmica e mutável, na medida em que estava dividida entre três estamentos sociais distintos e 
rivais. 

e) guerreira, cabendo à Igreja e aos trabalhadores rurais a participação direta nas lutas e empreitadas 
militares dos cavaleiros. 
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3. (Enem – 2015)  

 

Disponível em: www.ac-grenoble.fr. Acesso em: 10 maio 2012. 

Os calendários são fontes históricas importantes, na medida em que expressam a concepção de tempo 

das sociedades. Essas imagens compõem um calendário medieval (1460-1475) e cada uma delas 

representa um mês, de janeiro a dezembro. Com base na análise do calendário, apreende-se uma 

concepção de tempo: 

a) cíclica, marcada pelo mito arcaico do eterno retorno. 

b) humanista, identificada pelo controle das horas de atividade por parte do trabalhador. 

c) escatológica, associada a uma visão religiosa sobre o trabalho. 

d) natural, expressa pelo trabalho realizado de acordo com as estações do ano. 

e) romântica, definida por uma visão bucólica da sociedade. 
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4. Analisando as condições de trabalho da Europa medieval, o historiador Marc Bloch afirmou: 

O servo, em resumo, dependia tão estreitamente de um outro ser humano que, fosse ele para onde 

fosse, esse laço o seguia e se imprimia à sua descendência. Essas pessoas, para com o senhor, não 

estavam obrigadas apenas às múltiplas rendas ou prestações de serviços. Deviam-lhe também auxílio 

e obediência, e contavam com a sua proteção. 

BLOCH, Marc. A sociedade feudal. Lisboa: Edições 79, s/d., p. 294-295. Adaptado 

De acordo com o texto, é correto afirmar que a servidão na Europa medieval 

a) baseava-se na cobrança de taxas e no trabalho em troca de proteção e moradia. 

b) organizava a produção monocultora de exportação que predominava no período. 

c) proporcionava ampla mobilidade social para os servos e seus descendentes. 

d) garantia aos servos a participação nas decisões políticas dentro dos feudos. 

e) impedia a circulação dos trabalhadores nas lavouras dos territórios senhoriais. 

 

 

5. (PUC - RS – 2010) O sistema feudal, que se constitui na Europa Ocidental entre os séculos V e X, é fruto 

da progressiva integração entre estruturas sociais _________ e _________, sendo o modelo clássico desse 

sistema estabelecido no reino dos _________, sobretudo a partir da fragmentação do império _________. 
a) gregas – germânicas – visigodos – carolíngio  

b) romanas – normandas – visigodos – bizantino  

c) romanas – germânicas – francos – carolíngio  

d) gregas – normandas – francos – bizantino  

e) romanas – germânicas – visigodos – carolíngio 
 

 

6. (Enem 2013) Quando ninguém duvida da existência de um outro mundo, a morte é uma passagem que 

deve ser celebrada entre parentes e vizinhos. O homem da Idade Média tem a convicção de não 

desaparecer completamente, esperando a ressurreição. Pois nada se detém e tudo continua na 

eternidade. A perda contemporânea do sentimento religioso fez da morte uma provação aterrorizante, 

um trampolim para as trevas e o desconhecido.  
DUBY, G. Ano 2000 na pista dos nossos medos. São Paulo: Unesp, 1998 (adaptado).  

Ao comparar as maneiras com que as sociedades têm lidado com a morte, o autor considera que houve 

um processo de:  

a) mercantilização das crenças religiosas.  

b) transformação das representações sociais.  

c) disseminação do ateísmo nos países de maioria cristã.  

d) diminuição da distância entre saber científico e eclesiástico.  

e) amadurecimento da consciência ligada à civilização moderna. 
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7. (Unesp 2013) "Servir" ou, como também se dizia, "auxiliar", - "proteger": era nestes termos tão simples 

que os textos mais antigos resumiam as obrigações recíprocas do fiel armado e do seu chefe." 

(Marc Bloch. A sociedade feudal, 1987.) 

O mais importante dos deveres que, na sociedade feudal, o vassalo tinha em relação ao seu senhor era: 

a) o respeito à hierarquia e à unicidade de homenagens, que determinava que cada vassalo só podia 
ter um senhor.  

b) o auxílio na guerra, participando pessoalmente, montado e armado, nas ações militares 
desenvolvidas pelo senhor. 

c) a proteção policial das aldeias e cidades existentes nos arredores do castelo de seu senhor. 

d) a participação nos torneios e festejos locais, sem que o vassalo jamais levantasse suas armas 
contra seu senhor. 

e) a servidão, trabalhando no cultivo das terras do senhor e pagando os tributos e encargos que lhe 
eram devidos. 

 

8. (Unesp 2015) Observemos apenas que o sistema dos feudos, a feudalidade, não é, como se tem dito 
frequentemente, um fermento de destruição do poder. A feudalidade surge, ao contrário, para responder 
aos poderes vacantes. Forma a unidade de base de uma profunda reorganização dos sistemas de 
autoridade […]. 

GOFF, Jacques Le. Em busca da Idade Média, 2008. 

Segundo o texto, o sistema de feudos 

a) representa a unificação nacional e assegura a imediata centralização do poder político. 

b) deriva da falência dos grandes impérios da Antiguidade e oferece uma alternativa viável para a 
destruição dos poderes políticos. 

c) impede a manifestação do poder real e elimina os resquícios autoritários herdados das 
monarquias antigas. 

d) constitui um novo quadro de alianças e jogos políticos e assegura a formação de Estados 
unificados. 

e) ocupa o espaço aberto pela ausência de poderes centralizados e permite a construção de uma 
nova ordem política. 

 
9. (Unesp 2016) Os homens da Idade Média estavam persuadidos de que a terra era o centro do Universo e que 

Deus tinha criado apenas um homem e uma mulher, Adão e Eva, e seus descendentes. Não imaginavam que 
existissem outros espaços habitados. O que viam no céu, o movimento regular da maioria dos astros, era a 
imagem do que havia de mais próximo no plano divino de organização. 

(Georges Duby. Ano 1000, ano 2000: na pista de nossos medos, 1998. Adaptado.) 

 

O texto revela, em relação à Idade Média ocidental, 

a) o prevalecimento de uma mentalidade fortemente religiosa, indicativa da força e da influência do 
cristianismo. 

b) a consciência da própria gênese e origem, resultante das pesquisas históricas e científicas 
realizadas na Grécia Antiga. 

c) o esforço de compreensão racionalista dos fenômenos naturais, base do pensamento humanista. 

d) a construção de um pensamento mítico, provavelmente originário dos contatos com povos nativos da 
Ásia e do Norte da África. 

e) a presença de esforços constantes de predição do futuro, provavelmente oriundos das crenças dos 
primeiros habitantes do continente. 
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10. (Unesp 2019) Por muitíssimo tempo escreveu-se a história sem se preocupar com as mulheres. No 
século XII assim como hoje, masculino e feminino não andam um sem o outro. As damas de Guînes e 
as damas de Ardres tiveram todas por marido um ás da guerra, senhor de uma fortaleza que seu mais 
remoto ancestral havia edificado. 

 
(Georges Duby. Damas do século XII: a lembrança das ancestrais, 1997. Adaptado.) 

  
O texto trata de relações desenvolvidas num meio social específico, durante a Idade Média ocidental. 
Nele, 

a) as mulheres passavam a maior parte de seu tempo nas igrejas, o que incluía o trabalho de 
orientação religiosa, e os homens atravessavam as noites em tabernas e restaurantes.  

b) os homens controlavam os espaços públicos, o que incluía as ações militares, e as mulheres, 
confinadas ao espaço doméstico, eram associadas à maternidade e, ocasionalmente, à 
santidade.  

c) os homens responsabilizavam-se pelos assuntos culturais, o que incluía a instrução dos filhos, e 
as mulheres dedicavam-se ao preparo das refeições cotidianas e, ocasionalmente, de banquetes.  

d) as mulheres eram obrigadas a pagar impostos, o que incluía o dízimo, e os homens, livres de 
qualquer tributo, conseguiam acumular mais bens e, ocasionalmente, enriquecer. 

e) os homens dedicavam-se ao comércio, o que incluía deslocamentos para regiões afastadas de 
casa, e as mulheres incumbiam-se do trabalho nas lavouras e, ocasionalmente, na forja de metais. 
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Gabaritos 

 

1. C  
A maioria dos fiéis católicos durante a Idade Média não sabia ler e nem escrever, logo, para fins 
educativos, os vitrais e as imagens católicas auxiliaram muito na difusão das ideias. 
 

2. C   
Essa divisão defendida pelos religiosos, com base na fé (sagrada) favorecia as classes que batalhavam 
e oravam, ou seja, a nobreza e o clero. Enquanto isso, os servos eram obrigados a trabalhar e a pagar 
impostos. 

 
3. D 

O ritmo de trabalho anual apresentado pelo quadro segue as exigências da própria natureza. Com 
estações do ano bem demarcadas, os camponeses precisavam dividir bem seus trabalhos para 
garantirem uma produção de subsistência para suas famílias e para o pagamento dos tributos 
obrigatórios. Portanto, dependiam de questões naturais para dividirem seus trabalhos. 
 

4. A 
Os servos, presos a terra, deviam uma série de obrigações ao senhor cobradas na forma de impostos, 
como a corveia, banalidade e talha, em troca, lhe era concedido moradia e proteção por parte do dono da 
terra. 

 
5. C 

O sistema feudal, que se constitui na Europa Ocidental entre os séculos V e X, é fruto da progressiva 
integração entre estruturas sociais romanas e germânicas, sendo o modelo clássico desse sistema 
estabelecido no reino dos francos, sobretudo a partir da fragmentação do império carolíngio.  
 

6. B 
As mudanças sociais, culturais e econômicas realizadas entre o ano 1000 e o ano 2000 provocaram 
alterações também na forma como o ser humano se relaciona com o mundo físico e espiritual, ou seja, 
houve uma mudança nas representações sociais do que seria entendido como vida, morte e eternidade. 
 

7. B 
O trecho está falando sobre a relação de suserania (chefe) e vassalagem (fiel armado), a onde o suserano 
doa terras ao vassalo e esse último fica responsável por auxiliar/defender militarmente o seu senhor. 
 

8. E 
O texto aponta que a ausência de um poder centralizado, tal como era o Império Romano ou Carolíngia, 
favoreceu o surgimento do feudalismo e não o contrário. Ou seja, a ausência de um poder centralizado 
deu margem para o surgimento de uma nova ordem social, cultural e política. 
 

9. A 
Durante a Idade Média, as explicações dos fenômenos naturais estavam intimamente ligadas ao desejo 
e a vontade de Deus, o que mostra o domínio da Igreja Católica durante o período. 

 
10.  B 

A sociedade medieval era patriarcal, ou seja, focada na figura masculina, enquanto as mulheres ficavam 
em segundo plano com tarefas domésticas ou religiosas. Porém, o texto provavelmente está falando de 
mulheres que pertencem a nobreza, porque as camponesas trabalhavam duro nas terras também. 
 


