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APRESENTAÇÃO

1

Neste capítulo iremos discutir as invasões bárbaras que puseram fim ao Im-
pério Romano do Ocidente, o esplendor do Império Romano do Oriente ou 
Império Bizantino, os povos germânicos e o Império Carolíngio, a expansão 
do Islamismo e as origens do feudalismo. 

 PÚBLICO ALVO: 
Alunos da 1a série do ensino médio

 DURAÇÃO: 
6 aulas

O Ocidente Cristão e a  
Expansão Muçulmana

Esta imagem de 1440 faz parte do calendário do livro As riquíssimas horas do Duque de Berry 
e representa o mês de março. tal como as demais iluminuras dessa obra, foi executada pelos 
irmãos Limbourg. Museu Condé, Chantilly, França.
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 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
Espera-se que os alunos, ao final do capítulo, tenham compreen-
dido que:

 • Os romanos chamavam de bárbaros os povos vindos do Norte 
da Europa, de origem germânica, por estes não possuírem uma 
língua escrita, desconhecerem hábitos de higiene e tratarem ru-
demente seus semelhantes;

 • Embora considerados inferiores pelos romanos, os povos ger-
mânicos eram tolerados e, muitas vezes, mantinham relações 
de interesses mútuos. O Império até tratava algumas tribos 
como povos federados;

 • A invasão dos povos germânicos resultou numa grande fusão 
cultural com os romanos, que se expressava na arte, na ourive-
saria, no tratamento da terra e na língua;

 • Em 452, Átila, o cruel guerreiro rei dos hunos e considerado o 
“Flagelo de Deus” pelos cristãos, destruiu Milão e chegou às por-
tas de Roma. A invasão só não se efetivou graças à intercessão 
do papa Leão I, que conseguiu que Átila se retirasse mediante o 
pagamento de um tributo anual, o que fez da Igreja Católica uma 
instituição ainda mais poderosa;

 • Odoacro, rei dos hérulos, descontente por seu povo não ser tra-
tado como um povo federado pelos romanos, invadiu e conquis-
tou Roma, destituindo do cargo o imperador Rômulo Augusto, 
em 476. Começava aí a Idade Média, que foi dividida pelos his-
toriadores em Idade Média Alta (do século V ao X) e Idade Média 
Baixa (do século XI ao XV);

 • O Império Romano do Oriente, também chamado de Império Bi-
zantino, sofreu muito pouco com as invasões dos povos germâ-
nicos e a queda de Roma;

 • A cultura bizantina foi fortemente influenciada por culturas 
como a romana, a grega, a egípcia e a persa, o que se fazia pre-
sente nas artes, na arquitetura, na religião;

 • Com Justiniano, o Império Bizantino conheceu seu apogeu. 
O imperador procurou retomar antigos territórios antes per-
tencentes ao Império Romano do Ocidente e ocupados por 
povos germânicos como vândalos, ostrogodos e visigodos, 
utilizando-se de uma poderosa frota de navios e um bem apa-
relhado exército;

 • Justiniano criou o Código de Direito Civil (Corpus Iuris Civilis) 
e, incluso nele, o Código de Justiniano, que afirmava o poder 
ilimitado do imperador. Mandou construir fortalezas e caste-
los, praças e fontes e a famosa Basílica de Santa Sofia (Hagia 
Sofia);
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 • O poder sobre a Igreja pelo imperador é chamado de cesaropa-
pismo e existe até hoje, por exemplo, na Inglaterra onde o rei é o 
chefe da Igreja Anglicana;

 • Na tradição muçulmana, Maomé é visto como o último de uma 
série de profetas principais que relatou revelações que ele acredi-
tava serem de Deus, transmitidas a ele através do Arcanjo Gabriel;

 • O conteúdo dessas revelações, conhecido como o Alcorão, foi 
memorizado e gravado por seus companheiros;

 • Com a morte de Maomé, em 632, a discordância eclodiu sobre 
quem iria sucedê-lo como líder da comunidade muçulmana;

 • Os descendentes do tio de Maomé, reuniram os convertidos 
descontentes não-árabes, árabes pobres e alguns xiitas contra 
os omíadas e derrubou a dinastia com a ajuda do general Abu 
Muslim, o que deu início a dinastia Abássida em 750;

 • O Islão ensina seis crenças principais: a crença em um único 
Deus; a crença nos anjos, seres criados por Deus; a crença nos 
livros sagrados, entre os quais se encontram a Torá, os Salmos 
e o Evangelho, sendo o Alcorão o principal e mais completo livro 
sagrado, constituindo a coletânea dos ensinamentos revelados 
por Deus ao profeta Maomé; a crença em vários profetas envia-
dos à humanidade, dos quais Maomé é o último; a crença no dia 
do Julgamento Final, no qual as ações de cada pessoa serão 
avaliadas; a crença na predestinação: Deus tudo sabe e possui 
o poder de decidir sobre o que acontece a cada pessoa;

 • Os cinco pilares do islão são cinco deveres básicos de cada mu-
çulmano: a recitação e aceitação da crença; orar cinco vezes ao 
longo do dia; pagar esmola; observar o jejum no Ramadão; fazer 
a peregrinação a Meca se tiver condições físicas e financeiras.

 • Os muçulmanos xiitas consideram ainda três práticas como 
essenciais à religião islâmica: além da jihad, que também é im-
portante para os sunitas, há o Amr-Bil-Ma’rūf, “exortar o bem”, 
que convoca todos os muçulmanos a viver uma vida virtuosa 
e encorajar os outros a fazer o mesmo; e o Nahi-Anil-Munkar, 
“proibir o mal”, que orienta os muçulmanos a se abster do vício e 
das más ações, e também encorajar os outros a fazer o mesmo;

 • Os últimos anos de vida de Carlos Magno, após a coroação im-
perial, foram dedicados à consolidação do Estado;

 • A instituição dos missi dominici (enviados do Senhor), impor-
tante para assegurar o cumprimento das determinações reais 
em todos os condados do império, reorganizou-se em 802;

 • No sistema feudal, o rei concedia terras a grandes senhores. Es-
tes, por sua vez, davam terras a outros senhores menos pode-
rosos, chamados cavaleiros, que, em troca lutavam a seu favor. 
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Quem concedia a terra era um suserano, e quem a recebia era 
um vassalo;

 • As relações entre o suserano e o vassalo eram de obrigações 
mútuas, estabelecidas através de um juramento de fidelidade. 
Quando um vassalo era investido na posse do feudo pelo suse-
rano, jurava prestar-lhe auxílio militar. O suserano, por sua vez, 
se obrigava a dar proteção jurídica e militar ao vassalo;

 • A sociedade feudal era dividida em estamentos, isto é, uma so-
ciedade composta por camadas estanques, em que a passagem 
de uma camada social para a outra era praticamente impossí-
vel. De acordo com a função específica de cada camada alguns 
historiadores classificam-na como uma sociedade formada por 
aqueles que lutam (nobres), aqueles que rezam (clero) e aqueles 
que trabalham (servos);

 • Os servos não tinham a propriedade da terra e estavam presos 
a ela. Não podiam ser vendidos como se fazia com os escravos, 
nem tinham liberdade de abandonar as terras onde nasceram;

 • Nas camadas pobres, havia também os vilões. Os vilões eram 
homens livres que viviam no feudo, deviam algumas obrigações 
aos senhores, como por exemplo, as banalidades, mas não es-
tavam presos à terra, podendo sair dela quando o desejassem;

 • A nobreza e o clero compunham a camada dominante dos se-
nhores feudais, ou seja, aqueles que tinham a posse legal da ter-
ra e do servo e que dominavam o poder político, militar e jurídico

 • O alto clero era composto pelos seguintes membros: papa, ar-
cebispos e bispos. O baixo clero era composto pelos padres, e 
monges. A nobreza era também hierarquizada estando dividida 
em alta e baixa nobreza. Alta nobreza: duque, marquês e conde. 
Baixa nobreza: visconde, barão e cavaleiro.

 • Não se sabe o tamanho médio desses feudos. Cada feudo com-
preendia uma ou mais aldeias, as terras cultivadas pelos campo-
neses, a floresta e as pastagens comuns, a terra pertencente à 
igreja paroquial e a casa senhorial, que ficava melhor cultivável. 

 EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
Comparações com o paraíso - Castigo e pecado: o trabalho na 
cristandade medieval

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Lousa e giz, 

 • livro didático HISTÓRIA 1. 
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PREPARAÇÃO

Professor, atente para o detalhe da Linha do Tempo que marca cronologica-
mente os temas estudados durante todo o livro. Esta linha cronológica situa-
se no alto das páginas.  

As Ciências Sociais são, a seu modo subjetivo de analisar, formadoras de opi-
nião. Atividades como debates, análises e resenhas de filmes, seminários, são 
fundamentais para o exercício da opinião. É importante, porém, que os alunos 
associem suas opiniões a argumentos válidos. 

AULAS 1 E 2

Professor, peça aos alunos que observem atentamente a imagem de aber-
tura do capítulo, intitulada “As riquíssimas horas do Duque de Berry” e iden-
tifiquem o que há de estranho nela. O dragão, que no imaginário medieval 
da Europa ocidental é símbolo de mesquinhez, geralmente aparece como 
um guardião de tesouros ou bens valiosos. No caso do Duque de Berry, ele 
sobrevoa a torre do castelo, onde provavelmente são guardados os objetos 
de valor do senhor feudal.

Como atividade complementar, peça aos alunos que pesquisem os seres so-
brenaturais que faziam parte do imaginário medieval e que conseguiram so-
breviver à expansão do cristianismo pela Europa, chegando até nós hoje.

Antes de iniciar a leitura dos tópicos 1 e 2, indague seus alunos sobre o que 
eles entendem de Idade Média e feudalismo. Após diagnosticar seus conheci-
mentos prévios acerca do tema, aproveite para fazer com a classe uma análi-
se da imagem da página 75. Pergunte à classe por que os romanos estão de 
pé e portam escudos e elmos e os germanos estão, na maioria, caídos e são 
representados com barbas e roupas rudimentares.

Outra atividade complementar interessante pode ser feita em conjunto com 
a disciplina de Arte. Peça à sala que, em grupos, criem mosaicos, uma técni-
ca de arte bizantina muito didática. Os mosaicos podem abranger os temas 
mais variados e os desenhos a serem transformados em mosaicos podem 
ser retirados da internet. Oriente para que os mosaicos transmitam algum 
tipo de mensagem e que sejam extremamente criativos.
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AULAS 3 E 4

Durante a leitura do tópico 3, destaque que o título de “o novo Constantino”, 
atribuído a Clóvis, atendia a uma expectativa da Igreja Católica de manter um 
aliado militarmente poderoso com a intenção de expandir a fé católica e afas-
tar os inimigos da Igreja; e durante a leitura do tópico 4, destaque que tanto 
Islamismo, quanto Judaísmo proíbem a representação de imagens de seus 
deuses. No Islamismo, não só Alá não pode ser representado por imagens, 
como seu profeta Maomé. No Cristianismo, Deus e Jesus podem ser repre-
sentados por imagens.

Realize, com os alunos, a leitura do tópico CONVERSA DE HISTORIADOR da 
página 85. Em seguida promova uma discussão com a classe se, apesar das 
diferenças entre sunitas e xiitas, é possível afirmar que ambos os grupos re-
conhecem os cinco pilares do Islã.

AULA 5 E 6

Durante a leitura do tópico 5, leia também o tópico OUTRA DIMENSÃO / LIN-
GUAGENS da página 87 e, em seguida, peça aos alunos que comentem a 
afirmativa: “Embora seja uma característica singular do Império Carolíngio, 
a expansão da comunicação escrita alcançou apenas alguns grupos dessa 
sociedade”. Se preferir, promova uma discussão entre os alunos.

Ao final do capítulo, leia com os alunos o tópico IMAGENS CONTAM A HIS-
TÓRIA da página 89 e peça que expliquem o adágio medieval: “O homem do 
meu homem é também meu homem”; e respondam a questão sobre quais 
elementos da imagem indicam o tratamento respeitoso dos vassalos em re-
lação ao suserano.

Para verificar se os conteúdos do capítulo foram aprendidos peça aos alunos 
que respondam às questões dos tópicos Para organizar (página 90), Refle-
xões (página 90) Vamos testar? (páginas 90 e 91) e Conexões (página 91), ou 
então elabore um questionário que pode ser respondido individualmente, em 
duplas ou em grupos pequenos.

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM


