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AUXILIA – PREPARATÓRIO PARA O ENEM 

HISTÓRIA – TURMAS 1 E 2 

NOME DO PROFESSOR: LUCAS TUNES FERNANDES 

CONTEÚDO: IDADE MÉDIA 

DATAS: 03/08 E 06/08 

 

INTRODUÇÃO À IDADE MÉDIA 

 

A Idade Média é um período que sucede a Antiguidade e antecede a 

Modernidade, geralmente atribuído à Europa ocidental. O termo (bem como 

essa divisão tríplice da História) é criado e usado a partir da Renascença, como 

forma de opor os valores novos aos dos séculos anteriores. Até o fim do século 

XX, ainda era comum se pensar a Idade Média como uma “Idade das Trevas” 

selvagem e inculta, mas a pesquisa histórica das últimas décadas tem 

mostrado uma Idade Média menos desolada – ainda marcada por períodos de 

fome, guerra e doença; mas também por períodos de paz e abundância, 

produção cultural e inovação. 

O medievo possui diversas delimitações de tempo, que são usadas 

para fins distintos. Usaremos a mais comum, com início no século V e fim no 

século XV. Os eventos que marcam estes séculos são a deposição do 

imperador Rômulo Augusto em 476, levando ao fim do Império Romano do 

Ocidente; e a conquista de Constantinopla em 1453, que levou ao fim do 

Império Romano do Oriente (o Império Bizantino).  

Além disso, costuma-se dividir esse milênio em dois períodos: a Alta 

Idade Média, entre os séculos V e X, onde as estruturas romanas deram lugar 

aos reinos germânicos e ao sistema feudal; e a Baixa Idade Média entre os 

séculos X e XV, que viu as Cruzadas e um crescimento do comércio e da 

urbanização.    
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ALTA IDADE MÉDIA 

 

A germanização do Império Romano e o desenvolvimento do 

feudalismo não ocorreram rapidamente, mas remontam ao século III e se 

estendem por toda a Alta Idade Média. Entre os séculos III e IV, os exércitos 

romanos são compostos em grande parte por germânicos, e uma profunda 

crise abala todas as estruturas do império, enfraquecendo o sistema escravista 

e imperialista romano. 

Muitos fatores dão origem ao sistema feudal. Devido à guerra 

constante e as migrações dos povos germânicos para o território romano, boa 

parte da população das cidades se retira para o campo e estabelece contrato 

de trabalho nas terras dos mais ricos, o que é chamado de colonato. O colono 

não é assalariado nem escravo, pois não é posse de ninguém. Entretanto, ele e 

sua descendência são presos à terra que trabalham, tornando-os escravos da 

terra. Além disto, as profissões, tanto no campo quanto na cidade, são 

hereditárias, o que enrijece a hierarquia medieval e dá origem às três ordens 

sociais: o clero, a nobreza e o povo. 

O poder central é fragmentado com a emergência de reinos como o 

dos Visigóticos, dos Lombardos ou dos Francos, herdeiros culturais tanto de 

romanos quanto de germânicos, fazendo com que essa distinção diminua. Em 

muitas regiões, sobretudo na Itália, a população ainda se considera romana, 

apesar de não haver um imperador até 800, quando Carlos Magno é coroado 

em Roma. Também por volta desta época é que se popularizam as relações de 

vassalagem, onde um homem livre (o vassalo) se põe sob a autoridade e a 

proteção de outro (o suserano), em troca de uma extensão de terra chamada 

feudo. Em decorrência da ruralização e da redução do comércio, os feudos 

voltam-se para si, privatizando a defesa devido aos Estados fracos e tornando-

se cada vez mais autossustentáveis. 
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Além de tudo, a Igreja ganha poder com o fim do império, assumindo 

responsabilidades administrativas e conquistando o monopólio da comunicação 

com Deus, em contraste com a classe sacerdotal antiga, que era menos 

institucionalizada. A sociedade feudal torna-se clericalizada: no século IX, a 

Igreja detinha ⅓ de todas as terras cultiváveis da Europa católica, e os rituais 

litúrgicos ficam mais complexos, devido à mudança do pensamento antigo para 

o medieval. Na Idade Média, o Diabo se torna uma ameaça presente em todos 

os momentos, e a relação do homem com o divino se aprofunda, porque Deus 

é pensado como a medida de todas as coisas. 

Ao fim da Alta Idade Média, as guerras eram frequentes, porém eram 

pequenas, próximas e contavam com poucos combatentes – muitas vezes na 

casa das centenas de cavaleiros. Por causa da ruralização, muitos lugares da 

Antiguidade foram abandonados e recuperaram as florestas e pastagens, 

gerando uma abundância de recursos naturais. E, com o fim das rotas de 

comércio com o Oriente e o isolamento dos reinos e dos feudos, muitas 

doenças que assolavam a Europa no início da Idade Média haviam 

desaparecido. Tudo isto propiciou uma série de mudanças demográficas e 

sociais que dão início à Baixa Idade Média. 

            

BAIXA IDADE MÉDIA 

 

A Idade Média (e a História como um todo) não é uma coisa fixa: o 

feudalismo levou séculos para se consolidar, e seguiu imediatamente se 

transformando. A partir do século X, a Europa ocidental vê uma diminuição da 

mortalidade e um aumento populacional expressivo pelos fatores citados 

acima. Só na França, entre os séculos XI e XIV, a população duplicou. 

O desenvolvimento de novas técnicas agrícolas acelera esse 

crescimento e ainda permite um excedente de produção, ao mesmo tempo em 

que os mercados bizantinos e muçulmanos aumentam a demanda pelo 
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alimento e matéria-prima ocidentais. Em decorrência disso, as cidades 

medievais crescem e o comércio se expande, paralelamente aos feudos e à 

economia rural. A mobilidade social torna-se menos rígida, e muitos servos 

fogem das terras senhoriais para as cidades, onde se tornam livres para tentar 

o comércio. Destes, muitos são marginalizados, mas os que obtém sucesso 

vão dar origem a uma crescente classe burguesa.  

Estas cidades, cercadas por muralhas, são o lar de catedrais e das 

primeiras universidades. Sua economia é dominada pelo artesanato e pelo 

comércio de madeiras, metais, sal, vinho, algodão, seda e outros tecidos. A 

classe burguesa não se opunha à produção feudal, porque as duas eram 

interdependentes: os senhores forneciam alimento e matéria-prima para as 

cidades, e a burguesia pagava taxas e pedágios sobre o transporte e a venda 

da mercadoria no território do feudo. 

Ao longo de toda a Baixa Idade Média, ocorreram expedições militares 

contra outros povos não-cristãos (geralmente os muçulmanos), legitimadas e 

financiadas principalmente pela Igreja, que foram posteriormente chamadas de 

Cruzadas. As maiores não ultrapassaram os 10 mil combatentes, embora 

levassem o dobro ou o triplo de não combatentes consigo: mercadores, 

artesãos, mulheres e crianças. Estas grandes movimentações militares eram 

possibilitadas não só pelo aumento populacional, mas também pela relação 

mercantil próxima entre algumas cidades ocidentais com o Oriente, como 

Gênova e Veneza. Além disso, a Igreja havia se dividido em duas em 1054: 

Católica no Ocidente e Ortodoxa em Bizâncio, e a Cruzada poderia tentar 

unifica-la outra vez. Por fim, as guerras na Europa enfraqueciam o poder 

mediador da Igreja, então era do interesse eclesiástico leva-las para fora. 

Nem todas as Cruzadas aconteceram no Oriente, embora as maiores 

tenham sido, como a Primeira Cruzada. Ela foi declarada pelo Papa Urbano II, 

em 1065, como auxílio ao Império Bizantino na luta contra os muçulmanos. 

Durou até 1099, e viu a conquista de Jerusalém e a formação de Estados 
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feudais latinos na região do Levante, que existiram até o século XIII. Outras 

sete Cruzadas oficiais foram chamadas pelo Papa, além de muitas outras 

menores. Obtiveram grande adesão, tanto dos nobres quanto do povo, porque 

a Igreja oferecia grandes privilégios aos combatentes, como a suspensão de 

suas dívidas e o perdão de todos os seus pecados. 

Os séculos XIV e XV veem crises culturais, políticas e econômicas na 

Europa, com revoltas, greves, fome e o advento da Peste Negra, a partir de 

1348, que diminui bruscamente a população. As economias precisam se 

adaptar, e os senhores feudais substituem o plantio pela pecuária, alterando a 

paisagem medieval. Por fim, recorrem à guerra diante da ameaça à sua 

posição, como a Guerra dos Cem Anos entre a França e a Inglaterra. Estes 

embates serão o fundamento das ideologias nacionalistas e da centralização 

do Estado, que dão início ao período da Renascença e encerram o período 

medieval.  

 

 


