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A influência árabe na Europa 

Duração: 2 aulas 

Referência do Livro do Aluno: Unidade 4, capítulos 12 e 14 

 

Relevância para a aprendizagem 

O objetivo desta sequência didática é ajudar o aluno a compreender que, durante a expansão 

árabe na Europa, houve trocas culturais. Além, disso, pretende-se, com esta sequência, auxiliar o aluno 

na construção do conhecimento acerca da influência islâmica sobre os europeus desde a expansão 

árabe. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Compreender a influência dos muçulmanos na Europa. 

• Entrar em contato com as formas de conhecimentos científicos influenciados pelos 
muçulmanos. 

• Identificar trocas culturais e comerciais que contribuíram para a formação da Europa, da 
África e do Oriente Médio, especialmente no Mediterrâneo. 

 

Objetos de conhecimento e habilidades (BNCC) 

Objetos de conhecimento Habilidades 

A passagem do mundo antigo para o 
mundo medieval 

(EF06HI14) Identificar e analisar diferentes formas de contato, adaptação ou 
exclusão entre populações em diferentes tempos e espaços. 

O Mediterrâneo como espaço de 
interação entre as sociedades da 
Europa, da África e do Oriente 
Médio 

(EF06HI15) Descrever as dinâmicas de circulação de pessoas, produtos e culturas 
no Mediterrâneo e seu significado. 
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Desenvolvimento 

Aula 1 – Árabes na Europa 

Duração: cerca de 45 minutos 

Local: sala de aula 

Organização dos alunos: dispostos em semicírculo para que seja realizada uma roda de conversa (esse tipo de 

organização contribui para o desenvolvimento da educação participativa e concentração dos alunos em sala de aula) 

Recursos e/ou material necessário: lousa, giz/caneta de lousa, caderno, lápis e borracha 

Aula expositiva: Influência árabe na Europa (45 minutos) 

Comece a aula com uma roda de conversa e pergunte aos alunos o que lhes vem à mente 

quando ouvem falar sobre o islamismo ou sobre os muçulmanos. Quais são as primeiras coisas em que 

pensam? Os muçulmanos influenciaram nossa cultura? Quais são as contribuições deles? Com base 

nas respostas, comente que o islamismo contribuiu de muitas formas para o desenvolvimento da 

Europa. 

Ao longo do século VIII, os povos islâmicos dominaram grande parte do território da península 

Arábica, do norte da África, da Ásia Menor, da península Ibérica e parte da França e Itália. Ao chegarem 

à Europa, estabeleceram, de forma estratégica, sua nova capital em Córdoba (na atual Espanha), às 

margens do rio Guadalquivir, garantindo água para o consumo e para a agricultura.  

Sob a influência islâmica, principalmente na península Ibérica, desenvolveram-se muitos 

campos científicos, entre os quais a Matemática, a Engenharia, a Arquitetura, a Alquimia, a Medicina, 

a Astronomia e práticas de agricultura. 

Na agricultura, foram retomados projetos antigos encontrados em manuscritos romanos de 

autoria de Varrão e Columela (escritores da Antiguidade especializados em agronomia), que estavam 

esquecidos. Esses projetos foram aperfeiçoados, o que garantiu a autossuficiência e o abastecimento 

de outras comunidades onde a prática da agricultura era mais difícil. Com isso, foi possível introduzir 

na Europa novas plantas, como o limoeiro, a laranjeira, a amendoeira, a alface, a berinjela, a cana-de-

açúcar e o café. Na Alquimia, foram descobertos o álcool etílico (usado para esterilizar), o ácido nítrico 

(componente na produção de medicamentos), a amônia (usada para desinfetar) e muitas outras 

substâncias de uso farmacêutico que são utilizadas até hoje. Foram construídos inúmeros 

estabelecimentos hospitalares que, diferentemente dos europeus, ofereciam tratamento médico e 

valorizavam também o conforto espiritual. Os islâmicos tinham como foco curar o paciente, e seus 

hospitais contavam com farmácias próprias. Além disso, preocupavam-se bastante com a assepsia do 

local, e havia escolas e bibliotecas médicas ligadas aos hospitais. 

A partir do domínio islâmico na Europa, muitos foram os conhecimentos adquiridos que 

utilizamos até os dias de hoje, como a introdução do número 0 na Matemática, possibilitando calcular 

números inteiros; na área da Linguística, centenas de vocábulos foram incorporados aos idiomas 

europeus. No português, por exemplo, temos palavras como almanaque, alfândega, alface, 
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almôndega, algodão, aldeia e alfaiate (o al do início das palavras, na língua árabe, era o artigo definido 

que acompanha os substantivos).  

Após a explanação, finalize a aula solicitando aos alunos que pesquisem em casa mais 

informações sobre a influência árabe sobre o Ocidente. A tarefa deverá ser executada em grupos. 

Divida a sala em quatro grupos e atribua a cada um deles um dos temas a seguir: influência islâmica 

na Itália; influência islâmica na França; palavras incorporadas à língua portuguesa em função da 

influência árabe; influência islâmica nas técnicas de navegação. 

Oriente-os a buscar as informações na internet, em livros e em vídeos e peça-lhes que tragam 

o material selecionado na aula seguinte. Peça-lhes que combinem, em cada grupo, o que cada aluno 

deverá preparar (uma imagem impressa, um pequeno texto, etc.) para que façam a apresentação na 

aula seguinte.  

 

Aula 2 – Pesquisas sobre a influência árabe 

Duração: cerca de 45 minutos 

Local: sala de aula 

Organização dos alunos: sentados em duplas e de modo que estejam de frente para a lousa e para o professor 

Recursos e/ou material necessário: lousa, giz/caneta de lousa, caderno, lápis, borracha, materiais pesquisados para esta 

aula 

Atividade 1: Apresentação da pesquisa (30 minutos) 

Comece a aula pedindo aos grupos que apresentem as pesquisas desenvolvidas em casa. Faça 

um sorteio para decidir a ordem em que os grupos se apresentarão e administre o tempo de modo 

que todos os grupos se apresentem em tempos equivalentes. É importante incentivar os alunos a 

mostrar suas produções para os colegas, o que estimula e contribui para a organização das ideias e 

para o aprimoramento da oralidade. 

Durante a apresentação, incentive os colegas que estão assistindo a interagir e fazer perguntas 

aos grupos. 

Atividade 2: Síntese das apresentações (15 minutos) 

Finalize a aula pedindo aos alunos que escrevam frases sobre os temas estudados nas aulas 

desta sequência, com base nas apresentações dos colegas. Oriente-os a elaborarem frases com as 

informações mais importantes aprendidas e debatidas.  

Reserve os minutos finais para que os alunos que desejarem compartilhem suas frases.  
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Aferição do objetivo de aprendizagem 

A avaliação do processo de aprendizagem pode ser realizada por meio das atividades 

propostas nesta sequência didática e deve considerar o desenvolvimento coletivo e individual de cada 

um dos alunos por meio da apresentação das pesquisas. 

Em um primeiro momento, espera-se que os alunos sejam capazes de compreender como 

ocorreu a influência muçulmana na Europa e como essa influência contribuiu para o desenvolvimento 

do continente em vários campos. Em um segundo momento, espera-se que os alunos sejam capazes 

de coletar e analisar as informações compartilhadas, contribuindo, dessa forma, com a construção da 

aprendizagem. 

 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Em qual das alternativas abaixo situam-se territórios dominados pelos árabes? 

a) Península Itálica e península do Peloponeso. 

b) Ásia Menor e península Escandinava. 

c) Península Arábica e península Ibérica.  

d) Península Arábica e sul da África. 

2. Resolva o enigma formando palavras com os símbolos a partir das dicas. 

Além das perguntas, há alguns símbolos nos locais onde as respostas devem ser escritas. Cada 

símbolo representa uma letra, e letras acentuadas possuem símbolos diferentes dos símbolos das 

mesmas letras sem o acento.  

Substância descoberta de uso 

farmacêutico 
      ¨      # 

Número que foi introduzido na 

Matemática 
   #          

Território dominado pelos 

muçulmanos na Europa 
             

Capital do domínio islâmico na 

Europa 
    #         

Península sob o domínio muçulmano              
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Gabarito das questões 

1. A alternativa que aponta corretamente territórios dominados pelos islâmicos é a c. 

2.  

Substância 

descoberta de uso 

farmacêutico 

Á C I D O  N¨ Í T R I C O# 

Introdução de qual 

número na 

matemática 

Z E R O#          

Território dominado 

pelos muçulmanos na 

Europa 

I T Á L I A        

Capital do domínio 

islâmico na Europa 
C Ó R D O# B A       

Península sob o 

domínio muçulmano 
I B É R I C A       

 


