
Retomada de conteúdo...



Idade Média V e XV. Alta Idade Média V e 
X e Baixa Idade Média X e XV 116 e 117

✓ Características da Alta I. Média “Auge”:
✓ Feudos autossuficientes: Procuravam se alimentar da própria 

produção, pouquíssimas trocas. Cada feudo tinha sua moeda
✓ Grupos Sociais Estamentos: Não havia mobilidade social: Igreja 

orava, dominava a mentalidade do povo (Teocentrismo e Direito 
Divino) e recebia tributos de todos; Nobreza (Senhores Feudais) 
combatia, Recebiam tributos dos servos. Servos trabalhavam, não 
eram escravos, mas não tinham liberdade, pagava tributos aos 
demais

✓ As pessoas eram ligadas por dependência e lealdade  seus 
senhores e todas elas a Deus. Não existia  noção de liberdade 
individual.

✓ Devido ao grande poder que a Igreja Católica tinha, fazer parte 
dela era de interesse político e econômico. Após práticas duvidosa 
dos membros religiosos a Igreja e sua credibilidade passaram a ser 
contestadas





Características da Baixa Idade 
Média- X e XV – 118 e 119

✓ Renascimento Comercial: Devido as Cruzadas, o comércio 
com o Oriente fez a atividade comercial crescer. Os feudos 
deixaram de ser o único centro da vida e a circulação de 
moedas, produtos, cheques, bancos começaram a nascer

✓ Renascimento Urbano – Novas Classes (comerciantes e 
artesãos), conhecidos também como burgueses passaram a 
praticar o comércio e desenvolver as cidades e dar 
oportunidade para algumas pessoas

✓ Reforma Protestante, novas religiões. Mudanças na 
Mentalidade (luteranismo, calvinismo e anglicanismo)

✓ Renascimento Cultural: Antropocentrismo passou a crescer 
nas cidades, nova forma de conhecer e pensar



Preciso de você e você precisa de mim... 
Burgueses e Reis se aliam – “120”



Jogo de interesses... ”120”

✓ Com os reis de volta ao poder, passaram a ter 
poderes para impor suas vontades, cobrarem 
impostos, formarem seus exércitos e 
administrarem todo o reino, além de 
expandirem suas áreas de domínio 

✓ Unificaram uma moeda, taxas, impostos, 
organizando o comércio e a economia em geral, 
atendendo as necessidades da burguesia

✓ A nobreza sem poder, se submeteu ao domínio 
monárquico para manter seus privilégios



Eu voltei, agora pra ficar, porque aqui 
no topo é o meu lugar... “120”



Os Reis assumiram o poder e definiram 
seus territórios “120”

✓ Através de guerras, acordos e alianças 
(casamentos de famílias diferentes), os países 
foram se unificando e formando suas nações.



Rei ABSOLUTO... Quase um 
DEUS !!!


