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ANTIGUIDADE

ORIENTE

GRÉCIA - ROMA

CRISTIANISMO
IMP. BIZANTINO

ISLAMISMO

FRANCOS

FEUDALISMO

OCIDENTE

IDADE MÉDIA
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CATEDRAL DE NOTRE-DAME
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• ANGLOS,

• SAXÕES,

• FRANCOS,

• VISIGODOS E OSTROGODOS,

• HÉRULOS, ALAMANOS,

• BURGÚNDIOS,

• VÂNDALOS,

• SUEVOS, LOMBARDOS...
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Sidônio Apolinário, um romano que foi obrigado a
hospedar burgúndios em sua casa, ao se
questionado por um amigo sobre os motivos que o
levaram a não mais compor versos, responde: “(...)
Eu, cantar em versos (...) quando vivo no meio de
hordas cabeludas, ensurdecido pelos sons da língua
germânica, obrigado a ter a aparência de louvar
algumas vezes o que canta, quando é bastante
repulsivo o burgúndio de cabelos besuntados de
uma manteiga rançosa? Felizes os teus olhos, felizes
os teus ouvidos, feliz mesmo o teu nariz! Pois ele
não sente dez vezes de manhã o odor emprestado
do alho ou da cebola”
Apud ISAAC, J; Alba, A. História Universal- Roma. SP: Mestre Jou, 1964

A seus olhos, a felicidade suprema
é perder a vida no campo de
batalha; morrer de velhice ou de
acidente é uma cobardia … matar
um homem é um heroísmo (…). O
troféu mais glorioso é a cabeleira
de um inimigo escalpado: colocam-
na como decoração no cavalo de
combate.
(Amiano Marcelino, sobre os Alanos).

POVO GUERREIRO: HONRA, BRAVURA, 

CORAGEM, SÃO VALORES ESSENCIAIS.
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• RELIGIÃO: * SOCIEDADE:

- POLITEISTA (VÁRIOS DEUSES). - CARÁTER GUERREIRO = MILITARISMO.

- ANIMISTA (CRENÇA NOS ENTES DA NATUREZA) - IMPORTANCIA: COSTUME, TRADIÇÃO.

- THOR, ODIN... - CARÁTER RURAL.

- RITUAIS NA NATUREZA (ENTERROS). - HIERÁRQUICA.

- COMITATUS.

OBS.: DISPUTAS/CONFLITOS: RESOLUÇÃO = “BRIGA” – APERTO DE MÃO.
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• POLÍTICA: * ECONOMIA:

- AUSÊNCIA DO ESTADO. - CARÁTER AGRÁRIO/RURAL.

- COMITATUS: RELAÇÃO GUERREIRO-CHEFE. - AMONETÁRIO: TROCAS.

- FIDELIDADE, CONFIANÇA. - TERRA, GADO, METALURGIA, OURO.

- VIDA TRIBAL/ALDEIAS, SEM VIDA URBANA. - COMÉRCIO LIMITADO.

- LEIS ORAIS (DIREITO CONSUETUDINÁRIO,

COSTUMEIRO) = BASEADO NA TRADIÇÃO.

OBS.: A RELAÇÃO GUERREIROS-CHEFE TRIBAL VAI MARCAR A VIDA MEDIEVAL.
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https://www.youtube.com/watch?v=gsE-dxvsWv0
POVOS BÁRBAROS/GERMÂNICOS E QUEDA DE ROMA- TRABALHO DE HISTÓRIA

VÍDEO DE HISTÓRIA
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G1 - UTFPR 2007

Entre os povos germânicos ou bárbaros, o direito era fundamentado:

a)em leis escritas.

b)na decisão das mulheres mais velhas da tribo.

c)no Código de Hamurábi.

d)no Direito Romano.

e) nos costumes e nas tradições das tribos.
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- CONVERSÃO PARA CRISTIANISMO + ALIANÇA COM A IGREJA (REI CLÓVIS, 482-511).
- PÓS-CLÓVIS: REIS INDOLENTES (FRACOS) – PODER NAS MÃOS DO “MAJOR DOMUS”.
- CARLOS MARTEL DETEVE OS ÁRABES ISLÂMICOS NA BATALHA DE POITIERS (732).
- PEPINO (O BREVE): “REI DE ORIGEM DIVINA” = DOAÇÃO DE TERRAS À IGREJA.
- CARLOS MAGNO (768-814) – DINASTIA CAROLÍNGIA.
* EXPANSIONISMO (CONQUISTAS) E DOAÇÃO DE TERRAS AOS NOBRES.
* DIVISÃO DO IMPÉRIO: CONDADOS, DUCADOS, MARCAS.
* MISSI DOMINICI – FISCAIS DE CARLOS MAGNO.
* LEIS CAPITULARES, DESENVOLVIMENTO CULTURA

- APÓS A MORTE DE CARLOS MAGNO, DIVISÃO
DO IMPÉRIO (TRATADO DE VERDUN, 843).
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• IMPORTÂNCIA DOS FRANCOS:

- ADOTARAM, DEFENDERAM E EXPANDIRAM O
CRISTIANISMO, EM ALIANÇA COM O PAPADO
(CATOLICISMO).
- PRESERVARAM ASPECTOS/ELEMENTOS DO
IMPÉRIO ROMANO.

* LATIM = FRANÇÊS (NEOLATINA)
* CIDADES DO IMPÉRIO ROMANO.
* TÍTULO DE IMPERADOR.
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https://www.youtube.com/watch?v=qPMMVw4k1hI
28 de Janeiro - T.1 Ep.82 - Carlos Magno, o "pai da Europa"

VÍDEO DE HISTÓRIA
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(PUC/RS) - Dentre os Reinos Bárbaros surgidos após as invasões germânicas e o fim do 
Império Romano, o Reino Franco foi o mais importante porque:

a) Os reis francos se converteram ao cristianismo e defenderam o Ocidente contra o avanço 
dos muçulmanos.
b) Promoveu o desenvolvimento das atividades comerciais entre o Ocidente e o Oriente, 
através das Cruzadas.
c) Nesse período a sociedade feudal atingiu sua conformação clássica e o apogeu econômico 
e cultural.
d) 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.
e) Os reis francos conseguiram realizar uma síntese entre a cultura romana e a oriental, que 
servia de inspiração ao Renascimento Cultural do século XIV.
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(PUC-RJ) - Dentre os vários Reinos Bárbaros que se formaram na Europa, após a queda 
do Império Romano Ocidental, um teve grande destaque, em virtude de personagens 
como Clóvis e Carlos Magno. O grupo Germano organizador de tal reino foi o dos:

a) Saxões.
b) Godos.
c) Ostrogodos.
d) Francos.
e) Vândalos
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(UNIP) A importância da Batalha de Poitiers, em 732, no contexto da história da 
Europa, justifica-se em função de que:

a) os cristãos foram derrotados pelos árabes, consolidando-se o feudalismo europeu.
b) a derrota árabe frente ao Reino Franco impediu a islamização do Ocidente.
c) a partir daí teve início a Guerra de Reconquista na Península Ibérica.
d) com essa vitória, Carlos Martel tornou-se imperador dos francos.
e) esse evento assinalou o limite da expansão cristã no Mediterrâneo.
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(PUC) A conversão e batismo de Clóvis, após a Batalha de Tolbiac, explicam 
principalmente:

a) pela insistência de sua mulher Clotilde.
b) pela insistência dos bispos da Gália.
c) pela insistência do papa Gregório Magno.
d) pelo fato de que a maior parte da população da Gália era cristã.
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(PUCC) O declínio da Dinastia dos Merovíngios no Reino Franco permitiu o 
aparecimento de um novo chefe política de fato, a saber:

a) o condestável.
b) o tesoureiro.
c) o major domus.
d) o missi dominici.
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Carlos Martel é considerado o defensor da Cristandade contra os muçulmanos 
porque:

a) venceu os mouros na Batalha de Poitiers.
b) perdeu a Batalha de Poitiers para os mouros.
c) derrotou os visigodos na Batalha de Poitiers.
d) perdeu a Batalha de Poitiers para os visigodos.
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PODER POLÍTICO - DESCENTRALIZADO

ECONOMIA AGRÍCOLA, SUBSISTÊNCIA

SOCIEDADE ESTAMENTAL/RÍGIDA

CULTURA TEOCÊNTRICA/RELIGIOSA

RELIGIÃO CRISTÃ (CATOLICISMO)

NOBREZA FEUDAL

RURALIZADA

IMOBILIDADE

TREVAS/ATRASO

PODER DO PAPA
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• MODO DE PRODUÇÃO PREDOMINANTE NA IDADE MÉDIA.

• COMO OS EUROPEUS SE ORGANIZAVAM PARA PRODUZIR?

- ECONOMIA:

• AGRÁRIA, RIQUEZA MAIOR: TERRA.

• BUSCAVA-SE A AUTOSSUFICIÊNCIA.

• TÉCNICAS RUDIMENTARES = CARÁTER DE SUBSISTÊNCIA.

• COMÉRCIO: LOCAL = TROCAS NATURAIS.
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ESTRUTURA POLÍTICA.

• PODER POLÍTICO: DESCENTRALIZADO.

• REIS, DUQUES, BARÕES, CONDES...

• REIS FRACOS, SENHORES FEUDAIS FORTES.

• PODER DO PAPADO FORTE: TERRAS, RIQUEZAS.

• QUASE SEM ESTADO ORGANIZADO.

• REIS “SAGRADOS” PELO PAPA.
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• SOCIEDADE FEUDAL:

- Dividia-se em Estamentos. 

- Posição do indivíduo: “berço” (nascimento).

- Caráter: Imóvel (pouca mobilidade social) = “hierárquica”.

- Justificação ideológica: Igreja > Sociedade de Ordens,

- Classes Sociais ou Ordens:

* Clero > orar/rezar.

* Nobreza > proteger/guerrear.

* Servos > trabalhar/produzir/servir.
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DIVISÃO DO FEUDO (SENHORIO)

• Manso Senhorial: terras de uso pelo Sr. Feudal, o “dono 

do feudo”.

• Manso Servil: local onde viviam os servos (trabalhadores) 

e produziam para sobreviver.

• Terras Comunais: áreas de uso comum ao 

Sr. Feudal e ao servo (pântanos, bosques, áreas de 

pastagem, florestas...).
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• OBRIGAÇÕES SERVIS:

- CORVÉIA =

- TALHA =

- BANALIDADES =

- FORMARIAGE =

- TOSTÃO DE PEDRO =

- CAPITAÇÃO =

- PEDÁGIO =

OBS.: DIREITO DE PRIMA NOTCHE.
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(UNIP) O feudalismo:

a) deve ser definido como um regime político centralizado.
b) foi um sistema caracterizado pelo trabalho servil.
c) surgiu como conseqüência da crise do modo de produção asiático.
d) entrou em crise após o surgimento do comércio.
e) apresentava uma considerável mobilidade social.
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(UNIP) Sobre o feudalismo, assinale a alternativa correta:

a) A economia era dinâmica, monetária e voltada para o mercado.
b) A sociedade era móvel, permitindo a ascensão social.
c) O poder político estava centralizado nas mãos de um monarca absolutista.
d) A mão-de-obra básica era formada por trabalhadores escravos.
e) As principais obrigações devidas pelos trabalhadores eram a corvéia e a 
talha.
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