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Leiam atentamente os textos e façam as suas anotações na tabela de registros, de acordo com as                 
orientações. 

Os trechos abaixo apresentam vários aspectos da sociedade medieval, retirados do livro História da              
vida privada, 1: do Império Romano ao ano mil, organizado pelo autor Paul Veyne, publicado em                
2009. 

 
1 
Não há diferença nenhuma entre os galo-romanos e os francos. Todos usam uma camisa de linho até os                  
joelhos e uma túnica de mangas curtas ou compridas [...], calças com faixas ajustadas às pernas pouco                 
abaixo dos joelhos e botinas de couro ou tamancos, segundo o nível social. As mulheres usam sobre a                  
túnica um vestido comprido até os calcanhares, aberto na frente ou erguido por uma pequena corrente                
para que possam andar. (p. 441) 
 
2 
Os francos, assim como seus reis, usam os cabelos compridos — os romanos os cortam à altura da nuca                   
—, deixando livres a nuca e a testa, e depilam o rosto. Os escravos e os eclesiásticos, porém, devem                   
raspar a cabeça, padres e monges mantendo apenas uma coroa de cabelos ou, como os irlandeses, uma                 
mecha que vai de uma orelha à outra. O simbolismo é evidente: os cabelos longos significam força,                 
virilidade e liberdade. Se os escravos veem sua condição assim indicada, os clérigos demonstram com               
isso que pertencem a Cristo. As cabeleiras femininas permaneciam intactas e deviam ser elegantemente              
presas com longos alfinetes. (p. 441-442) 
 
3 
Na cerimônia de noivado os pais recebem uma certa quantia, compra simbólica do poder paterno sobre a                 
moça. Entre os francos, a soma era de um soldo e um denário para um primeiro casamento e três soldos e                     
um denário para um novo casamento. A cerimônia era pública; a doação, obrigatória e irrevogável. Quem                
esposava outra mulher que não sua noiva era condenado a pagar uma multa de 62,5 soldos. Entre os                  
burgúndios a quantia [...] também era obrigatória, e a ruptura do vínculo assim contratado acarretava o                
pagamento da soma quadruplicada. O Código Teodosiano e as leis romanas em geral conferiam a mesma                
importância ao penhor estabelecido no noivado. (p. 456) 
 
4 
O ritual da morte é, portanto, o do afastamento, da distância amedrontada e respeitosa. Os vivos criam                 
então um mundo à parte, o cemitério, que, na época merovíngia, sempre se situa longe da cidade e dos                   
lugares habitados. A prática romana, aliás, era idêntica, pois os túmulos se enfileiravam ao longo das                
estradas, fora dos muros. Mas os germanos desenvolveram cemitérios rurais de um tipo particular.[...]              
Entre os francos, o corpo em geral era enterrado nu, às vezes rodeado de pedras [...]. Às vezes enterram-se                   
as crianças em grupo junto ao túmulo dos pais. Primitivamente a incineração era geral. Nos séculos V e                  
VI ainda é praticada em certos cemitérios do norte, de origem saxã ou franca. Sua finalidade essencial era                  
impedir que os mortos voltassem para atormentar os vivos.  (p. 491-492) 

 
 

GLOSSÁRIO: 
 

Clérigos: Indivíduos que pertencem ao âmbito da       
Igreja. 

Esposar: Tomar em casamento. 
Incineração: Ação de queimar, reduzindo a cinzas. 
Soldo: Moeda antiga utilizada em França que corresponde. 
Virilidade: Potência física e/ou moral; em que há ou demonstra energia. 
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Denário: Moeda de prata usada pelos romanos durante        
os períodos da República e do Império. 

 


