
Por que estudar a Idade Média Ocidental? 
 

- Os homens e mulheres no tempo e suas experiências 

 

- Uma cidadania crítica: experiência do passado, desafios do 
presente, expectativas de futuro 

 

- Idades Médias presentes 



Feudalismo e Idade Média 

 
Feudalismo é sinônimo de Idade Média? 

 

O que é feudalismo? 

 

Como trabalhar com feudalismo para alunos do 6º ano? 

 

Uma proposta lúdica: os jogos 

 



Dominium: jogo pelo poder 

 
Proposta: abordar parte do conteúdo do 6º ano (BNCC) de 
forma lúdica 



Regras gerais 

Turno: vez de cada jogador usar as ações (2) 

Rodada: desenvolvimento dos turnos do primeiro ao ultimo jogador 

Objetivo: conquistas mais senhorios que os reinos rivais 

 

Ordenamento geral: 

No início do jogo, os reis/rainhas devem decidir no dado a sequência dos jogadores. A 
sequência é determinada pelos números sorteados, do maior para o menor. Em caso de empate, 
os dados são rolados novamente. 

A ordem de jogo dos reis/rainhas determina a sequência de jogo dos reinos. 

 

Ordenamento em cada reino: 

- 1º: o rei/rainha lança o Dado do Reino para conferir as penalidades ou benefícios dos 
jogadores. 

- 2º: Cada jogador coloca os trabalhadores em seus senhorios e, em seguida, coloca os 
guerreiros ou cavaleiros de acordo com o número de trabalhadores.  Modificadores: “Um 
tempo de heresias”, “Os bons ventos da natureza”, “As hostilidades da natureza”. 

- 3º: os jogadores do reino fazem duas ações, de movimento ou de combate. Modificadores: 
“Um tempo de paz”, “O rei vitorioso nas Cruzadas”, “O rei derrotado nas Cruzadas”. 

 



1. A formação do espaço e dos poderes 

 • O castelo 

 

 
Atividade: criar e montar um 
castelo (+ Artes) 

 

Reflexão: o castelo e o poder na 
Idade Média 

- Modificações 

- Residência dos reis e nobres 

- Símbolo de poder 

 

 



1. A formação do espaço e dos poderes 

 • O feudo 

 

 
Atividade: recortar e criar o feudo 
(+ Artes) 

 

Reflexão: a terra na dinâmica 
feudal 

- Fragmentação dos poderes 

- Os senhorios 

- O dominium sobre a terra e os 
homens 

 

 



1. A formação do espaço e dos poderes 

 • Preparação do mapa e divisão dos grupos. Objetivo: formar 
os reinos rivais e as nobrezas de cada reino. 
 - Escolha dos reis ou rainhas: de 2 a 4. Forma: sorteio, rolagem de 
 dado. Cada rei recebe 3 senhorios para formar seu domínio + X (de 
 3 a 5) 

 - Cada rei ou rainha escolhe aqueles que receberão mais senhorios 
 de acordo com X. 

 - Cada rei ou rainha distribui 1 senhorio a sua escolha, para quem 
 preferir, até que toda a turma esteja integrada ao jogo. 

 - Todas as peças devem se tocar, formando os limites entre 2 ou 
 mais reinos 

• Reflexão: Vassalidade e vínculos pessoais; a homenagem 
feudo-vassálica; a mulher na Idade Média 



 

Exemplo: 

1 Rei/rainha: 3 
senhorios + X (4) 

 

4 nobres: 2 senhorios 

 

15 nobres: 1 senhorio 

 

Total de alunos: 20 

 



2. A formação da sociedade 

 • Distribuição das populações (+ Matemática) 

 - Cada jogador começa com 2 trabalhadores 

 - 1 guerreiro é sustentado por 2 trabalhadores 

 - 1 cavaleiro é sustentado por 3 trabalhadores 

 

 - A cada rodada, todos ganham 1 trabalhador 

 



2. A formação da sociedade 

 • Os marcadores 

 

 

 

 

• Exemplo de distribuição 

 

 

 =        /  



2. A formação da sociedade 

 • Reflexões 

 

 - As três ordens ou o O Imaginário do Feudalismo: os 
 que trabalharam, os que guerreiam e os que oram 

 - Os que trabalham: ocupações e o sustento social 

 - A nobreza e a função guerreira 

 - Os que oram e a Igreja 

 

 - O crescimento populacional (XI – XIII): clima e 
 melhoria das condições técnicas 



3. A dinâmica da guerra 

 • Regras 
- Ações 

 Cada jogador tem 2 pontos de ação, que podem ser usados para atacar ou 
para mover tropas 

 
- Frentes de batalha 

 Cada reino (grupo) pode abrir uma ou mais guerras contra os outros 
 reinos, de acordo com as decisões dos jogadores. 

 Cada senhorio pode atacar apenas os que tocam suas fronteiras. 

 

- Deslocamento 

 Cada hoste (conjunto de guerreiros e cavaleiros) pode se mover um espaço 
 (senhorio) por ação. 

 Um mesmo senhorio pode receber tropas de, no máximo, outros 3 
jogadores. 

 

 

 

 



3. A dinâmica da guerra  

 

 

 



3. A dinâmica da guerra 

 • Regras 
- Os ataques 

 Cada jogador atacante escolhe um adversário para se defender. 

 O jogador atacante determina quantas vezes pretende atacar, de acordo 
 com os pontos de ação (1 ou 2). O ato de se defender não consome ações. 

 Cada um joga um dado. Vence quem derrotar o maior número de tropas do 
 adversário. O número do dado representa o dano (D) infligido  sobre os 
 pontos de vida (PVs). Considerar: guerreiro (1 PV), cavaleiro (2 PVs). 

 Cada jogador escolhe quais tropas quer eliminar do adversário 

 

- A conquista do feudo 

 Um senhorio é conquistado depois que todas as tropas são eliminadas. 

 A decisão de quem ficará com o senhorio cabe aos vencedores. Em caso de 
 o rei estar entre eles, o rei é quem decide, podendo anexar o senhorio aos 
 seus próprios domínios ou conceder a um de seus vassalos. 

 

 



3. A dinâmica da guerra 

   Jogador 1   Jogador 2 
 

 

 

  Dado: 1    Dado: 2 

 

 

 

 



3. A dinâmica da guerra 

 • Reflexões 

 - O papel da guerra na dinâmica das relações feudais 

 - As relações da nobreza e o poder do rei 

 - As fronteiras na Idade Média 
 

 



4. A Igreja e o Clima: o Dado do Reino 

 
 

 

 

Um tempo de paz 
Todos os jogadores do reino perdem uma ação 
de ataque nesse turno 

 
 
 

Um tempo de heresias 

Cada jogador do reino rola o dado. N: 1,2,3 – perca um 
trabalhador. N: 4,5,6 – mantenha seus trabalhadores. 

 

 

 

O rei vitorioso nas Cruzadas 
Todos o jogadores do reino ganham uma ação 
de ataque. 
 

 
 

O rei derrotado nas Cruzadas 
Todos o jogadores do reino perdem uma ação 
de ataque. 
 
 

 
 

Os bons ventos da natureza 
Todos os jogadores do reino ganham um 
trabalhador a mais nesse turno. 
 

 
 

As hostilidades da natureza 
Nenhum jogador do reino receberá 
trabalhadores nesse turno nesse turno. 
 
 

 
 



4. A Igreja e o Clima 

• Reflexões 

 - Reforma Papal 

 

 - A Igreja e o ordenamento do tempo 

  

 - Cruzadas e Heresias 

  

 - O papel do clima na Idade Média (XI-XIII) 

 
 

 

 



A História Medieval Ibérica no Ensino Básico 

 

- Os usos de uma origem europeia para a História do Brasil 

 

- Reconquista 

 O inimigo religioso 

 A tolerância 

 

- Sobre Portugal e a colonização 
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Forma para composição do feudo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Forma para composição do castelo ou torre fortificada 

 

 

 

 

 

 



Forma para composição do Dado do Feudo 

 

 



Dominium: jogo pelo poder 

Cartas para composição da sociedade 
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