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MOMENTO DÉJÀ VU



Reinos formados por povos germanos

Reino dos Francos

Império Carolíngio

Formação da Europa medieval
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FEUDALISMO



IDADE MÉDIA



• Povos germanos: bélicos e envolvidos 
em muitos conflitos.

• Francos: conquistam a Gália e fundam 
um reino.

• Dinastia merovíngia.

• Reinado de Clóvis (482-511): expansão 
franca ganhou maior impulso.

• Conquista de territórios por meio de 
armas e do matrimônio.

• Clotilde, princesa cristã do reino da 
Burgúndia.

• Clóvis converteu-se ao cristianismo, em 
496. E, com o apoio da Igreja, 
continuou expandindo seu reino.

Expansão dos francos (séculos V e VI)

Fonte: DUBY, Georges. Atlas historique mondial. Paris: Larousse, 2001. p. 
32.
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REINO DOS FRANCOS



• Reis indolentes perdem o trono 
por meio de um golpe.

• Pepino, o Breve, declara-se rei, 
o primeiro da dinastia carolíngia. 

• Aliança com a Igreja Católica.

• Carlos Magno, filho e sucessor 
de Pepino, o Breve, coroado 
imperador pelo Papa.

• Unidade à Europa cristã e 
expansão militar.

O Império Carolíngio (século VIII)

Fonte: DUBY, Georges. Atlas historique mondial. Paris: Larousse, 2001. p. 
38.
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IMPÉRIO CAROLÍNGIO



Divisão do Império Carolíngio (Tratado de Verdun, em 843)

Fonte: DUBY, Georges. Atlas historique mondial. Paris: Larousse, 2001. p. 38.

• Vassalagem: nobres estabeleciam 
laços de dependência e fidelidade 
junto ao rei.

• Administração do Império por meio 
da divisão das terras entre condes, 
duques e marqueses.

• Morte de Carlos Magno.

• Luís, o Piedoso, teve dificuldade em 
impor sua autoridade.

• Disputas entre herdeiros pelo trono.

• Tratado de Verdun, em 843. 

• Fragmentação do Império 
Carolíngio, fortalecimento dos 
nobres. 
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IMPÉRIO CAROLÍNGIO



FEUDALISMO- ALTA IDADE MÉDIA 

FEUDALISMO: sistema sócio-político, econômico e cultural 
tipicamente da Idade Média, entre os séculos V e XV. Formado 
durante a Alta Idade Média, na Europa Ocidental, a partir da 
fusão/miscigenação de elementos culturais dos romanos +  
elementos culturais dos povos germânicos (chamados de 

“bárbaros” pelos romanos). 



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO FEUDALISMO

a) Descentralização política: cada feudo com o 
seu próprio senhor feudal;
b) agricultura de subsistência;
c) sociedade estamental: sociedade altamente 
hierarquizada com base no princípio da 
consanguinidade;
d) teocentrismo: hegemonia cultural da Igreja 
Católica. 



Elementos que 
contribuíram para a 
formação da Europa 

medieval

Colonato: origem romana

Comitatus: origem germânica

Cristianismo

Feudalismo

Doação de feudos

Suserania e vassalagem

Suserano: auxílio 
militar e defesa em 

julgamentos

Vassalo: auxílio 
militar; ajuda 
financeira e 

testemunha em 
julgamentos

Cerimônia homenagem e o juramento de 
fidelidade

Senhor: autoridade máxima 
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FORMAÇÃO DA EUROPA MEDIEVAL



FEUDO É TERRA.



Organização:

• Manso senhorial.

• Terras comunais.

• Manso servil.

• Castelo.
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SENHORIO



FEUDALISMO



Sociedade feudal = sociedade de ordens



Clérigos (oram)

Bispos, abades, 
monges e párocos.

• Ministram os 
sacramentos.

• Orientam e 
amparam os 
necessitados.

• Muitos clérigos 
detinham grandes 
extensões de terra. 

Nobres 
(guerreiam)

Reis, duques, 
marqueses, 
condes, 
viscondes, 
barões.

• Oferecem 
proteção aos 
camponeses.

• Guerra, 
caçada e 
torneios.

Trabalhadores 
(trabalham)

Servos, vilões e 
escravos.

• Recebiam proteção 
senhorial.

• Cultivam a terra para 
o sustento.

• Pagamento dos 
impostos: corveia, 
talha e banalidade.

• Pagamento do dízimo 
à Igreja.
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SOCIEDADE FEUDAL



Relações de suserania e vassalagem

Fonte: https://combatespelahistoria.wordpress.com/2009/04/19/cerimonias-do-contrato-de-

vassalagem

https://combatespelahistoria.wordpress.com/2009/04/19/cerimonias-do-contrato-de-vassalagem


Deus quis que, entre os homens,
uns fossem senhores e os outros
servos, de tal maneira que os
senhores estejam obrigados a
venerar e amar a Deus, e que os
servos estejam obrigados a amar
e venerar o seu senhor.

In: St. Laud de Angers, fim do
século XIII. In: FREITAS, Gustavo
de. 900 textos e documentos de
História. Lisboa: Plátano, s.d. v. 1,
p. 145.



A Igreja Católica e seu poder na Idade Média



A Igreja Católica e seu poder na Idade Média

a) Poder econômico
(maior proprietária de terras)

b) Poder militar
+ terras = + vassalos = + exército

c) Poder político
(tendência à universalização do poder da Igreja)

- poder secular (temporal/material) 
+ 

-poder atemporal (espiritual- legitimador da Igreja)

d) Poder intelectual
(monopólio cultural = justificativas religiosas para 

qualquer questão)

Em síntese: teocentrismo + fé + dogmatismo



Consolidação da Igreja 
como instituição.

Acúmulo de patrimônio.

Em 445, o imperador romano 
concedeu ao bispo de Roma 
autoridade sobre os outros 
bispos e passa a designá-lo 
papa.

• Crítica à 
ociosidade.

• Vida monástica.

• Ordens 
religiosas 
inauguradas 
pelos 
Beneditinos.

• Trabalhos 
sociais e 
evangelização.

Crise e as 
ordens 

religiosas
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Igreja e cristianismo



Mudanças na Europa Feudal (séculos XI-XIV)



Transição da Alta para a Baixa Idade Média



MOMENTO EXERCÍCIO

Agora é hora de testar nossos 
conhecimentos. 



MOMENTO EXERCÍCIO

Observe o trecho de uma canção popular medieval:

“... nunca bebe o vinho, nem prova migalha do bom alimento. Se ele tiver
ganso ou galinha gorda em seu quintal, tudo isso terá de ser do senhor. Muito
feliz será aquele que puder ter seu pão preto em pouco de sua manteiga para
comer...”

Ao estudar a sociedade feudal, notamos que ela é uma sociedade de
ordens, isto é, formada pelo clero, pela nobreza e pelos servos. Agora,
responda: Que grupo social está representado na canção?

a) o clero.

b) a nobreza

c) a burguesia.

d) o servo.



RESOLUÇÃO

ALTERNATIVA “D”

Quem nunca bebe o vinho e nem prova do bom alimento
na sociedade feudal? Observe que a sociedade feudal é
uma sociedade extremamente hierarquizada e desigual.
Os servos estão na base dessa sociedade e seu único bem
que possuem é a sua força de trabalho para garantir a sua
sobrevivência por meio das relações de servidão.



MOMENTO EXERCÍCIO

O Feudalismo marcou profundamente a Idade Média. As
principais características do feudalismo eram:

a) Sociedade de ordens, economia levemente industrial,
unificação política e mentalidade impregnada pela religiosidade.
b) Sociedade estamental, economia tipicamente artesanal,
organização política descentralizada e mentalidade marcada pela
ausência do cristianismo.
c) Sociedade de ordens, economia comercial e competitiva,
centralização política e mentalidade pagã.
d) Sociedade de ordens, economia agrária e autossuficiente,
fragmentação política e mentalidade fortemente influenciada
pela religiosidade.



RESOLUÇÃO

ALTERNATIVA “D”

O feudalismo é caracterizado pela fragmentação/descentralização
política, pela sociedade de ordens (sociedade estamental e
hierarquizada), pela economia agrária e autossuficiente
(agricultura de subsistência) e pela mentalidade fortemente
influenciada pela religiosidade (poder da Igreja Católica).



OBRIGADO!

Bons estudos! 

Cuidem-se!

Abraços à distância.
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