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Idade Média – séc. V ao XV
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ALTA IDADE MÉDIA 

Século V ao Século X 

(Império Bizantino / Feudalismo / Árabes) 

BAIXA IDADE MÉDIA 

Século X ao Século XV 

( Decadência do feudalismo / Cruzadas / Monarquias nacionais) Reino da 
RELIGIÃO. 
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Alta Idade Média - Império Bizantino

•Origem:

330 d. C. = Fundação de Constantinopla pelo imperador romano Constantino;
395 = Divisão do Império Romano após a morte do imperador Teodósio;

Império Romano do Oriente = Império Bizantino.

o Império Romano do Ocidente.

o Império Romano do Oriente.



JUSTIANO (527-565): AUGE DO IMPÉRIO
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• Conquistas territoriais;
( Península Itálica + Península Ibérica + Norte da África)

• Leis baseadas no Direito Romano;
• Poderes ilimitados ao imperador;
• Privilégios para a Igreja e para nobreza;
• Marginalização de colonos e escravos;
• Burocracia centralizada + gastos militares + impostos;
• Revoltas Populares ( Revolta de Nika );
• Igreja de Santa Sofia (estilo bizantino – majestosidade).
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Igreja de Santa Sofia, Istambul, Turquia. Construída para agradar as classes mais abastadas.



Religião no Império Bizantino

• Cristianismo;

• A Questão Iconoclasta.
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Decadência do Império Bizantino
Fatores
•Disputas religiosas;
•Conflitos políticos;
•Caos econômico (corrupção);
•Expansão islâmica
(tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos);

SOCIEDADE 

•Economia:
Agricultura (servidão);



Alta Idade Média - Reinos Bárbaros

• Formaram vários reinos independentes:
Reino dos Francos
Reino dos Anglo-Saxões
Reino dos Visigodos
Reino dos Vândalos
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Origens
Oriente = hunos;
Norte da Europa = germânicos;
Contexto histórico:

•Queda do Império Romano do Ocidente;
•Invasões bárbaras;
•Final da Idade Antiga e início da Idade Média (século IV ao século XI).
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FUNDAMENTOS DA IDADE MÉDIA 

HERANÇA 

ROMANA 

CLÁSSICA 

HERANÇA 

GERMÂNICA 

CRISTIANISMO 

Origens
•Crise do escravismo romano;
•Invasões bárbaras;
•Ruralização;
•Costumes romanos:

oServidão;
oColonato;
oCristianismo;
oLatim.

•Costumes bárbaros:
oDireito consuetudinário;
oComitatus;
oEconomia natural.



SOCIEDADE FEUDAL:

• Estamental – baseia-se em três estados: Clero, Nobreza e Servos.

• Sociedade rígida: Posição social baseia-se pelo NASCIMENTO – IMOBILISTA.

• Hierárquica: funções definidas e organizadas.
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A mulher medieval
Rainhas, poetisas, filósofas, freiras: havia muito mais que ser uma donzela 

salva de uma torre.

A camponesa de 17 anos vestida de homem foi levada à corte do Delfim (herdeiro do trono) Carlos 7º da França, em
1429, pedindo a ir para o campo de batalha, após afirmar ter tido visões de São Miguel, Santa Margarida e Santa
Catarina, dizendo para expulsar os ingleses do país.

No dia 30 de maio de 1431, a jovem francesa Joana
D’Arc, foi queimada em praça pública ao ser
acusada de heresia e feitiçaria por um tribunal
eclesiástico inglês e francês. Na época, ela tinha
somente 19 anos.



11

Economia Feudal

•Feudo = unidade básica de produção:

oManso senhorial = área de uso exclusivo do senhor feudal;

oManso servil = área cedida ao servo para seu sustento;

oTerras comunais = áreas de uso coletivo (campos e bosques).

•Economia agrícola;

•Economia autossuficiente;

•↓ Produtividade;

•↓ Comércio;

•Economia amonetária (trocas in natura).
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Relações Servis de Produção: Senhor Feudal e Servos
As relações eram regidas por obrigações dos senhores feudais e dos servos

Senhores feudais
•Trabalho para o sustento dos servos
•Proteção aos servos
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Obrigações Servis
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Política Feudal: Suserania e Vassalagem

• Poder descentralizado =
fragmentado nas mãos de diversos senhores feudais;

• Relações de Suserania e Vassalagem =
relações de dependência mútua entre nobres:

oSuserano = doador da terra;
oVassalo = recebedor da terra (feudo = benefício).
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Cultura

Igreja Católica

•Instituição de maior influência na Idade Média;

•Grande senhora feudal;

•Monopólio da cultura e da educação;

•Domínio Ideológico.


