
 

 

Idade Média – Século V- XV 
 

Termo “Idade das trevas” – termo está em desuso, pois desconsidera os avanços alcançados na época.  
O termo “trevas” foi utilizado pelos pensadores da Idade Moderna (renascentistas), que ignoravam os 

avanços do período. 
Antiguidade > Idade Média > Idade Moderna 

 
Período marcado pela forte religiosidade 

Explicações para o mundo eram feitas por meio do discurso religioso. 
Sociedade ruralizada. 

Sociedade medieval = fusão entre romanos e bárbaros. 
Surgimento dos reinos bárbaros medievais. Ex: Reino Visigodo e Reino Franco. 
 
Reino Franco – 481-843 
Origem na Gália, atual França.  

Períodos – Merovíngios (481-751) e Carolíngios (751-843) 
 
Dinastia Merovíngia  
Rei fundador – Meroveu  
Reino é fundado a partir do colapso de Roma 
Conflito entre cristãos e pagãos. 
Clóvis, neto de Meroveu, se converte ao cristianismo e unifica as tribos francas.  

Aproximação do Reino Franco à Igreja. 
511- morte de Clóvis.  
Intervalo 511-717 – “Reis indolentes”. Reis recusavam governar e deixavam as funções políticas e militares 

para os chamados “prefeitos de palácio” ou “Major Domus” 
Carlos Martel (717-741) 
Grande governante 

Administrou o Reino Franco 
Vitória dos Francos sobre os árabes na Batalha de Poitiers (732). 
741 – Assume seu filho, Pepino, “o breve’. 
741-751 – Pepino – Prefeito de Palácio. 
751-768 – Rei dos Francos – Início à Dinastia Carolíngia. 
Expansão do reino.  
Conquista o norte da Itália. Vitória sobre os Lombardos. 

Doação das terras para a Igreja. “Eis o patrimônio de São Pedro”. 
768- Morte de Pepino, assume seu filho – Carlos Magno 
Criação do Império Carolíngio 
Conquista territórios – Parte da Espanha, França, Alemanha. 
Império na Europa central.  

Carlos Magno estabelece o império por meio de uma eficiente administração. 
Criação dos títulos de nobreza: duques, marqueses e condes. 

Divisão do império em ducados, marcas e condados (300 ao todo) 
Para garantir a eficiência da administração, Carlos Magno cria o cargo de Missi Dominici (um clérigo e leigo) que 
percorriam todo o império fiscalizando a administração dos nobres.  
Investimento na cultura e artes, bem como na formação intelectual da burocracia (clero e nobreza) – Escola 
Palatina  
“Renascimento Carolíngio”  

800 – Carlos Magno é coroado pelo papa sob título de “imperador dos romanos” 
O papa compara Carlos Magno aos imperadores romanos. O papa atribui à Carlos Magno a responsabilidade de 
proteger a cristandade. 
814 – Morte de Carlos Magno. 
Com a morte de Carlos Magno, assume seu filho Luís, “o piedoso” (778-840). 
Luís, “o piedoso” não teve a mesma habilidade política do pai. Enfrentou várias dificuldades: 
- invasões vikings; 

- cobiça dos nobres. Disputas pelo poder; 
- disputa pelo poder por seus herdeiros: Carlos, Luís e Lotário. 
 
Guerra civil entre os irmãos. 
843 – Tratado de Verdun – divisão formal do Império Carolíngio entre os netos de Carlos Magno. 
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Sugestão de leitura: https://conhecimentocientifico.r7.com/o-que-foi-o-tratado-de-verdun/ 

 
Internamente, as porções do império, entregues aos netos de Carlos Magno, sofreram instabilidades políticas. 
Disputas pelo poder entre a nobreza. 

Condes, duques e marqueses ampliam sua autoridade diante do governo central. 
Enfraquecimento dos reis e a ampliação da autoridade dos nobres. 
O colapso do Império Carolíngio deu origem na Europa Central medieval ao Feudalismo.  
 
Feudalismo 
Sistema político, econômico, social e cultural da Europa Central na Idade Média, caracterizado pelas relações 

entre os homens – baseado em vínculos de honra e fidelidade – no qual a terra determina as relações de poder. 

 
 
Exemplo: Carcassone  
Cronologia: Século IX-XIV. 
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