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O cristianismo na Idade Média 

Duração: 2 aulas 

Referência do Livro do Aluno: Unidade 4, Capítulo 13 

 

Relevância para a aprendizagem 

O objetivo desta sequência didática é ajudar o aluno a compreender o desenvolvimento da 

Igreja católica, sua influência e seu durante a Idade Média, conhecendo um movimento de grande 

importância na época e que em muito ajudou no processo de conversão dos não cristãos e na difusão 

do cristianismo: o monasticismo. Nesta sequência, também será possível conhecer como os monges 

contribuíram para a preservação da cultura por meio de seu trabalho copistas. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Compreender o desenvolvimento da Igreja católica. 

• Entender como ocorreu sua influência na Idade Média. 

• Compreender como a Igreja católica alcançou poder na época medieval. 

 

Objetos de conhecimento e habilidades (BNCC) 

Objeto de conhecimento Habilidade 

O papel da religião cristã, dos 
mosteiros e da cultura na Idade 
Média 

(EF06HI18) Analisar o papel da religião cristã na cultura e nos modos de 
organização social no período medieval. 

 

Desenvolvimento 

Aula 1 – A influência do cristianismo 

Duração: cerca de 45 minutos 
Local: sala de aula 
Organização dos alunos: dispostos em semicírculo (esse tipo de organização contribui para o desenvolvimento da 

educação participativa e concentração dos alunos em sala de aula) 
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Recursos e/ou material necessário: lousa, giz/caneta de lousa, caderno, lápis e borracha, computador ou equipamento 

de multimídia, imagens de monges copistas, imagens contendo cenas do cotidiano dos monges medievais, folhas de 

cartolina 

Aula expositiva: Conversa sobre o cristianismo (45 minutos) 

Comece a aula com uma roda de conversa sobre a religião cristã. Explique que, nos seus três 

primeiros séculos de existência, ela era minoritária e foi perseguida no Império Romano, onde havia 

uma religião baseada no politeísmo (crença em vários deuses). Foi na época do imperador Constantino 

que o cristianismo começou a ganhar espaço: em 313 entrou em vigor o Edito de Milão, pelo qual o 

cristianismo passou a ser uma religião tolerada no Império Romano. Finalmente, em 391, ele passou a 

ser a religião oficial do Império. O próprio Constantino e os imperadores posteriores a ele 

converteram-se ao cristianismo. A Igreja passou a se organizar de forma institucional, adquirindo 

espaço, poder e privilégios.  

Com a expansão do feudalismo, o cristianismo ganhou mais adeptos por meio da ação da Igreja 

católica, disseminando sua doutrina. Além de marcar presença no campo das ideias, ele conquistou 

significativo poder material, pois passou a controlar grande parte das terras na Europa. 

Um dos movimentos mais importantes da Igreja durante o período medieval foi o 

monasticismo – conjunto de comunidades de religiosos que viviam sob determinadas regras, levando 

uma vida de oração e de trabalho. Os monges foram importantes para que a Igreja conduzisse o 

processo de conversão dos pagãos (não cristãos) e difusão do cristianismo. Eles foram importantes 

também do ponto de vista cultural: como liam e estudavam, acabou por se desenvolver em alguns 

mosteiros uma estrutura para a elaboração de livros, que por sua vez eram feitos pelo trabalho dos 

copistas e desenhistas de iluminuras. É importante ressaltar que a maioria das pessoas alfabetizadas 

estava ligada à Igreja. Portanto, somente elas tinham acesso ao conhecimento que os monges 

produziam ou reproduziam. 

Aproveite esse momento e mostre imagens de monges copistas e cenas de seu cotidiano. Caso 

a escola não disponha de aparato multimídia, leve imagens reproduzidas em livros ou impressas. 

Debata com os alunos, pedindo-lhes que descrevam as cenas, observem as ações desenvolvidas e 

sigam a explicação. 

A partir do século V, a Igreja católica passou a influenciar as decisões políticas e a exercer poder 

em termos jurídicos (interferia na elaboração das leis), sociais (estabelecia padrões de comportamento 

moral) e artísticos, fazendo com que os principais temas das pinturas, esculturas e vitrais fossem 

religiosos. 

Finalize a aula pedindo aos alunos que pesquisem, como lição de casa, outros aspectos que 

sofreram a influência do cristianismo na Europa. Divida a sala em cinco grupos e atribua a cada um 

deles um tema para pesquisa, três grupos irão pesquisar sobre uma expressão artística: esculturas, 

pinturas, vitrais (seus artistas, as técnicas usadas, o tipo de material e para quem era voltado seu 

trabalho), um dos grupos pesquisará sobre a arquitetura (características e utilização das edificações) e 
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um grupo deverá pesquisar sobre a literatura (autores escreviam nesse período e quais as obras mais 

conhecidas). Peça-lhes que tragam para a aula seguinte imagens e textos para apresentarem aos 

colegas. Distribua as folhas de cartolina para os grupos organizarem as informações coletadas na forma 

de um painel. 

 

Aula 2 – Trabalhando a influência do cristianismo 

Duração: cerca de 45 minutos 
Local: sala de aula 
Organização dos alunos: em fileiras 
Recursos e/ou material necessário: lousa, giz/caneta de lousa, caderno, lápis, borracha, durex ou fita-crepe 

Atividade 1: Apresentação da pesquisa (25 minutos) 

Comece a aula montando os painéis dos alunos de modo que todos possam acompanhar as 

apresentações. Peça-lhes que exponham a pesquisa que desenvolveram em casa. Administre o tempo 

de cada apresentação de modo que todos os grupos tenham tempos iguais. É importante incentivar 

os alunos a apresentarem suas produções para os colegas, na medida em que essa ação estimula e 

contribui para a organização das ideias e desenvolvimento e aprimoramento da oralidade. 

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

aos grupos. 

Atividade 2: Síntese da apresentação (20 minutos) 

Finalize a aula pedindo aos alunos que escrevam suas considerações sobre as pesquisas 

apresentadas e o que eles aprenderam a respeito do tema discutido, a partir da reflexão a respeito do 

papel dos monges e do poder exercido pela Igreja católica na Europa medieval. 

Reserve os minutos finais o compartilhamento das produções textuais. 

 

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 através da apresentação de suas pesquisas e da produção textual. 

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

dava a relação do senhor feudal com os servos. Em seguida, espera-se que os alunos sejam capazes de 

absorver e analisar as informações compartilhadas, contribuindo dessa forma para a construção da 

aprendizagem. 
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Questões para auxiliar na aferição 

1. Explique de forma resumida como se deu início à expansão do cristianismo. 

2. Comente as contribuições dos monges no período medieval. 
 

Gabarito das questões 

1. A expectativa de resposta é que os alunos comentem que a expansão se iniciou quando o 
imperador Constantino se converteu ao cristianismo. Com a expansão do feudalismo, o 
cristianismo entrou em ascensão pela ação da Igreja católica, alcançando a condição de principal 
instituição religiosa da Europa naquele tempo. Além de marcar presença no campo das ideias, ela 
conquistou significativo poder material, pois passou a controlar grande parte das terras. 

2. Espera-se que os alunos expliquem que os monges, como membros da Igreja, auxiliaram no 
processo de conversão dos pagãos (não cristãos) e na difusão do cristianismo. Eles foram 
importantes também do ponto de vista cultural, pois como liam e estudavam, desenvolveram em 
alguns mosteiros uma estrutura para a elaboração de livros, que por sua vez eram feitos pelo 
trabalho dos copistas e desenhistas de iluminuras. 


