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Sabemos  que  várias  epidemias  assombraram  a  humanidade,  porém  a  Peste  Negra  se

destacou e quase dizimou a população europeia no século XIV. A Peste Negra no século XIV (assim

como os surtos recorrentes da epidemia até o fim do século) deixou um clima de pessimismo e

medo na Europa, foi mais um dos flagelos dentre os que marcaram o século XIV (fome, guerra,

morte),  resultantes  de  uma  grave  crise  que  se  abateu  sobre  a  Europa.  Durante  essa  didática,

falaremos sobre a pandemia da Grande Peste (Peste Negra), abordando questões sobre a origem da

peste, de que forma a população tentou combater a peste negra, o desconhecimento da população

tinham em relação a Peste Negra e como religião influenciou durante a crise da pandemia.

Esse material será voltado para alunos do último ano do ensino médio, para o preparo destes

aos  vestibulares.  O foco do trabalho terá  como fonte:  Imagens e  textos  para um entendimento

melhor e uma maior participação dos alunos refente a proposta feita pelo professor. Esta aula será

dividida em 3 etapas. Na primeira parte, será feito pelo professor uma distribuição de imagens e

gráficos sobre a situação da Peste e como ela se espalhou pela Europa, para que os alunos (em

grupos) analisem e separem pontos que chamaram suas atenções. Após essa análise de fontes, será

proposto  um debate sobre  essas  questões  ou questionamentos  dos  alunos  referentes  ao que  foi

estabelecido  no  plano  de  aula  (origem da  peste,  formas  de  combate  e  o  desconhecimento  da

população e tinham em relação a Peste Negra). 





A intenção de usar essas imagens com os alunos,  seria para que eles possam analisar e

observar como a Peste foi se alastrando pela Europa, como a pandemia afetou cada país e como

havia poucas informações sobre essa doença. 

Na segunda parte, serão distribuídos para os grupos trechos de um artigo publicado pela

professora Fabiana Perpétua Ferreira Fernandes do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada-CEPAE/

UFG. O intuito de usar esse texto será para que os alunos possam ter acesso ao uma escrita mais

aprofundada sobre o assunto, porém uma escrita mais leve que permitirá os alunos ter uma leitura

mais rápida e um entendimento maior.

Figura: Imagem 7: A Peste Negra e as relações familiares. 
Disponível em: https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/80/o/TCEM2014-
Historia-GabrielVieiraSilvaAlves.pdf



Na terceira etapa, será entregue aos alunos algumas atividades para que eles possam botar

em prática o que foi analisado e debatido em sala de aula. Essa atividade consiste em 3 questões

sobre as fontes apresentadas e sobre a pandemia da Peste.

Atividades

1.  Com  base  nas  imagens  e  nos  textos  que  foram  apresentados  e  debatido  em  sala  de  aula,

identifique o que a ciência e os médicos sabiam sobre essa doença.

2. A igreja sempre teve em algum momento, um papel de protagonismo na história da civilização. A

partir dessa afirmação, como a igreja se comportou perante a crise da Peste?

3.  Partindo das informações dos textos e das imagens, como a Peste Negra chegou na Europa e

como os europeus enxergavam essa pandemia?

Gabarito

Figura: Imagem 9: A Peste Negra e a Religião. Disponível em: 
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/80/o/TCEM2014-Historia-GabrielVieiraSilvaAlves.pdf



1. Apesar do crescimento das cidades, o ritmo da ciência não cresceu da mesma forma, e quando a

Peste Negra chegou, não havia muita informação sobre essa doença, o que acabou acarretando na

dizimação da população europeia. Após anos de estudos e pesquisas, no século XX o pesquisador

suiço-francês Alexender Yersin conseguiu identificar que a Peste era uma bactéria (Yersinia Pestis)

e que se fixava nas roupas dos comerciantes e depois se abrigavam em animais, principalmente em

roedores.

2. Muitos religiosos e a própria sociedade acreditavam que a Peste era uma punição de Deus pelos

pecados que o Homem estava cometendo. Sendo assim, muitos religiosos culpavam os pecadores

pela calamidade que era a peste, com isso a Igreja começou a incentivar a penitência religiosa e os

atos de boa fé, para tentar redimir-se da ira de Deus. Acreditando, portanto, que o surto seria um

alerta do fim dos tempos, muitos buscaram meios de policiar a si próprio e também ao próximo

moralmente,  para muitos somente a confissão não seria mais suficiente.  Nesta época a seita do

Flagelantes ganhava mais adeptos em algumas partes da Europa. Os flagelantes viam na punição

corporal uma forma de se redimir de seus pecados, a fim de conseguirem através do sofrimento sua

aceitação no Reino dos Céus.

3.  A peste negra teve sua origem na Mongólia, e se espalhou pela Ásia Central, e possivelmente

para a Índia e o Sudeste Asiático. Devemos nos lembrar que nesta época a Rota da Seda ainda

estava em pleno vigor, e era uma das vias mais extensas e principais do continente asiático, que

ligava o Extremo Oriente ao Mar Mediterrâneo. Através dos animais, principalmente de ratos e de

seres humanos infectados, a peste negra chegou a Europa e se alastrou por esta.
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