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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 
Ainda que os ricos tivessem taças de vidro e pratos de prata e bronze, tudo isso era pouco diversificado.                   
A única grande novidade refere-se à modificação operada na natureza dos utensílios de mesa: os pratos                
superam as taças e outras peças que se podiam segurar com uma só mão.[...]. Isso prova que o costume                   
gaulês de comer sentado ao redor de uma mesa predomina, mesmo no sul, sobre a maneira romana de                  
banquetear-se deitado e apoiado no cotovelo. Assim era também entre os germanos havia muito tempo.               
Isso permitia usar colher e faca e sobretudo comer com as duas mãos, muitas vezes com os dedos — o                    
que exige, como vimos, lavar as mãos com frequência, prática ao mesmo tempo pagã e higiênica. (p.                 
432)  
 
2 
A causa inevitável dessas comilanças pantagruélicas era um pressuposto religioso pagão reforçado pelo             
cristianismo. A prática germânica das refeições comemorativas dinásticas tem sua origem nas refeições             
sacrificiais pagãs e nas conjurações e guildas [...]. Ademais, comer muito garantia a força genética e                
geradora. Destinadas a assegurar a salvação física e espiritual da família carolíngia, essas fabulosas              
comezainas, acompanhadas de orações obrigatórias, consolidavam a estabilidade dos reis e perenizavam            
a sucessão.(p. 436) 
 
3 
[...] Como se comia com as mãos à mesa do rei (e, aliás, em todas as outras), uma função muito                    
apreciada era segurar a toalha para enxugar as mãos do rei sempre que ele as lavava. O mapparius                  
(portador de toalha) era, pois, um homem muito mais importante do que faz supor sua modesta tarefa.                 
Tendo experimentado o afeto e a fidelidade do menino nesse período em que não se pode esconder nada                  
e que vai dos sete aos catorze anos, o monarca podia então nomear conde ou duque o jovem assim                   
educado. Curiosa escola, em que o coração contava mais que a competência! Muitas vezes chamada               
schola — ou comunidade de jovens aprendizes funcionários —, ela continuou na época carolíngia.              
(p.416) 
 
4 
Os banhos romanos mantiveram-se durante algum tempo até nos mosteiros, reservando-se, porém, cada             
vez mais aos enfermos. Restam os rios e as piscinas das estações termais, como a de Aix, onde Carlos                   
Magno adorava nadar com seus convidados, muitas vezes mais de cem pessoas. Os príncipes carolíngios               
trocavam de roupa e tomavam banho no sábado. Cada sexo tinha seus rituais e seus instrumentos de                 
toalete presos ao cinto: pente, fórfice e pinças de depilação. (p. 441) 

 

 



HIS6_14UND04 

GLOSSÁRIO: 
 

Conjurações- Associação de pessoas que firmam um acordo,        
geralmente através de um juramento, buscando um objetivo        
comum. 

Comezainas- Grande quantidade de comida. 
Consolidar- Fazer com que fique mais sólido ou forte. 
Enfermo- doente. 
Guildas- associação que agregava pessoas que possuíam interesses        

comuns (comerciantes, artistas, artesãos etc.). 

Pagã- Relativo ao paganismo, ao politeísmo, à religião        
que cultua vários deuses. 

Pantagruélicas-Abundante em comidas e bebidas. 
Perenizar- tornar durável ou eterno. 
Sacrificiais- Oferta feita à divindade, em meio a        

cerimônias. 
Sucessão- Sequência de pessoas, de eventos, de       

circunstâncias. 
Superar- Ir além de; resultar melhor do que se esperava 

 

 


