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História 

 

O reino dos francos e o governo de Carlos Magno 

Teoria 

 

Dentre os povos germânicos, o grupo de maior destaque no mundo medieval foi o franco. Eles tiveram um 

papel importante na defesa do cristianismo. Foi depois da crise deste Império que a Europa viveu o que 

chamamos de feudalismo. 

 

Dinastia Merovíngia 

 

O  primeiro rei merovíngio foi Clovis (neto de Meroveu). Clovis conseguiu promover a unificação dos francos, 

ampliou seus terras e converteu-se ao cristianismo. Depois da morte de Clovis, seus quatro filhos dividiram o 

reino franco, enfraquecendo-o politicamente. Somente com o rei Dagoberto (629-639) houve uma nova 

reunificação dos francos. Entretanto, após sua morte surgiram novas lutas internas que aceleraram o 

enfraquecimento do poder dos reis merovíngios. 

 

Dinastia Carolíngia 

 

Pepino, o Breve, foi quem obteve o reconhecimento do papa Zacarias para o destronamento do último rei 

merovíngio. Antes de morrer, em 768, Pepino dividiu reino entre seus dois filhos: Carlos Magno e Carlomano. 

No entanto, pouco depois de receber sua parte no reino, Carlomano morreu e Carlos Magno tornou-se 

soberano do reino franco. Através de diversas guerras, Carlos Magno ampliou os domínios dos francos, 

apoderando-se de regiões como a Soxônia, Baviera, Lombardia e quase toda a Itália. Suas conquistas 

trouxeram-lhe prestígio e poder. 

 

Império Carolíngio 

 

A Igreja católica aliou-se a Carlos Magno, pois desejava a proteção de um soberano poderoso e cristão que 

possibilitasse a expansão do cristianismo.  Durante o governo de Carlos Magno, muitas terras do império 

foram concedidas em beneficium a diversos nobres locais. Esses nobres tornavam-se, então, vassalos do rei, 

tendo para com ele dever de fidelidade. Este  um importante elemento para a formação da sociedade feudal, 

com fragmentação do poder nas mãos de diversos nobres senhores de terra, unidos apenas pelos laços de 

vassalagem. 

 

A Renascença Carolíngia 

 

Carlos Magno promoveu o desenvolvimento cultural do Império Franco. Ao lado de  intelectuais,  abriu escolas 

e mosteiros, estimulou a tradução e a cópia de manuscritos antigos e protegeu artistas. Assim, o período de 

seu governo foi marcado por significativa atividade cultural, que abrangeu os setores das letras, das artes e 

da educação. Trata-se da chamada renascença carolíngia, que contribuiu para a preservação e a transmissão 

de valores da cultura da Antiguidade Clássica. 

https://www.coladaweb.com/historia/povos-germanicos
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A Divisão e a Decadência do Império 

 

Ao morrer, em 814, Carlos Magno deixou o poder imperial para seu filho Luís I, o Piedoso. No reinado de Luís 

I, o Império Carolíngio ainda conseguiu se manter unido, mas, após sua morte, em 840, o império foi disputado 

por seus herdeiros O enfraquecimento do  poder dos monarcas carolíngios foi acompanhado pela crescente 

autonomia da nobreza agrária. Houve forte descentralização e fragmentação do poder político, evidenciando 

a crise vivida pelo império. O clima de insegurança e de intranquilidade espalhado pela onde de invasões 

conduziu os cristãos europeus a construir vilas fortificadas e castelos. Esse cenário nos deixa explícito  a 

falta de poder dos reis para organizar a defesa da sociedade como um todo. Cada um defendia-se como 

podia, associando-se a senhores mais poderosos, em busca de proteção.  Todo esse processo é fundamental 

para a compreensão da formação do feudalismo. 
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Exercícios 

 

1. Dentre os Reinos Bárbaros, surgidos após as invasões germânicas e o fim do Império Romano, o Reino 

Franco foi o mais importante, porque  

 

b) os Reis Francos se converteram ao Cristianismo e defenderam o Ocidente contra o avanço dos 

muçulmanos.  

c) promoveu o desenvolvimento das atividades comerciais entre o Ocidente e o Oriente, através das 

Cruzadas.  

d) nesse período a Sociedade Feudal atingiu sua conformação clássica e o apogeu econômico e 

cultural.  

e) houve uma centralização do poder e viveu-se um período de paz externa e interna, o que permitiu 

controlar o poder dos nobres sobre os servos.  

f) os Reis Francos conseguiram realizar uma síntese entre a cultura romana e a oriental, que serviria 

de inspiração ao Renascimento Cultural do século XIV. 

 

2. A unificação da Gália deu-se sob o controle de:  

a) Clóvis, da dinastia merovíngia;  

b) Carlos Magno, da dinastia carolíngia;  

c) Carlos Magno, iniciador da dinastia merovíngia;  

d) Carlos Martel, da dinastia capetíngia;  

e) Filipe, o Belo, da dinastia carolíngia.  

 

 

3.  "O sacerdote, tendo-se posto em contato com Clóvis, levou-o pouco a pouco e secretamente a 

acreditar no verdadeiro Deus, criador do Céu e da Terra, e a renunciar aos ídolos, que não lhe podiam 

ser de qualquer ajuda, nem a ele nem a ninguém [...] O rei, tendo pois confessado um Deus todo-

poderoso na Trindade, foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ungido do santo 

Crisma com o sinal-da-cruz. Mais de três mil homens do seu exército foram igualmente batizados 

[...]." São Gregório de Tours. A conversão de Clóvis. 
 

 (Historiae Eclesiasticae Francorum. Apud PEDRERO-SÁNCHES, M.G., História da Idade Média. Textos e testemunhas. São  

Paulo, Ed. Unesp, 2000, p. 44-45.)  

A respeito dos episódios descritos no texto, é correto afirmar:  

a) A conversão de Clóvis ao arianismo permitiu aos francos uma aproximação com os lombardos e 

a expansão do seu reino em direção ao Norte da Itália.  

b) A conversão de Clóvis, segundo o rito da Igreja Ortodoxa de Constantinopla, significou um reforço 

político-militar para o Império Romano do Oriente.  

c) Com a conversão de Clóvis, de acordo com a orientação da Igreja de Roma, o reino franco tornou-

se o primeiro Estado germânico sob influência papal.  

d) A conversão de Clóvis ao cristianismo levou o reino franco a um prolongado conflito religioso, uma 

vez que a maioria dos seus integrantes manteve-se fiel ao paganismo.  

e) A conversão de Clóvis ao cristianismo permitiu à dinastia franca merovíngia a anexação da Itália 

a seus domínios e a submissão do poder pontifício à autoridade monárquica. 
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4. Para responder à questão, considere as seguintes afirmativas sobre o Império Carolíngeo, constituído 

a partir do reino dos Francos durante a chamada Alta Idade Média.  

I. A dinastia carolíngea, a partir de Pepino, o Breve, no século VIII, buscou combater o poder temporal 

da Igreja através do confisco de terras eclesiásticas e da dissolução do chamado Patrimônio de 

São Pedro, na Itália.  

II. A partir do reinado de Carlos Magno, coroado "imperador dos romanos" no ano de 800, a servidão 

enfraqueceu-se consideravelmente na Europa, pois o Estado impunha aos nobres a transformação 

dos servos da gleba em camponeses livres, para facilitar o recrutamento militar.  

III. Apesar de procurar centralizar o poder, Carlos Magno contribuiu para a descentralização política 

no Império, ao distribuir propriedades de terras e direitos vitalícios entre os vassalos, em troca de 

lealdade e de serviço militar.  

IV. O Tratado de Verdun, firmado entre os netos de Carlos Magno após esses guerrearem entre si, 

dividia o Império em três partes, que passavam a constituir Estados apenas nominais, devido à 

consolidação da ordem política feudal.  

 

São corretas apenas as afirmativas  

a) I e II.  

b) II e III.  

c) III e IV.  

d) I, II e IV.  

e) I, III e IV. 

 

 

5. "Quando Pepino, o Breve arriscou a usurpação que tantos outros tinham executado nos reinos vizinhos, 

quis purificá-la pela mais inatacável consagração. Primeiro, levou o papa a declarar que o título real 

devia caber a quem detivesse o verdadeiro poder. Depois, eleito rei pela assembléia dos grandes, fez-

se ungir por S. Bonifácio, o mais ilustre dos missionários, na presença dos bispos franceses."  
(Robert Lopez - O NACIONAL DA EUROPA)  

 

Pepino, o Breve tornou-se, assim, o primeiro rei da dinastia  

a) Merovíngia.  

b) Carolíngia.  

c) Capetíngia. 

d) Valois.  

e) Bourbon. 

 

 

6.  Entre os principais povos bárbaros que invadiram o Império Romano, podemos citar: 

a) os visigodos 

b) os vândalos 

c) os ostrogodos 

d) os francos 

e) todas as anteriores 
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7. O declínio da Dinastia dos Merovíngios no Reino Franco permitiu o aparecimento de um novo chefe 

político de fato, a saber: 

a) o tesoureiro 

b) o missi dominici 

c) o condestável 

d) o major domus 

 

 

8. A conversão e batismo de Clóvis, após a Batalha de Tolbiac,  explicam-se principalmente: 

a) pela insistência do papa Gregório Magno 

b) pela insistência de sua mulher Clotilde 

c) pelo fato de que a maior parte da população da Gália era cristã 

d) pela insistência dos bispos da Gália 

 

 

9. A importância da Batalha de Poitiers, em 732, no contexto da história da Europa, justifica-se em  função 

de que: 

a) com essa vitória, Carlos Martel tornou-se imperador dos francos 

b) a partir daí teve início a Guerra de Reconquista na Península Ibérica 

c) esse evento assinalou o limite da expansão cristã no Mediterrâneo 

d) os cristãos foram derrotados pelos árabes, consolidando-se o feudalismo europeu 

e) a derrota árabe frente ao Reino Franco impediu a islamização do Ocidente 

 

 

10.  Luís, o Piedoso, sucessor de Carlos Magno, manteve o Império unido. Com sua morte, começou a crise 

política, caracterizada de um lado pelas invasões normandas e de outro: 

a) pela divisão do Império em três reinos, através do Tratado de Verdun 

b) pela manutenção da unidade do Império, através do Tratado de Cateau-Cambrésis 

c) pela disputa entre seus sucessores, que acabaram mantendo a unidade do Império através do 

Tratado de Verdun 

d) pela divisão do Império, através do Tratado de Cateau-Cambrésis 
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Gabarito 

 

1. A 

O Cristianismo foi um importante elemento de fortalecimento dos francos. 

 

2.  A 

Além de expandir seus domínios, conquistando a Gália, ele se converteu ao cristianismo 

 

3.  C 

Esta aliança foi fundamental para o fortalecimento do reino. 

 

4.  C 

Ao contrário disso, ele se associou a Igreja. 

 

5.  B 

Ele assumiu após o término da dinastia Merovíngia. 

 

6.  E 

Todos os povos citados tiveram grande contribuição no processo de desarticulação do Império Romano 

do Ocidente 

 

7. D 

O declínio dos merovíngios esteve marcado pela negligência político-administrativa dos chamados “reis 

indolentes”. 

 

8.  B 

Segundo a lenda que explica a conversão de Clóvis ao cristianismo, ele teria invocado o deus de sua 

mulher cristã para vencer a batalha que determinou a conquista de toda a Gália.  

 

9.  E 

 A vitória de Carlos Martel na Batalha de Poitiers foi de suma importância para que os muçulmanos não 

avançassem pela Europa Ocidental. Além disso, essa mesma vitória foi de grande importância para que 

a Igreja apoiasse a ascensão da dinastia carolíngia no Reino dos Francos. Mais uma vez, a união entre 

Estado e Igreja foi de fundamental importância para a história deste importante reino bárbaro.     

 

10. A 

Após a morte de Luís, o Piedoso, a herança do trono cabia ao seu filho mais velho, Lotário. Contudo, 

buscando apoio nas antigas tradições germânicas, os outros dois filhos mais novos do falecido monarca 

decidiram disputar o reino com o mais velho. Ao fim, essa disputa só foi  resolvida com a assinatura do 

Tratado de Verdun (843), que determinava a divisão do antigo reino em França Oriental, Ocidental e 

Central.   


