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SEDER HAIOM DIA 1( 18/12) - Introdução
“SAÍDA DA AIB
“CHEGADA AOSÍTIO
-MIFKAD
“JOGO|
“JOGO2
“PEULÁ INTRODUTÓRIA-BANHO
JANTAR/ SHIRIM / DOAR-JOGO 3
“CAMINHADA NOTURNA-MEDURÁ

LAILA TOV

SEDER HAIOM DIA 2 (19/12) - Pré-História
-BOKER TOV
“GINÁSTICA
-CAFÉ
-JOGO 4
-JOGO 5
“ALMOÇO
-PEULÁ
-CHUGDE ARGILA
“JOGO 6
“JOGO 7
“BANHO
JANTAR / SHIRIM / DOAR-JOGO 8
-MEDURÁ

LAILA TOV

 



 

SEDER HAIOM DIA 3 (20/12) - Idade Média

7:00hs. -BOKER TOV
7:30 hs. -GINÁSTICA
8:00 hs. -CAFÉ
9:00 hs. -JOGO 9

10:30 hs. -JOGO10
12:00hs. -ALMOÇO
13:00 hs. -PEULA
14:00 hs. -JOGO 11

15:00 hs. -JOGO 12
17:30 hs. -BANHO

19:30 hs. JANTAR/ SHIRIM / DOAR
20:30 hs. -JOGO13

22:00 hs. -MEDURÁ

LAILA TOV  
SEDER HAIOM DIA 4 (21/12) - Idade Moderna

7:00 hs. -BOKER TOV
7:30 hs. -GINÁSTICA
8:00 hs. -CAFÉ
9:00 hs. -JOGO14
10:00 hs. -PEULÁ
11:00hs. -JOGO15
12:00 hs. -ALMOÇO
13:00 hs. -CHUG DE GESSO
14:00hs. -JOGO16
16:00 hs. -JOGO17

17:30hs. -BANHO
19:00 hs. -JANTAR/ SHIRIM / DOAR
20:30hs. -JOGO 18
22:00 hs. -MEDURÁ

LAILA TOV

  



 

SEDER HAIOM DIA 5 (22/12) - Idade Contemporânea

2:30 hs. -JOGO 19

10:00 hs. -BOKER TOV

10:30 hs. -CAFÉ
11:00hs. -JOGO20
12:00 hs. -ALMOÇO
13:00 hs. -PEULÁ
14:00hs. -JOGO 21
15:30 hs. PREPARAÇÃO PARA A MESSIBÁ
17:30 hs. -BANHO
19:00 hs. -JANTAR
20:30 hs. -MESSIBÁ
22:30hs. -JOGO 22

 
LAILA TOV

SEDER HAIOM DIA 6 (23/12) - Futuro e Encerramento

7:00 hs. -BOKER TOV
7:30 hs. -GINÁSTICA
8:00 hs. -CAFÉ
9:00 hs. -PEULÁ
10:00 hs. -JOGO 23

11:00 hs. -LIMPEZA DO LOCAL E ARRUMAÇÃO
12:00 hs. -ALMOÇO
13:00 hs. -MIFKAD
13:30 hs. -SAÍDA DO SÍTIO

   



 

 

JOGO 1 (JOGOS DE ENTROSAMENTO)

-JOGO DAS FILAS (HOMEM / MULHER)
-JOGO DOS GRUPOS
-PIQUE AJUDA (NO CAMPO)
-FUTEBOL DE SABÃO
-VIÚVA (JOGO DE PARES- HOMEM EM PÉ, MULHER AJOELHADA)

-MAGAL-KOACH
-JOGO DA BOLA (EM RODA C/ AS PERNAS ABERTAS)
-OS PRISIONEIROS
MATERIAL: SABONETE, 2 BACIAS, BOLA.

JOGO 2 (JOGO DE DIVISÃO DE KVUTZOT)

-Cada madrich terá uma cor de tinta e ficará em um ponto diferente, no sítio. Deve-se colocar

uma corda (sisal) entre árvores e obstáculos, fazendo um percurso. Ao longo do percurso, onde

estarão os madrichim, os chanichim deverão caminhar com os olhos vendados. Cada madrich

pinta os chanichim de sua kvutza em uma determinada parte do corpo, e os outros chanichim em

outra parte qualquer. No final, os chanichim tiram as vendas dos olhos e os que tiverem comas

cores iguais na parte do corpo determinada, juntam-se e vão para a peulá.

MATERIAL: SISAL, TINTAS COM O NÚMERO DE CORES IGUAL AO DE

KVUTZOT

JOGO 3 [JOGOS DE SALÃO (BOLICHEE 3 IDIOTAS)]

3 IDIOTAS: Um madrich faz perguntas, 3 madrichim dão respostas diferentes, e os chanichim

apostamno que está certo

JOGO 4 (JOGO DAS TRIBOS MAOCHIPAWILSKI)

-Jogo em kvutzot. Cada kvutzá é umatribo, que deverá conquistar mais territórios para suatribo.

Para isso precisam achar papéis (arco e flecha, lança e machado) que estarão espalhados pelo

sítio. Quando a kvutzá tiver um papel de cada, vai até umterritório a ser conquistado( que é um

madrich). O madrich fará uma pergunta, se os chanichim acertarem, conquistamo território. Se

errarem, perdemdois dos papéis que têm. Ganha a kvutzá que tiver mais territórios.

MATERIAL: papel, canetinha  
 



 

 

JOGO 5 (JOGO DO XODOMACEWILSKI)

-Cada kvutzá é um grupo:
Grupol Homemdas cavernas (as pessoas do grupo são caracterizados por barba e um C no

rosto)

Grupo? Homem animal (as pessoas do grupo são caracterizadas por um bigode e por um À)

Grupo3 Homeminteligente (as pessoas do grupo são caracterizadas por óculos e por um|)

Cada pessoa terá uma fitinha azul no braço. A kvutzá | tem que roubar a fitinha da

kvutzá 2, a 2 tem que roubar da 3 e a3 tem que roubar da 1. Quando um chanich roubar 3

fitinhas, ele irá até um madrich e vai trocar as fitinhas por uma pista do objeto do seu interesse,

que estará escondido. Ganha quem achar seu objeto primeiro.
Objeto de cada kvutzá:
Homensdas cavernas: fogo
Homens animais: alimento
Homens inteligentes: livro

MATERIAL: papel crepon azul, papel, canetinha,pistas

JOGO 6 (JOGO DA SOBREVIVÊNCIA)

-Três kvutzot, cada uma terá, dentro de suas vidas papéis escritos fogo, comida ou moradia (cada

uma só tem umdesses elementos! )

Cada kvutzá terá que ter os três elementos. Para isso, deverão entrar nas bases

adversárias duas meninas e um menino para conseguir um papel.

Cada chanich terá uma vida, que será uma camisa amarrada na cabeça. O chanich que

roubar a camisa do outro levará para sua base para que possa ser usada posteriormente por

alguémda sua kvutzá.
MATERIAL: Papel, Canetinha

JOGO 7 (GINCANA DE POSTOS)

| - Catar feijão com canudinho
2- Jogar umbalão de água de umchanich para o outro sem deixar cair.

3- Fila de chanichim e um chanich mais à frente, curvado. O primeiro da fila tem acertar papel

higiênico molhado na bunda do que está na frente e, em seguida, ir para o lugar do queestava na

frente.

4- Colocar a cabeça numa bacia com águae gritar: “A machané está demais !”

5- Catar bala na farinha
6- Rolar umpor cima do outro
7- Dar 10 voltas em tono de uma vassoura e sentar num balão
8- 2 chanichim dançarem com um ovo entre as testas dos dois (3 ovos por kvutzá)
9- Colocar 3 biscoitos crem- craker na boca e, um de frente para o outro, falar: “Fafá foi à feira

furtar farinha pra fazer farofa.”
10- Todos de braços dados têm que sentar na lama e depois levantar.
MATERIAL: Feijão, canudinho, balão com água, 2 bacias com água, papel higiênico, balas,

farinha, vassoura, balão, ovos, biscoito crem craker 
 

 



 

 

JOGO 8 (JOGO DA CAVERNA)

-Divide-se a machané em 2 grupos

-Amarra-se pelas mãos de todos os componentes de cada grupo.
-O objetivo deles é encontrar o fantasma das cavernas, que irá indicar a saída da cavemna.
-Uma certa hora, o último chanich de cada grupo será raptado.
-Reúnem-se todos e fala-se que o fantasma raptou 2 chanichim e que agora o jogo mudou: Eles
serão -Divididos em duplas, com as mãos amarradas. Eles terão que encontrar os chanichim que
foram sequestrados, mas os fantasmas vão estar soltos pelo sítio. Se eles derrubarem algum
menino no chão, a dupla está fora do jogo.

JOGO 9 (JOGO DA CIDADE)

-Divide-se em 3 grupos
-Material: Caixas de sapato ( para construir a cidade)

Fitas coloridas para as vidas dos chanichim
Canetinha

-Objetivo: Construir uma cidade antes dos grupos adversários
-O jogo: Cada grupo terá que ir a um determinado lugar do sítio, com 4 fitinhas de outro grupo,
para trocá-las por material para construir a cidade (caixas de sapato). Os madrichim estarão

espalhados pelo sítio e serão os senhores feudais. Se eles pegarem um chanich de qualquer dos
grupos e o sentar no chão, o madrich desenhará uma coroa em sua cara. O chanich que tiver 3
coroas desenhadas no rosto, está fora do jogo.

JOGO 10 (JOGO DOS FEUDOS)

- Divide-se em 3 grupos

- Material: sisal, drolares, escrituras, papel escrito servo, sacerdote e senhor feudal, de 3
cores diferentes
- Objetivo: Conseguir mais terras para o feudo de cada grupo
- O jogo: Cada grupo tem uma base no campo de futebol. Eles devementrar na base adversária
de acordo com o esquema: 1 ataca o 2; 2 ataca o 3 e 3 ataca o 1, para obter escrituras de mais

terras. Para isso é necessário que entre 1 servo, 1 sacerdote, e 1 senhor feudal na base adversária.
Para impedir os chanichim de outro grupo de entrarem na sua base, basta encostar nele. Se o
chanich for encostado por alguém, deverá ficar parado no lugar até que alguém do seu grupo
encoste nele. Entre as 3 bases haverão bárbaros ( madrichim) que, se derrubarem umchanich no

chão, o chanich estará sequestrado e o grupo deverá pagar aos madrichim emdrolares para terem
ele de volta. Ganha o jogo quemtiver mais terras.

JOGO 11 (JOGO DA PRINCESA)

- Divide-se em 3 grupos

- Material: balões de cores diferentes, 3 cartolinas com uma princesa desenhada, cada uma de

uma cor, recortadas em forma de quebra- cabeça.

- O jogo: Os chanichim, com balões amarrados ao braço, terão que atravessar umlugar dosítio,

que estará cheio de madrichim, para pegar as partes da princesa sequestrada, sem que os
madrichim estourem seus balões. Ganha quem montar o quebra- cabeça primeiro. 

 

 



 

 

JOGO 12 (JOGO DA CRUZADAla parte)

-Os chanchimserão cavaleiros que farão uma cruzada em direção a Jerusalém
-Primeira fase: Atravessar o mar: os chanichim tem que pular na piscina e atravessá-la
-Segunda fase: Ataques dos bárbaros: os madrichim jogambalões de água nos chanichim
-Terceira fase: Fugir dos bandidos: os bandidos os perseguem e eles tem que escorregar numa

lona com sabão por uma descida para escapar deles.
-Quarta fase: Atravessar o pântano: os chanichim têm que rastejar na lama
-Quinta fase: Atravessar o deserto: os chanichim têm que rastejar na areia ou terra
-Sexta fase: Ataques dos árabes: mais balões de água
Material: Balões c/ água, Lona Grande, Sabão.

JOGO 13 (JOGO DA CRUZADA 2a parte)

-O jogo: Agora que os chanichim chegaram a Jerusalém, eles têm que entrar. Jerusalém será
demarcada por umcírculo de fogo. Os madrichim estarão em volta, com lanternas. Se eles
apontaremas lanternas para a cara dos chanichim e disserem seu nome, ele está eliminado. Se a
metade dos chanichimentrar no círculo, eles terão conquistado Jerusalém.

Material: Sacos de Papel, Areia, Velas, Lanternas.

JOGO 14 (JOGO DA EXPLORAÇÃO)

Divide-se a machané em 4 grupos. Cada um terá que produzir uma coisa (barquinho de papel,
caixinha de papel, pulseiras e colares de macarrão). Os madrichim deverão amedrontá-los,
dizendo que eles só poderão almoçar se uma cada kvutzá produzir uma quantidade muito grande

de artigos

Se eles não se revoltarem, um madrich que ficará de fora dará idéias para que eles se revoltem

Material: Papel, Barbante e Macarrão.

JOGO 15 (JOGO DA CONQUISTA)

A machané será dividida em 3 grupos: Inglaterra, Estados Unidos e França. Cada grupo tem que
invadir uma base para pegar uma coisa que lhe pertence.
-EUA: pegar pedaços do mapa dos EUA
-Inglaterra: pegar pedaços de uma máquina a vapor

-França: pegar pedaços da Bastilha.
Para entrar na base é preciso estar com a vida (rabinho) e para pegar a peça, são necessários 3
chanichim. Ganha quem montar o quebra cabeça primeiro.

Material: Sisal

JOGO 16 (JOGO DA FALSIFICAÇÃO)
Divide-se a machané em 2 grupos, cada um possuindo um atelier. Cada grupo deverá falsificar
um quadro que eles vão receber 20 vezes. Enquanto isso alguns madrichim vão entrar na atelier e
roubar os quadros. Após falsificarem 20 quadros, os chanichim deverão passar na alfândega

(madrich que fará muitas perguntas). O chanich deverá convecer o madrich de que o quadro é
verdadeiro. Ganha o grupo que tiver mais chanichim que passem. ו
Material: Quadros originais, papel, guache  

 



 

JOGO 17 (JOGO DA SERINGA)

Divide-se em 3 grupos de operários. Cada grupo tem uma de tinta e cada chanich receberá uma

seringa.

-Os trabalhadores de três indústrias de tintas se revoltam contra a exploração dos patrões. Então

eles começam a jogartinta nos operários das outras indústrias, pois os operários que estiverem

menos sujos receberão um aumento de salário. Só que os policiais (madrichim) vão conter a

revolta da seguinte forma: os operários que estiverem com duas marcas de tinta no corpo serão

presos durante S minutos. Para que o chanich que estiver com 2 marcas não seja preso, ele deve

procurar um certo madrich que estará com água e limpará o chanich. Além disso, haverá um

madrich que estará circulando pelo sítio à caça dos operários, com tinta preta. Se ele sujar

alguém, eles terão que procurar o madrich com água, pois se ele for encontrado pelos policiais,

ele estará fora do jogo.
Ganha o grupo que, ao final de certo tempo,estiver com mais membros ativos.

Material: 1 seringa/chanich, guache, guache preto p/ madrich

JOGO 18 (PERFIL)

Jogo entre kvutzot; o objetivo é, através de pistas, descobrir de que pessoa, lugar oucoisa se esta

falando. A cada vez que uma kvutza descobrir o que é, avança uma casa no tabuleiro. Eles

começamcada rodada jogando um dado onde1 é pessoa, 2 é lugar, 3 é coisa, 4 é passa a vez, 5 é

jogue outra vez e 6 anda 2 casas no tabuleiro. Eles falam o número da pista, de 1 a 20. Enquanto

ninguém descobrir, vai-se passando de um grupo para outro, até que descubra. Ganha o jogo

quemchegar ao fim do tabuleiro primeiro.
Material: Dado Gigante, Cartolina e Canetinha.

JOGO 19 (JOGO DO DETETIVE)

Objetivo: descobrir o assassino, a arma e o local do crime. Divide-se em kvutzot. Há 5 locais a

serem investigados (será dado um mapa a cada kvutzá):

|-Pista do assassino
2-Pista do local
3-Pista do assassino
4-Pista da arma
5-Pista do assassino

Vítima: Moshe Bronstein Amir
Moishe chegou ao Brasil em 1939, fugindo dos nazistas, quando estes invadiram a

Polônia, sua terra natal. Com a sua esperteza e desonestidade, enriqueceu em pouco tempo. Mas
comisso, fez muitos inimigos. Como era muito rico, conseguiu uma posição de destaque na
comunidade judaica local. Mas, dentro da própria comunidade muitas pessoas o odiavam,

inclusive sua esposa, Sarah. Andava sempre de terno e gravata.

Suspeitos:

-Hans Von Kugel: “Nasci na Alemanha, vim para o Brasil em 1946, após a II guerra
mundial. Para abrir meu negócio no Brasil, precisei de um empréstimo, que consegui com Moshe.
Masaté hoje não tive condições de pagá-lo, pois meu negócio não deu certo. Hã algum tempo,
Moshe começou a me cobrar e me ameaçar. Espero que ele morra e vá direto para o inferno!

Costumo andar de suspensórios e boina.”
-Sarah Abramovich: “Depois de 15 anos de sofrimento ao lado de Moshe, consegui me

separar dele. Mas minha vida não melhorou muito, pois ele me deixou na miséria e não me deixa
ver nossos filhos.Como se não bastassem as marcas que ele me deixou no corpo quando éramos
casados, ele marcou para sempre a minha vida. Ele merece é morrer depois de tudo o que ele me

fez passar.” -Marcos Weber: “Sou descendente de alemães. Sou líder de um grupo de

 



 

 

skinheads neo-nazistas. Matar umjudeu imundo seria um orgulho para mim, ainda mais alguém

como Moshe, que era muito influente na comunidade.” ]
-Isaac Weinberg: “Vim junto com Moshe para o Brasil. Eramos muito amigos na

Polônia. Chegando aqui, abrimos uma loja de tecidos. A loja estava indo bem, até que Moishe

começou a desviar da loja para sua conta na Suiça. A loja faliu, ele ficou rico e eu na miséria.

Aquele maldito ainda me paga!”
-Abdullah Ibn Jabbah: “Soufilho de libaneses. Trabalhei de mordomo na casa de Moshe.

Ele não era um bompatrão mas, como ele me pagava beme tratava minha esposa Sumatra muito

bem, eu suportava. Até o dia emque o encontrei na cama com a minha esposa. De acordo comas

leis islâmicas, quem comete adultério merece a morte.”
Pistas: Assassino |:Bilhete “Você vai pagarcaro pelo que fez comigo, seu miserável”

Assassino 2:Uma lua crescente e uma estrela

Assassino 3:Umkfia
Arma: Papel escrito “Eu tenho a força!”

Local: Canhoto de ingresso do Mineirão

Solução: Assassino: Abdullah Ibn Jabbah

Arma; Espada
Local: Campo de Futebol

Material: Velas, Lanternas p/ Madrichim, papel, caneta, Kfia, Canhoto do Ingresso de

Estádio.
JOGO 20 (JOGO COMBATE)

Divide-se em 2 grupos: Alemanha e Inglaterra. A bandeira de cada país estará no grupo
adversário e estará em pedaços. O objetivo de cada grupo é recuperar as partes da bandeira e
montá-la. Os chanichim só poderão pegar as partes da bandeira se entrarem na base adversária
emdupla. (não precisa entrar simultaneamente.) O chanich terá uma patente e uma fitinha. Às

patentes serão as seguintes:
|-Cabo
2-Cadete
3-Soldado
5-Tenente
6-Piloto

7-Sargento
8-Coronel
9 Almirante
10General
Bomba

Quando um chanich encostar no outro, o que foi pego deve mostrar sua patente. O que tiver a

pataente mais alta, ganha a vida do outro.
Obs. A bomba mata todos, menos o soldado e o general mata todos, menos o cabo.

Material: Papel com patentes, sisal e vidas de papel crepon.

JOGO 21 (JOGO DA ONU)

Os chanichim são divididos em 2 grupos, sendo que cada grupo tem umespião infiltrado no outro
grupo. Vão estar espalhados pelo sítio objetos (copo, prato, balde, cadeira, etc.) No início do
jogo cada grupo vai receber um mapa com a localização aproximada dos objetos. Como só
haverá uma peça de cada, os espiões serão muito importantes, pois todas as peças serão
necessárias para montar o prédio. Quando um grupo achar uma peça, deve escondê-la e o espião
deve dar umjeito de informar ao outro grupo onde a peça foi escondida. Os chanichim terão
vidas (fitinhas). As vidas serão só para movimentar mais o jogo. Quando um chanich tiver sua
vida roubada, deverá ir até seu madrich para pegar outra. Ganha o grupo que montar a sede da

ONU.
Material: Fitinhas, 2 mapas do sítio, objetos  

 



 

 

JOGO 22 (J0GO DA BOMBA ATÔMICA - CAÇA AO TESOURO)

Divide-se em 4 grupos: EUA, União Soviética, França e Inglaterra. Cada um tem que achar a

bomba atômica escondida, seguindo as pistas

Obs. Haverão 4 pistas, mas 1 só bomba atômica

Material: pistas para caça ao tesouro 6 bomba atômica.

JOGO 23 (JOGO DA MÁQUINA DO TEMPO)

Cada kvutzá deverá conseguir objetos ou personagens de várias épocas diferentes. Para isso

deverão roubar dinheiro nas bases adversárias para comprar passagens para a máquina do tempo.

Quando conseguirem o dinheiro, vão ao passado e pegam alguma coisa. Ganha quemtiver mais

objetos do passado.

Obs. A kvutzá não pode usar seu próprio dinheiro para pagar a passagem.

Para impedir os chanichimde entrar na base, roubar sua fitinha.

Material: Dinheiro, fitinha de papel crepon, sisal para bases, caixa de papelão grande (maq.

tempo)

 
 

 



 

 

Peulot Machané Tzofim - Dez 1995 - História da Humanidade

Vaadat Chinuch- Snif Belo Horizonte

PRIMEIRA PEULÁ (INTRODUTÓRIA)

- Fazer jogos introdutórios
- Explicar o que é na machané,o que é doar, shimrá, etc.
- Perguntaro que espera da machané
- Dar nomepara a kvutza, fazer grito de guerra,etc.

SEGUNDA PEULÁ (PRÉ- HISTÓRIA)

Os primeiros traços de vida na Terra surgiram na era terciária (de vegetais inferiores a

répteis). Na era quaternária surgem os mamíferos, inclusive o homem.Por ser mais fraco que os

demais animais, o homem usa sua inteligência para se defender e caçá-los. Construiu, então,

armas de pedra, como lança e machado, para matar os outros animais. ( idade da pedra lascada)

Depois, aperfeiçoou essas armas, chegando à idade da pedra polida. Os instrumentos dessa época

não só auxiliavamna caça, mas também noplantio.

O homem, até descobrir como cultivar plantas e criar animais, era nômade. Quando ap rendeu

a fazer isso, tornou-se sedentário.

Com a descoberta do fogo, o homem sofreu um grande avanço, pois, com o fogo, podia

iluminar suas moradias, cozinhar seus alimentos, aquecer-se, etc. Para fazer fogo, batia-se uma

pedra contra outra, até sair uma faísca. Para manter o fogo, queimava- se a gordura de animais

mortos.
Posteriormente, o homem começou a fazer desenhos nas paredes das cavernas, a contar dias,

meses e anos e a medir a temperatura.

Depois, inventou o arco e flecha e começou a fazer armadilhas para prender animais.

Começoua fazer cerâmica p/ vasilhamee a usar animais para ser seu transporte

Umadasprincipais invenções dessa época foi a roda.

Tambémaprendeu a extrair metais das rochas

Depois, começou a se agrupar, mas não em tribos, mas em vilas, a formar govemos e a

desenvolver o comércio e a escrita.

Discussão:

|- O que teria acontecido se o homemnãotivesse desenvolvido armas, etc.? Será que ele estaria

extinto? Por que?
2- Alguémsabe como fazer fogo? (perguntar antes de começar a falar do fogo)

3- Para que serve a cerâmica?
4- Comparar a sociedade humana pré-histórica à sociedade de formigas. Quais as diferenças e as

semelhanças?

 



 

 

TERCEIRA PEULÁ (IDADE MÉDIA)

Como enfraquecimento do Império Romano, várias tribos originárias do norte e do leste
da Europa, chamadas de tribos germânicas - francos, suevos, visigodos, alemanos, ostrogodos,
etc. - realizaram sucessivas invasões na Europa ocidental. Dessas tribos, a mais importante era a
dos francos. Eles invadiram e ocuparamtoda a área que hoje é França, e uma parte da Alemanha.

Osreis do Império Franco conseguiramo apoio da igreja e, com a coroação do rei franco
Carlos Magno,tinha início o Sacro- Império.

Uma das mais marcantes características do império dos francos era a extraordinária
organização interna que havia. O imperador confiava seus domínios a membros da nobreza, que
tinhampor obrigação tirar proveito dessas terras e pagar impostos ao imperador, e este tinha por
função defender a terra e seus ocupantes. Essa organização serviu de base para o sistema que
permaneceu em vigor na Europa durante aproximadamente 500 anos: o FEUDALISMO

A consolidação do feudalismo: Posteriormente à consolidação dos reinos germânicos,
novas invasões bárbaras ocorreram na Europa (normandos, árabes e eslavos) . Os habitantes das
cidades, com medo das invasões, abandonaram essas e refugiaram-se no campo. Com o abandono
das cidades, o comércio, o artesanato e demais ofícios decairam completamente. A única riqueza,

então, era a terra. Dentro da concepção dos francos, a terra pertencia ao rei, que a repassava aos
nobres, ou membros do clero. Os que fugiam das cidades e não tinham terras, eram obrigados a
tornarem- se camponeses. Eles trabalhavamnas terras dos nobres, denominados senhores feudais.
A maior parte do que produziam era entregue a senhor feudal, e o restante, era para proveito
próprio. O senhor feudal retribuíia concedendo-lhe a terra para cultivar, e defendendo-lhes em
caso de guerra. Os trabalhadores eram chamados de servos. Não se deve confundir servo com
escravo: enquanto o escravo pertencia ao proprietário da terra, o servo pertencia à terra. Se a

terra trocasse de dono, o servo continuaria na terra, não acompanharia o seu antigo senhor, o que
aconteceria se ele fosse escravo.

Membros da sociedade feudal: A sociedade era formada pelo rei, e seus vassalos(quem

recebia as terras). À sociedade era organizada mais ou menos como em uma pirâmide, onde no
topo se encontrava o rei, abaixo dele, os grandes vassalos, representados pela alta nobreza e o
clero; a seguir vinham os pequenos vassalos, que era a baixa nobreza e, na base da pirâmide, os
servos.

O senhor feudal era, dentro do seu feudo a autoridade máxima. Era ele o patrão, quem
fazia as leis e quem as executava. Se, por exemplo, um servo fugisse do feudo, o senhor feudal
tinha direito de ordenar sua captura, julgá-lo e puni-lo. Os senhores feudais moravam com suas
famílias e agregados emcastelos fortificados, enquanto os servos moravam em casas miseráveis.

Alémdo senhor feudal, outra parte da sociedade que tinha um poder enormeera a igreja.

AS CRUZADAS
Na idade média o comércio estava quase que totalmente morto, até que surgiram as

cruzadas. As cruzadas eram guerras travados entre os europeus e os árabes pelo controle da
Terra Santa. Mas o real motivo dessas lutas era o intercâmbio comercial com os países do
oriente, emborca o motivo que a igreja, principal patrocinadora dessas cruzadas, difundisse era a

propagação da fé cristã e a retomada da Terra Santa (região onde hoje é Israel, especialmente,
Jerusalém).

O FIM DO FEUDALISMO
A partir do século XIV, mais ou menos, o comércio começoua ressurgir na Europa, assim

como as cidades. Além disso, iniciaram-se revoltas de servos contra o sistema feudal. Os servos

fugiampara as cidades, e viravam comerciantes ou artesãos. Assim, como a mão de obra para o
trabalho rural foi ficando escassa, o trabalho servil foi sendo, aos poucos, substituído pelo
trabalho assalariado, o que praticamente não existia durante o feudalismo.

Outro aspecto do fim do feudalismo foi a volta do poder centralizado nas mãos do rei.
Durante o feudalismo, o poder era descentralizado. Os senhores feudais eram quem detinha o 

 

 



 

 

poder. Como eles foram perdendo influência, eles apoiaram a volta do poder central exercido pelo

rei. Isso passou a ser conhecido como absolutismo.

Perguntas para a peulá:

|- Por que será que as pessoas tinham medo de ficar nas cidades durante as invasões?

Comparar comhoje em dia.

2- Será que era fácil para um servo chegar a ser um senhor feudal? Hoje em dia é fácil

para um pobreficar rico? Como?

3- Por que será que a igreja tinha tanto poder na idade média? Ainda tem esse poder

hoje?

4- Hoje emdia existe alguém com tanto poder quanto os senhores feudais?

5- É justo, enquanto o senhor feudal morava num castelo, os servos, que eram aqueles

que trabalhavampara sustentar o senhor feudal, morarem emcasinhas miseráveis? Hoje

em dia ainda existe isso?

Sugestão de jogo introdutório

Divide-se a kvutzá em dois grupos: um composto de duas pessoas, € O outro é O

restante da kvutzá. O maior grupo tem que catar objetos ( folhas, pedras, etc.), dar a

maior parte para o grupo menore ficar com só um pouco para si. Repetir até que O

grupo grande não aceite mais. Aí, começar a peulá.

QUARTA PEULÁ (IDADE MODERNA)

Várias coisas importantes ocorreram durante a idade moderna.

|-Descobrimentos: Com o fim do feudalismo e a formação de estados na Europa, começou-se

a imaginar se o mundo se reduzia só a Europa, norte da África e Ásia, como se acreditava, ou se

havia mais continentes. Além disso, os europeus queriam achar uma rota marítima para o oriente,

já que a rota terrestre, que já era conhecida não era boa, pois era muito caro passar porela.

Como Portugal e Espanha foram os primeiros países da Europa a se consolidarem após a idade

média, sairam na frente na colonização de novos continentes. Portugal colonizou o Brasil e o

oeste da África e a Espanha colonizou o resto da América.. O maior atrativo que a América

oferecia para a Europa eramas enormes jazidas de ouro e prata aqui existentes.

2-Revolução francesa: No século XVIII o povo francês se encontrava muito revoltado contra

o rei Luís XVI, devido aos pesados impostos que ele cobrava do povo. Outra classe que se

encontrava descontente com

o

rei era a burguesia, classe formada por comerciantes que, apesar

de serem ricos, não tinham participação política na França. Além disso, a burguesia também

pagava impostos muito altos. Então, em 1789, o povo e burguesia se uniram e invadiram e

tomarama Bastilha, uma prisão de Paris, onde estavam presos líderes da burguesia que haviam

sido presos por serem contra o governo de Luís XVI. Depois disso eles prenderam e mataram o

rei. À burguesia tomouo poder.

3-Renascimento: Na idade média as artes e a ciência estiveram meio abandonadas. Devido à

grande influência exercida pela igreja, tudo era voltado para Deus e coisas subjetivas. Com o fim

da idade média, os interesses das pessoas se voltaram para o homem,para coisas objetivas. Nesse

contexto surgiram importantes pintores (Leonardo da Vinci), escultores ( Michelangelo),

cientistas (Kepler) e escritores(Dante) 
 

 



 

 

4-Revolução industrial: Até o fim do século XVIII, todos os produtos eram fabricados

manualmente. Em 1765 um inglês chamado James Watt inventou a máquina a vapor, que era

capaz de produzir produtos melhor e mais rápido do que o homem. Assim, foi criada a produção

em massa, que era a produção de vários artigos em pouco tempo. Foramcriadas as fábricas ou

indústrias. Assim, o trabalho artesanal perdeu totalmente seu espaça para as máquinas. Os

artesão eram então forçados a trabalhar nas fábricas. As condições de trabalho na fábrica eram

horríveis. As pessoas tinham quetrabalharaté 16 horas pordia, recebiamsalários baixíssimos e,

muitas vezes as mulheres e as crianças tambémtrabalhavampara aumentar a renda familiar.

Discussão:
|- Será que quando os europeus chegaram à América não tiveram resistência por parte dos

índios?
2- Comparar a revolta dos franceses contra Luís XVI com o impeachment de Collor

3- Comparar a vida deles com a de umacriança operária da época da revolução industrial

4- Comparar servos com operários da época da revolução industrial

QUINTA PEULÁ (IDADE CONTEMPORÂNEA)

A revolução industrial foi o que impulsionou a passagem da idade moderna para a idade

contemporânea. Umdos primeiros acontecimentos da idade contemporânea foi a colonização da

África e da Ásia pela Europa. Isso ocorreu não pelos mesmos motivos que a colonização da

América, que ocorreu na idade moderna. Desta vez, o motivo era a ampliação do mercado

consumidor de produtos industrializados europeus. Coma indústria, a produção aumentou muito.

Então os países europeus necessitavam de novos mercados para comprar suas mercadorias.

Como um país europeu não comprava de outro para proteger sua indústria, a solução foi

conquistar mercados fora da Europa. Na disputa por esses mercados , teve início a primeira

guerra mundial, em 1914. Essa guerra foi travada entre Alemanha, Áustria e Hungria de um

lado, e Rússia, França, Inglaterra e Estados Unidos de outro. Com o fim da guerra, em 1918,

Rússia, França, Inglaterra e Estados Unidos saíram vencedores. A França e a Inglaterra

repartiramentre si as colônias da Alemanha na África.
Em 1917, outro acontecimento importante na Europa foi a revolução russa. A situação da

Rússia antes da revolução era parecida com a da França, antes da revolução francesa. O povo
estava descontente como rei e se juntou à burguesia para derrubá-lo. A grande diferença entre as
duas revoluções é que, ao contrário do que aconteceu na França, o povo foi quem tomou o poder
após a revolução, e não a burguesia. O povo instituiu um sistema chamado comunismo, onde, na

teoria, todos são iguais. Esse sistema veio substituir o capitalismo, sistema que apareceu junto
com a revolução industrial, onde uma pessoa é dona do dinheiro, e várias outras pessoas

trabalhampara ela, em troca de umsalário.
Após a I guerra mundial, na década de 20, uma grande crise econômica ocorreu em quase

todo mundo.
Nos Estados Unidos essa crise foi controlada e a democracia continuou reinando no país. No

entanto, em alguns países da Europa, principalmente na Itália e na Alemanha, essa crise não foi
controlada, o que fez com que surgisse os govemos nazi-fascistas. Desde o fim da primeira
guerra, os países da Europa e os Estados Unidos investiram muito em armas cada vez mais
sofisticadas. Com os nazistas govemando na Alemanha e na Itália, teve início a II guerra
mundial, Onde morreram vários milhões de pessoas, entre elas, 6 milhões de judeus, que foram

cruelmente assassinados pelos nazistas, apesar de não terem nada a ver com a guerra,
Com o fim da II guerra, Estados Unidos e União Soviética (nome da Rússia apos a

revolução) se tornaram os países mais poderosos do mundo e começaram a travar uma guerra
não declarada, onde os dois tentavam dominar o mundo através de influência política e
econômica. Essa guerra sem armas ficou conhecida como guerrafria. 

 

 



 

Outro acontecimento ocorrido depois da da Il guerra mundial foi a criação da ONU

(Organização das Nações Unidas). Dentre suas funções estão: preservar a paz mundial, o

desarmamento das nações; assegurar os direitos do homem; cooperação entre os povos; luta

contra a miséria e a fome, etc.

O homem atual, centralizado em megalópoles, suportando poluição ambiental, sonora e

aérea, procura criar condições para viver em harmonia com o meio que ele próprio criou.

Enquanto poucos vivem comluxo, muitos vivem em condições sub- humanas.

DISCUSSÃO:
|- O que é melhor, comunismo ou capitalismo?

2- Por quea crise favoreceu a ascensão do nazi-fascismo?

3- O queteria acontecido se Estados Unidos e União Soviética tivessem entrado em guerra de

verdade
4- Será que a ONUestá funcionando?

5- Se o homem não melhorar as condições de vida no mundo, qual será o destino da

humanidade?

SEXTA E ÚLTIMA PEULÁ (FUTURO E ENCERRAMENTO)

-Comoserá a vida no futuro?

-O queé poluição? Falar das tentativas de combate à poluição. Estão funcionando?

-Quais as vantagens e desvantagens das máquinas, computadores, etc.?

-Será que as máquinas virão a controlar o homem?

-O homem, desde o início da sua evolução vemtentando controlar a natureza. Sera que ele

conseguiu?

-O que achou da machané?
-O que poderia ter sido melhor?
-Gostou do madriche da kvutzá?

  
 


