
Capítulo 9

O mundo medieval
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01  Na posição de destaque, ao centro da imagem, o impera-
dor é apresentado como o único com uma auréola sobre 
a cabeça (o que indica seu caráter considerado divino) e 
com um manto de seda de cor púrpura sobre sua veste. 

02  É possível observar na ponta esquerda um grupo de 
homens que carregam armas, representando o exército. 
Ao lado destes, há homens com roupas luxuosas, retra-
tando a nobreza. Já os homens do lado direito da imagem 
utilizam vestimentas e objetos de caráter religioso, corres-
pondendo, portanto, ao clero.

03  O basileu detinha amplos poderes na sociedade bizantina, 
tendo autoridade sobre a criação de leis, sobre a organiza-
ção do exército e também sobre a Igreja cristã dentro dos 
territórios bizantinos. Nesse caso, a imagem é uma repre-
sentação desse sistema, já que Justiniano foi retratado 
de modo que sua posição � casse central na organização 
daquela sociedade.
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01  Nas duas imagens, os camponeses desempenham ativi-
dades agrícolas. Na primeira, é possível observá-los traba-
lhando na terra, mas também cuidando de animais. Já a 
segunda imagem os mostra colhendo e transportando  trigo.

02  As duas imagens são representações ideológicas da socie-
dade feudal, mostrando os camponeses como aqueles 
que tinham a função de trabalhar naquela sociedade.

03  A sociedade feudal estava dividida em três grupos: os 
nobres, o clero e o povo. O primeiro grupo tinha a função 
de comandar a sociedade, especialmente por meio do con-
trole dos feudos. O segundo grupo também tinha o papel 
de comandar a sociedade, mas do ponto de vista religioso.
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01  A imagem mostra Carlos Magno ajoelhado diante do papa, 
o qual coloca a coroa de imperador na cabeça do gover-
nante. Além do papa, há outros religiosos na imagem.

02  A imagem apresenta o papa em uma relação de superio-
ridade diante de Carlos Magno, o qual se encontra ajoe-
lhado e subordinado aos desígnios do líder religioso.

03  As duas imagens mostram relações diferentes entre pode-
res seculares e poderes religiosos. Enquanto Justiniano é 
a principal autoridade de Bizâncio, superando inclusive 
o poder dos religiosos, Carlos Magno é uma autoridade 
submetida à Igreja e ao papa.

ATIVIDADES PARA SALA

01  A imagem é uma representação dos vínculos de vassala-
gem estabelecidos entre os nobres na sociedade feudal. É 
possível perceber que um nobre está ajoelhado diante do 
outro, prestando seu juramento de obediência. Os víncu-
los de vassalagem eram fundamentais na organização da 
sociedade feudal, já que era por meio deles que os feu-
dos eram distribuídos e as alianças entre diferentes nobres 
eram construídas.

02  O texto justi� ca, por meio de argumentos religiosos, a 
necessidade de os camponeses trabalharem. Como o ser 
humano pecou, o trabalho se tornou necessário, e quem 
deveria realizá-lo eram os camponeses. Dessa forma, é 
possível entender o papel da Igreja na manutenção das 
hierarquias próprias da sociedade feudal.

03  A Igreja cristã começou a se fortalecer ainda durante o 
� nal do Império Romano, com a autorização para receber 
doações de terra. Posteriormente, durante a Idade Média, 
os reis e senhores feudais também � zeram doações de ter-
ras para a Igreja, o que fez com que a instituição passasse a 
ter grande força econômica. Além disso, ela também tinha 
forte in� uência sobre a maneira como as pessoas se com-
portavam, já que dominava as crenças religiosas daquela 
sociedade.

04  A imagem mostra dois grupos sociais distintos: os campo-
neses e os nobres. Os primeiros trabalham na construção 
do castelo, enquanto os segundos observam e comandam 
o trabalho daqueles. Dessa forma, a imagem reproduz a 
lógica hierárquica da sociedade feudal.

05  O castelo era tanto uma construção defensiva, utilizada 
para a proteção do feudo diante de invasores, quanto 
um símbolo do poder e da autoridade do senhor feudal. 
Era por meio dessa edi� cação que o senhor feudal podia 
demonstrar seu poder para comandar a vida de todos 
aqueles que viviam em seu feudo.

ATIVIDADES PROPOSTAS

Resoluções Resoluções

?a série – Ensino Médio – Livro ??a série – Ensino Médio – Livro ? 32 1a série – Ensino Médio – Livro 3 1

HISTÓRIA



01  D
 A economia do sistema feudal tinha base agrária, e os 

servos trabalhavam para manter a base comercial com o 
pagamento de impostos. Entre eles estava a corveia, por 
meio da qual os servos tinham por obrigação cultivar as 
terras do manso senhorial sem receber nada em troca. 
Essa condição de trabalho servil se constituiu como parte 
da cultura feudal e evidencia a con� guração hierárquica 
perpetuada ao longo da Idade Média.

02  C
 Ao longo da Idade Média, o feudo se constituiu como um 

benefício dado pelo senhor a algum homem que a ele se 
submeteu na condição de vassalo por meio de um jura-
mento de lealdade. Essa relação entre senhores e vassalos 
constituiu base estruturante do feudalismo e uma das prin-
cipais características da Idade Média.

03  A
 Ao longo da Idade Média, as relações sociais foram media-

das pela reciprocidade entre suseranos e vassalos. O suse-
rano (“senhor dos senhores”) era nobre e dono de terras. 
O vassalo, por outro lado, era o homem que, em cerimô-
nias conhecidas como “investiduras”, jurava lealdade e 
apoio político ao suserano e, em troca, recebia uma série 
de benefícios, como acesso à terra (feudo), vantagens eco-
nômicas, e cavalos e armas (a � m de que também pudesse 
desempenhar funções militares). 

04  C
 Com o propósito de restaurar aspectos do antigo Império 

Romano, o governo de Justiniano dedicou-se a sistemati-
zar os principais preceitos do Direito desenvolvidos nesse 
império com o objetivo de regular a vida da sociedade 
bizantina. Em 529, o conjunto de peças jurídicas foi siste-
matizado, passando a � car conhecido como Código de 
Justiniano. Ele in� uenciou o Direito ao longo de séculos 
na Europa e em diferentes regiões do Ocidente. Quanto 
à Igreja de Santa So� a, importante templo bizantino cons-
truído em Constantinopla (hoje um museu secular, após 
alguns séculos de domínio islâmico), Justiniano realizou 
sua reestruturação após um incêndio.

05  A
 Ao longo da Idade Média, as relações de suserania e vassa-

lagem foram articuladas com base nos princípios de � deli-
dade, obediência e reciprocidade. Apesar de sugerir uma 
relação entre iguais, é importante destacar que os suseranos 
exerciam um maior poder, determinando, entre outras coi-
sas, que cabeira aos vassalos a crença nos princípios cristãos.

06  C
 A sociedade medieval tinha como base o poder da Igreja e 

dos senhores feudais. Centrada na � gura do homem e estru-
turada em preceitos religiosos, essa sociedade restringiu a 
participação da mulher e a ela atribuiu, frequentemente, 
uma imagem negativa. De acordo com a percepção de clé-
rigos, as mulheres poderiam ser naturalmente propensas à 
luxúria e incapazes de orientar-se pela voz da razão.

07  B
 A economia medieval era baseada na produção agrícola 

e nas trocas comerciais de produtos artesanais. O uso do 
dinheiro nessas transações comerciais era escasso, tendo 
em vista que se privilegiava a troca direta de produtos.

08  C
 A Igreja Ortodoxa foi criada com o Cisma do Oriente, 

em 1054, e desde então traçou um caminho autônomo 
em relação ao poder exercido pela autoridade papal de 
Roma. Os ortodoxos adotam os mesmos sacramentos da 
Igreja Católica, porém há diferenças na compreensão de 
alguns conteúdos doutrinais/dogmáticos e em diferentes 
práticas religiosas (como a forma de seus rituais). 

09  E
 Os germânicos foram o principal povo que se instalou nas 

possessões do Império Romano e que, de certa forma, 
atuou em seu processo de fragmentação. O processo histó-
rico destacado no texto refere-se ao período chamado de 
Alta Idade Média, que � cou caracterizado pela constituição 
de diversos reinos e dinastias marcados pela descentraliza-
ção política, pela posse da terra, por atividades comerciais 
centradas em grandes unidades rurais e pela a� rmação do 
cristianismo como religião o� cial da Europa ocidental. 

10  A 
 A sociedade feudal, marcadamente estrati� cada e pau-

tada por uma rígida hierarquia social, foi assim constituída: 
clero (dividia-se em clero secular e regular; exercia o poder 
espiritual e interferia nas questões sociais e de costumes); 
nobreza (alta nobreza, representada por príncipes, arqui-
duques, duques, marqueses e condes; baixa nobreza, for-
mada por viscondes, barões e cavaleiros); servos (exerciam 
as funções relativas à produção, trabalhavam nos feudos e 
estavam ligados aos senhores feudais).
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