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apresentação

Caro professor,

O trabalho do professor é prazeroso e realizador, mas, por vezes, solitário e desafia-
dor. Há inúmeras questões para resolver: planejamento das aulas, elaboração de ativi-
dades e de instrumentos de avaliação, análises e devolutivas desses instrumentos, entre 
tantas outras. 

Este Manual tem como proposta ser um canal de diálogo com você, professor. 
Nele, expressamos nossos valores, crenças, propostas, sugestões e caminhos percorri-
dos na elaboração da coleção. Além disso, refletimos tanto sobre os marcos legais que 
regem a educação brasileira como sobre as mudanças advindas com a Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC).

Você também encontrará neste Manual reflexões sobre a importância de a escola e 
a educação serem cada vez mais democráticas e inclusivas e sobre como esses princípios 
podem nos ajudar a viver em uma sociedade mais justa. 

Portanto, tomando como base esses princípios em defesa da democracia e da cida-
dania, acreditamos que este Manual é uma importante ferramenta que pode auxiliá-lo a 
melhor explorar esta coleção didática.

Boa leitura!

Os autores
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A ORGANIZAÇÃO DA OBRA
Apresentamos a estrutura da obra e quais 
são as propostas de trabalho de cada uma 
das seções e boxes. 

É importante que o professor busque identificar e analisar as relações estabelecidas pe-

los alunos entre os saberes que já adquiriram e os novos saberes, com o objetivo de planejar 

as intervenções adequadas. Para contribuir com esse trabalho, uma das estratégias utiliza-

das na coleção são as aberturas de unidade. Nelas, a seção Começo de conversa propõe 

algumas questões disparadoras que buscam mobilizar os conhecimentos dos alunos pro-

venientes de seu cotidiano e de seu universo cultural. Também ajuda nesse processo o pró-

prio texto de abertura da unidade, uma vez que a abordagem é bastante compreensível e 

adequada à faixa etária, sempre com exemplos para facilitar o entendimento do conteúdo.

Além disso, nas atividades propostas nas seções Hora de refletir e Fechando a unida-

de  os alunos podem integrar as novas ideias e conceitos trabalhados ao longo das unidades 

aos seus conhecimentos anteriores, buscando assim sistematizar novas informações.

Nas orientações específicas deste Manual, o professor também encontrará contribui-

ções para promover uma aprendizagem baseada na interação entre os saberes prévios 

dos alunos e os novos saberes aprendidos na escola.

A ORGANIZAÇÃO DA OBRA
A coleção é composta de quatro volumes, destinados ao 6o ano, 7o ano, 8o ano e 9o 

ano do Ensino Fundamental. Cada volume organiza-se em quatro Unidades conceituais, 

dedicadas a um ou mais conceitos-chave, que são trabalhados em um conjunto de capí-

tulos. Os capítulos desenvolvem de maneira integrada o trabalho com o conceito-chave 

da unidade e a história cronológica.

A distribuição dos conceitos por volume é a seguinte:

• 6o ano: tecnologia; civilizações; política; diversidade.

• 7o ano: território e governo; tolerância; trabalho; deslocamentos populacionais.

• 8o ano: igualdade; liberdade; nação e nacionalismo; terra e meio ambiente. 

• 9o ano: cidadania; violência; meios de comunicação; consumismo.

As unidades conceituais, como já explicamos, articulam os assuntos tratados nos 

capítulos e auxiliam o professor a fazer recortes dos conteúdos apresentados, a fim de 

torná-los mais significativos para os alunos.

O texto de abertura das unidades tem a função, entre outras, de vincular o conceito 

da unidade a aspectos do universo da cultura dos alunos, para que se possa atribuir sen-

tido ao que será abordado e construir um conhecimento escolar significativo.

A ESTRUTURA DAS UNIDADES CONCEITUAIS
Cada unidade inicia-se com um texto e imagens de 

abertura, que, em seu conjunto, introduzem o conceito a 

ser estudado. O texto e a imagem constituem estratégias 

de antecipação, de sensibilização e de problematização do 

eixo conceitual adotado. 

Faz parte desse escopo a seção Começo de conver-

sa, um conjunto de questões que relacionam o conceito a 

ser estudado com a realidade do aluno. As questões par-

tem de situações do cotidiano ou do mundo contempo-

râneo, nas quais os alunos podem verificar a presença do 

conceito apresentado e, com isso, discutir algumas carac-

terísticas dessas situações. Dessa maneira, evidenciam-se 

os conhecimentos prévios sobre o conceito abordado.

11 Técnicas e 
tecnologias

Você sabia que há pouco mais de 30 anos não existiam celular nem internet 

no Brasil? E que, se recuássemos mais algumas décadas, não encontraríamos 

televisão, rádio ou telefone? E quanto aos jogos e brincadeiras atuais? Eles se 

parecem com os de nossos avós, ou as crianças de outras gerações se divertiam 

de modo diferente das crianças de hoje?

Pense, por exemplo, na bicicleta. Para chegar ao modelo que conhece-

mos atualmente, ela passou por diversas mudanças e aperfeiçoamentos. Por 

exemplo, a bicicleta criada por Karl Drais von Sauerbronn em 1817, considerada 

a primeira, era feita de madeira e não tinha pedais.

Ao projetar a bicicleta, seus inventores desejavam criar um meio de trans-

porte sobre rodas, fazendo uso de um invento criado pelo ser humano há 

mais de 5 mil anos, que ainda hoje é usado 

em inúmeras funções.

UN
IDADE

a primeira, era feita de madeira e não tinha pedais.

Ao projetar a bicicleta, seus inventores desejavam criar um meio de trans-

porte sobre rodas, fazendo uso de um invento criado pelo ser humano há 

mais de 5 mil anos, que ainda hoje é usado 

em inúmeras funções.

  Gravura de cerca de 
1830 representando 
bicicleta de madeira 
construída pelo 
alemão Karl Drais 
von Sauerbronn 
em 1817. Os pés 
serviam como pedal. 

Essas observações 

nos levam a refletir a res-

peito da tecnologia e do 

uso que fazemos dela em 

nosso cotidiano. Observe 

que há diferença entre 

técnica e tecnologia.
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Técnica é um conjunto de procedimentos que tem como objetivo a resolução de 

problemas ou a execução de tarefas específicas. A técnica pode ser observada nas mais 

variadas áreas do conhecimento humano. O pintor usa uma determinada técnica para fazer 

um quadro; o atleta faz uso de diferentes técnicas para alcançar um bom desempenho 

esportivo. O modo como as pessoas que viveram milhares de anos atrás confeccionavam 

um machado de pedra ou faziam uma roda constitui técnica. 

Já o conceito de tecnologia é mais amplo. Ele abrange as diversas técnicas de uma 

sociedade ou de uma época. Por exemplo, as técnicas de controle do fogo e de produção 

de machados de pedra e de lanças faziam parte da tecnologia desenvolvida pelos primeiros 

seres humanos. 
O ser humano vem exercendo sua capacidade de desenvolver novas técnicas desde 

os primeiros tempos da humanidade. Portanto, podemos pensar que daqui a 100 anos 

surgirão novidades que desconhecemos atualmente. Será que a bicicleta ou o celular como 

conhecemos hoje estarão ultrapassados? Ou, se eles ainda existirem, serão muito diferentes 

dos que utilizamos hoje?

Nesta unidade estudaremos onde e como ocorreu o desenvolvimento da espécie 

humana e veremos como a humanidade fez uso da técnica e da tecnologia para sobreviver 

às adversidades.

começo de CONVERSA
 1. Quando falamos em técnica e tecnologia, quais são 

as primeiras palavras que lhe vêm à mente? Por que 

você pensa nessas palavras?

 2. Pense em um objeto de uso cotidiano, como celular, 

computador ou televisão. Como você imagina que 

eles serão daqui a 20 anos?  
Resposta pessoal. Veja orientações no Manual do Professor.
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  Bicicletas feitas de bambu, 

Buenos Aires, Argentina, 2016.

Provavelmente os alunos mencionarão palavras como videogame, smartphone, 

computador, notebook, tablet e outros produtos eletrônicos bastante anuncia-

dos e/ou que fazem parte do dia a dia.
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Essa estrutura permite, ainda, uma primeira aproximação aos conteúdos dos capítu-

los e a sistematização dos conhecimentos prévios dos alunos sobre o conceito a ser estu-

dado. Vale lembrar que as perguntas que oferecemos podem ser alteradas e ampliadas 

pelo professor de acordo com a realidade da turma ou com as discussões do momento 

na mídia ou na escola.

As unidades são encerradas por atividades, organizadas na seção Fechando a uni-

dade, na qual, por meio da leitura e interpretação de documentos contemporâneos, pro-

pomos aos alunos que emitam suas opiniões e elaborem, de forma mais sistematizada, 

suas ideias a respeito do conceito trabalhado, indo além do que foi discutido inicialmente. 

Desse modo, requer-se dos alunos que sintetizem, com base em discussões centradas 

no presente, as principais questões conceituais da unidade. Essas atividades possibilitam 

ainda que o professor avalie a apreensão dos conteúdos, o grau de apropriação e o tipo 

de elaboração feitos pela turma em relação aos conceitos estudados.

Quase todos os fechamentos de unidade contam ainda com uma atividade que re-

laciona o conceito trabalhado à produção de tecnologia pelos alunos ou à inclusão, 

ambos com ícone de destaque. No caso da tecnologia, as propostas apresentadas visam 

contribuir para o letramento digital, que envolve não apenas o domínio técnico de algu-

mas ferramentas tecnológicas, mas também o uso crítico desses dispositivos, de modo 

a formar cidadãos que se relacionem com a tecnologia de maneira ativa, criativa e cons-

ciente. (MOREIRA; NASCIMENTO, 2012) 

Em relação à inclusão, acreditamos que em uma sociedade democrática a escola deve 

respeitar e valorizar a diversidade, de modo a garantir a todos, inclusive às pessoas com 

deficiência, condições para que alcancem a cidadania plena. Assim, procuramos desen-

volver algumas atividades que visam trazer a reflexão desse tema para a sala de aula, com 

o objetivo de mobilizar alunos e comunidade escolar para a superação de preconceitos e 

a valorização das diferenças. 

A ESTRUTURA DOS CAPÍTULOS
A preocupação de formar alunos com domínio de múltiplas habilidades e competên-

cias levou à criação de seções e atividades com propostas variadas, como pesquisa, traba-

lho em grupo, leitura de imagens e de textos escritos, expressão oral ou escrita, entre 

outras possibilidades. Assim, cada capítulo apresenta um conjunto de estratégias e recur-

sos variados como detalhamos a seguir. 

Aberturas de capítulo
Como as aberturas de unidade, as aberturas de capí-

tulo problematizam o conteúdo que será estudado, rela-

cionando-o a algum fato ou acontecimento da atualidade. 

Assumem também as funções de mobilizar e sistematizar 

o conhecimento prévio dos alunos, bem como motivá-los 

para o estudo. Assim, tornam o tema significativo, levan-

do o aluno a identificar diferenças e semelhanças, mudan-

ças e permanências no presente e no passado. 

São compostas de textos e imagens variadas, que po-

dem ser fotografias, quadros, ilustrações, mapas etc.

Texto principal
Compreendemos como texto principal aquele que desenvolve o assunto central do 

qual deriva todo o restante do material, desde a abertura até a seção de atividades, no 

encerramento do capítulo. 

A África foi o berço da humanidade. No continente africano nasceram 

e deram seus primeiros passos nossos ancestrais mais remotos. Na África se 

desenvolveu ainda a civilização egípcia, uma das mais antigas do mundo, estu-

dada no capítulo 4 deste volume.

Também é africano o país mais recente do mundo: em 2011, foi declarada 

oficialmente a criação do Sudão do Sul. Por que Sudão do Sul? Porque já existe 

um Sudão, país situado ao sul do Egito e do qual fazia parte o território agora 

pertencente ao Sudão do Sul. 
Nessa região, floresceu no passado um impor-

tante reino africano conhecido como Kush. Esse reino 

surgiu por volta do século IX a.C. e existiu por mais de 

1 200 anos. Cortado por rotas de mercadores, o Reino 

de Kush foi um grande centro comercial da África na 

Antiguidade. 

Neste capítulo conheceremos o Reino de Kush 

e outras importantes civilizações surgidas na África 

milhares de anos atrás.

Antes de iniciar o trabalho com os alunos, veja orientações no Manual do Professor.

A África 
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  Milhares de 
sul-sudaneses 
celebram a 
independência 
do Sudão do 
Sul na capital 
Juba, 2011.

Objetivos de aprendizagem
• Conhecer a organização das 

antigas sociedades africanas.

• Entender a importância das 

evidências para os estudos 

históricos.
• Compreender a diversidade 

do continente africano.
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  Ao lado, pintura rupestre com 

representação de girafa, Líbia, 

2016. Abaixo, pintura rupestre 

representando seres humanos e 

animais, Argélia, 2015. Líbia e Argélia 

estão localizados em uma região 

conhecida como África setentrional. 

 O Saara verde
Como você viu no capítulo anterior, o Saara é um deserto que divide o continente 

africano em duas grandes áreas, mas nem sempre essa região foi desértica como nos 

dias de hoje. Ao norte fica a chamada África setentrional e ao sul a África subsaariana. 

Há cerca de 5 mil anos, parte do atual deserto era verde e com recursos hídricos 

permanentes. Recentemente, cientistas encontraram fósseis de animais como crocodilos, 

elefantes e hipopótamos. Além disso, pesquisadores encontraram anzóis milenares, o 

que sugere que os grupos humanos da região praticavam a pesca.

Na região onde hoje é a Líbia, por exemplo, existem pinturas rupestres representando 

girafas. Essas evidências indicam que o Saara teve uma fauna bastante diversificada.

Segundo os cientistas, o processo de desertificação do Saara iniciou-se em algum 

momento entre 5 mil e 2 mil a.C., por causa de diversas mudanças climáticas. Pouco a 

pouco, as espécies animais foram desaparecendo, os rios e lagos secaram e os grupos 

humanos que ali viviam migraram em busca de terras para a pastagem do gado. 

Muitos migrantes foram para o norte, em direção à chamada África setentrional, 

enquanto outros permaneceram na região, como os ancestrais dos berberes.
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Berbere: grupo formado por vários povos 

nômades naturais do norte da África, como 

tuaregues, azenegues e tamazights. 
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Material digital
Além dos quatro volumes impressos deste Manual, a coleção apresenta quatro 

volumes de Manual do Professor – Material digital. Trata-se de recursos que aju-
dam a enriquecer o trabalho do professor e a potencializar as relações de ensino-
-aprendizagem em sala de aula. Os materiais digitais estão organizados em bimestres 
e cada um deles possui a composição a seguir.Plano de desenvolvimento: apresenta os temas que serão trabalhados ao longo do 
bimestre, relacionando-os aos objetos de conhecimento, habilidades e competências pre-
sentes na BNCC. Também são sugeridas estratégias didático-pedagógicas que auxiliam o 
professor na gestão da sala de aula e fontes de pesquisa complementares que podem ser 
consultadas pelo professor ou apresentadas aos alunos.Cada Plano de desenvolvimento apresenta um Projeto integrador, cujo objetivo é 
tornar a aprendizagem dos alunos mais concreta, articulando diferentes componentes 
curriculares a situações de aprendizagem relacionadas ao cotidiano da turma. Por meio 
dos projetos, é possível explorar temas transversais, estimular o desenvolvimento das 
competências socioemocionais e trabalhar com habilidades próprias de diferentes com-
ponentes curriculares.

Sequências didáticas: são um conjunto de atividades estruturadas aula a aula 
que relacionam objetos de conhecimento, habilidades e competências presentes 
na BNCC, de modo a ajudar o aluno a alcançar um objetivo de aprendizagem de-
finido. Nas sequências didáticas, são propostas atividades que podem ser aplica-
das complementarmente ao livro impresso. Também estão presentes sugestões de 
avaliações que ajudam o professor a aferir se os alunos alcançaram os objetivos de 
aprendizagem propostos.

Proposta de acompanhamento da aprendizagem: trata-se de um conjunto 
com dez atividades (e seus respectivos gabaritos) destinadas ao aluno, acompanhadas 
de fichas que podem ser preenchidas pelo professor. Esse material tem o objetivo de 
ajudar a verificar a aprendizagem dos alunos, especialmente quanto ao domínio das 
habilidades previstas para o período, e a mapear as principais dificuldades apresenta-
das pela turma, auxiliando o trabalho de planejamento do professor e a autoavaliação 
da própria prática pedagógica.

Material digital audiovisual: são vídeos, videoaulas e áudios produzidos para 
os alunos. Nesses materiais, tivemos a preocupação de trazer à tona grupos e per-
sonagens pouco privilegiados nos materiais didáticos e dialogar com questões do 
presente, por exemplo, os desdobramentos dos regimes ditatoriais na América Latina.
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AVALIAÇÃO
As questões relacionadas ao tipo de avaliação a utilizar, aos instrumentos mais efica-

zes e mesmo a o que, como e quando avaliar, embora inerentes ao cotidiano dos profes-
sores, por vezes tornam-se preocupantes.

Não há respostas definitivas. O que oferecemos a seguir são algumas propostas 
teóricas e metodológicas que conduzem a reflexões importantes para uma atualização 
da prática docente.

A avaliação formativa é um dos pressupostos teóricos e metodológicos que defi-
nem um tipo de avaliação no qual o mais relevante não é mensurar, atribuir uma nota ou 
conceito, mas obter informações sobre a aprendizagem de cada aluno, com a finalidade 
de ajudá-lo a avançar e aprender. Uma avaliação como essa deve balizar todo o trabalho 
desenvolvido em sala de aula, desde a adequação do planejamento até a análise do de-
sempenho dos alunos e das situações de ensino. Esse tipo de avaliação é visto como um processo, ou seja, como uma avaliação com-
posta de diversos instrumentos capazes de avaliar diferentes aspectos e momentos da 
aprendizagem. É importante, para isso, estimular a participação do aluno, explicitando 
os critérios nos quais se baseia a avaliação, os meios utilizados para isso e, sobretudo, os 
objetivos a serem alcançados. 

O professor Charles Hadji é um dos autores que tratam da avaliação formativa. 
Ele aponta três características principais desse modelo de avaliação.A primeira característica é o fato de ser uma avaliação informativa, que oferece 
dados sobre a condução do processo de ensino e aprendizagem. A segunda característica, decorrente da primeira, é a possibilidade de permitir 
ao professor uma reflexão sobre o seu trabalho com base nos dados fornecidos 
pelos alunos. Da mesma forma, os alunos também podem tomar consciência de 
suas dificuldades, possibilitando a ambos o reconhecimento e a correção dos seus 
erros.

A terceira característica é a função “corretiva” desse tipo de avaliação, que 
é resultado da existência da variabilidade didática, sobre a qual Hadji (2001, p. 48) 
afirma que:

o professor, assim como o aluno, deve poder “corrigir” sua ação, modificando, se necessário, seu dispo-

sitivo pedagógico, com o objetivo de obter melhores efeitos por meio de uma maior “variabilidade di-

dática”. A avaliação formativa implica, por parte do professor, flexibilidade e vontade de adaptação, de 

ajuste. Este é sem dúvida um dos únicos indicativos capazes de fazer com que se reconheça de fora uma 

avaliação formativa: o aumento da “variabilidade didática”. Uma avaliação que não é seguida por uma 

modificação das práticas do professor tem poucas chances de ser formativa! [...] As correções a serem feitas com o objetivo de melhorar o desempenho do aluno, e que concernem, por-

tanto, tanto à ação de ensino do professor quanto à atividade de aprendizagem do aluno, são escolhidas em 

função da análise da situação, tornada possível pela avaliação formativa. O remédio baseia-se no diagnósti-

co, o que permite aos atores retificar as modalidades da ação em andamento.

A avaliação formativa, portanto, insere-se em um processo de ensino 
e aprendizagem. E, como vimos, esse processo não é uniforme e depende dos 
conhecimentos e competências desenvolvidos anteriormente pelos alunos. Assim, a 
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 CONHEÇA O MANUAL DO PROFESSOR

AVALIAÇÃO
Expomos a concepção de avaliação que 
adotamos na obra e mostramos algumas 
estratégias avaliativas que podem ser 
utilizadas em diferentes etapas do processo 
de ensino-aprendizagem.

BIBLIOGRaFIA
Lista de obras que serviram de 
referência para a elaboração deste 
Manual.

• Nas Orientações gerais, apresentamos os referenciais teóricos que 
norteiam a coleção, algumas reflexões sobre ensino-aprendizagem 
de História e as conexões entre a obra e a Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC).
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  Forças de segurança 
israelenses atiram 
bombas de gás 
lacrimogênio em 
protesto de palestinos, 
Khan Yunis, Gaza, 2018. 
A Palestina é uma região 
historicamente em 
disputa e atualmente é 
área de conflito entre 
israelenses e palestinos. 

começo de CONVERSA
 1. Como é o espaço físico do município onde você vive? 

Ele fica em uma região plana ou montanhosa? Existem 
rios que o cortam?

 2. Em grupo, discuta sobre a organização do poder em 
seu município. Quem o governa? Quem são as pessoas 
que tomam as decisões na administração do municí-
pio? A população participa dessas decisões? 

Resposta pessoal. Veja orientações no 
Manual do Professor.

Veja orientações no Manual do Professor.

Mas será que os países como os conhecemos hoje sempre 
existiram? Será que os territórios sempre foram organizados da 
mesma maneira? Veremos nesta unidade diferentes formas de 
organizar o poder e como elas influenciaram a ocupação de terri-
tórios. Também veremos que a formação de cada país aconteceu 
em um dado momento da história, alterando a relação das pessoas 
com o espaço.
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11 Território e 
governo

Observe com atenção o lugar onde você mora. Identifique se 
sua moradia está localizada na zona urbana ou rural; se ela fica em 
um bairro com um grande número de casas e estabelecimentos 
comerciais ou não. 

As zonas urbana e rural fazem parte de um município, que pode 
ser grande ou pequeno. Por sua vez, esse município pertence a um 
estado, que reúne muitos outros municípios. O Brasil, por exemplo, é 
um país que tem 26 estados e um Distrito Federal, onde se encontra 
a capital, Brasília. 

Mas o que é um país? É uma região, sob controle de um Estado 
Nacional, que ocupa um território delimitado por fronteiras que o 
separam de outros países. Os territórios ocupados pelos países são 
espaços onde vive um ou mais povos, que têm uma forma específica 
de governo. Esse governo garante a ocupação do território, sua 
expansão e permanência ao longo do tempo. O poder absoluto que 
ele detém sobre as pessoas e os territórios chamamos de soberania.

  Horta na Aldeia 
Água Bonita, 
Campo Grande 
(MS), 2018. 
Trata-se de uma 
aldeia urbana em 
que vivem cerca 
de 198 famílias de 
etnias indígenas – 
Terena, Kadiwéu, 
Guarani, Kaiuá, 
Guató – além 
de mestiços, 
que realizam um 
projeto pioneiro 
de cultivo de 
verduras. As 
populações 
indígenas estão 
em luta constante 
para que seu 
direito à terra seja 
respeitado. 

UNIDADE

Espaços sob controle
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 A BNCC NA UNIDADE 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO 
• A construção da ideia de mo-
dernidade e seus impactos na 
concepção de História.
• Humanismos: uma nova visão 
de ser humano e de mundo.
• Renascimentos artísticos e 
culturais.
• Reformas religiosas: a cris-
tandade fragmentada.
• A formação e o funcionamen-
to das monarquias europeias: a 
lógica da centralização política e 
os conflitos na Europa.

COMPETÊNCIAS 
• Gerais: 1, 3, 5 e 9
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 2, 3, 4, 5 e 7
• Específicas de História: 1, 2, 
3, 4, 6 e 7

HABILIDADES
• EF07HI01
• EF07HI04
• EF07HI05
• EF07HI07

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Este conteúdo permite traba-
lhar os conceitos de território e 
governo com base na percep-
ção dos alunos sobre o território 
mais próximo a eles: o local.
• Com a ajuda de um ma-
pa, explique a configuração 
do estado em que moram e 
do Brasil. Destaque as formas 
de organização política de ca-
da uma das esferas de poder 
e a ligação dos alunos com a 
organização desses territórios.
• Explique por que o Brasil é 
um Estado Nacional, consti-
tuído de uma área geográfica 
(território) composta de diver-
sas instituições de caráter polí-
tico e que constitui um gover-
no soberano. 

TEXTO DE APOIO 

Para o professor 
O conceito de território

O conceito de território 
vincula-se à categoria po-
der, porém não apenas ao 
poder no sentido concreto 
de dominação (poder políti-

co), mas também ao poder 
simbólico, ligado à apro-
priação de determinados 
grupos para com seu espa-
ço de vivência (Haesbaert, 
2004). Sendo o espaço deli-
mitado por e a partir de re-
lações de poder, o território 
não se refere somente aos 

limites político-administra-
tivos estabelecidos por li-
nhas ou marcos divisórios 
(Souza, 2003). Sua abran-
gência é múltipla, envol-
vendo diferentes espaços e 
agentes sociais, indo desde 
a ação do Estado delimi-
tando as fronteiras de um 
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defi nição da abrangência 
espacial das organizações 
comunitárias de bairros, de 
conjuntos habitacionais, de 
ocupações etc. De fato, to-
dos, de certa forma, exer-
cem controle sobre parce-
las do espaço, constituindo 
territórios, seja no sentido 

mais político do termo, seja 
na perspectiva simbólica. É 
da necessidade de controle 
sobre o território que emer-
gem as noções de frontei-
ras, manifestando-se como 
a expressão espacial do uso 
político do território (Ca-
taia, 2008).

SILVA, Marlon Lima da; TOURINHO, 
Helena Lúcia Zagury. Território, 

territorialidade e fronteira: o problema 
dos limites municipais e seus 

desdobramentos em Belém/PA. Revista 
Brasileira de Gestão Urbana (Brazilian 

Journal of Urban Management), jan./
abr. 2017. Disponível em: <http://www.

scielo.br/pdf/urbe/v9n1/2175-3369-urbe-
2175-3369009001AO09.pdf>. 

Acesso em: 9 out. 2018.

COMEÇO DE CONVERSA 
• 1. Explore os conhecimen-
tos prévios dos alunos sobre as 
características e delimitações 
físicas do território que com-
põe o município. Destaque os 
elementos naturais presentes 
na paisagem e suas possíveis 
ligações com a ocupação do 
espaço.
• 2. Estimule a reflexão sobre 
a organização político-admi-
nistrativa local mostrando co-
mo esta influencia a configu-
ração e a dinâmica do territó-
rio. Você pode fazer uma rá-
pida discussão sobre a divisão 
dos poderes e seus represen-
tantes: o Executivo, exercido 
pelo prefeito e secretários, e o 
Legislativo, pelos vereadores. 
É oportuno frisar que tanto 
prefeito como vereadores são 
eleitos pelo voto dos cidadãos. 
Destaque a importância da 
participação popular na toma-
da das decisões referentes às 
melhorias na estrutura urba-
na: a cidade, sendo um espa-
ço coletivo, deve contar com a 
participação da população pa-
ra cobrar e fiscalizar o trabalho 
dos vereadores, no município 
e nos bairros.

NO DIGITAL - 1O BIMESTRE

• Veja o plano de desenvolvi-
mento para esta unidade.
• Desenvolva o projeto inte-
grador sobre a importância das 
festas para os seres humanos.
• Consulte as sequências di-
dáticas: 1. Formação e conso-
lidação das monarquias nacio-
nais. 2. Reforma Protestante e 
Contrarreforma. 3. O período 
Moderno: humanismos e re-
nascimentos. 
• Acesse a proposta de 
acompanhamento da apren-
dizagem. 
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 As sociedades se organizam 
Os primeiros grupos humanos eram nômades, moravam em cavernas ou em habi-

tações temporárias, não tinham governo e dividiam os alimentos que conseguiam entre 
todos os membros do grupo.

Os antigos egípcios, por sua vez, formaram um governo centralizado na figura do 
faraó. Já na Mesopotâmia, na Fenícia ou na Grécia antiga, a forma de organização política 
adotada foi a das cidades-Estado. Ou seja, cada cidade era um Estado autônomo, cada 
qual com suas próprias normas. Não havia, nesse caso, um poder central que governava 
todas as cidades de maneira unificada, como no Egito. 

Ao longo da História, então, homens e mulheres encontraram diferentes formas 
de se organizar em sociedade. E esse modo variou (e pode variar) conforme o lugar 
e o tempo. Mudanças nesse sentido também foram observadas na Europa, durante o 
período medieval.

 Mudanças na Europa
Com a desagregação do Império Romano, em meados do século V, a sociedade 

europeia passou por profundas modificações. O imenso território romano foi fragmentado 
e o poder centralizado em torno do imperador deixou de existir. Após um longo processo 
ocorreu a formação dos feudos. Nesses lugares, as decisões sobre o que era justo ou 
injusto, certo ou errado, 
assim como as formas 
de pagamentos de 
taxas, ficavam quase 
exclusivamente sob a 
responsabilidade do 
senhor feudal. 
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  Miniatura do 
manuscrito italiano 
De universo, 
de Rábano 
Mauro, século XI, 
representando 
dois senhores 
feudais durante 
uma refeição. 
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Nenhuma outra competição reúne um número grande de atletas como 
as Olimpíadas. São milhares de esportistas de todo o mundo, das mais varia-
das modalidades, sonhando em conquistar uma medalha e poder desfrutar 
da emoção de ver a bandeira de seu país no lugar mais alto do pódio. Esta 
sensação de pertencer a um país, demonstrada e sentida por muitos na época 
de grandes eventos esportivos ou em situações de guerra, por exemplo, é 
relativamente recente na história.

Durante a Alta Idade Média, por exemplo, a 
sociedade europeia estava organizada em torno dos 
feudos, e não de países. Alguns países da Europa oci-
dental que conhecemos hoje foram organizados entre 
o século XI e o século XV. O processo histórico de 
sua formação esteve quase sempre ligado à figura de 
um rei, que submetia vários feudos ao poder central 
por ele exercido. Por essa razão, os Estados que se 
constituíram nessa época são chamados pelos histo-
riadores de Monarquias Nacionais. É esse processo 
histórico que vamos estudar neste capítulo.

Das Monarquias Nacionais 
ao Absolutismo

C
A
P
ÍT

ULO

Das Monarquias Nacionais Das Monarquias Nacionais 
ao Absolutismo

P
ÍT

ULO 1

Objetivos de aprendizagem
• Compreender o processo de 

formação das Monarquias 
Nacionais europeias.

• Perceber os acordos feitos 
entre reis, burguesia e Igreja 
Católica na centralização 
do poder.

• Conhecer algumas teorias 
referentes ao Absolutismo.

Estado: conjunto de instituições que 
formam a organização política de 
um povo em determinado território. 
Atualmente, fazem parte de diversos 
Estados modernos os poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário. O Poder Executivo 
é formado pelo governo, que administra 
o país, e por outras instituições.
Monarquia: no período estudado 
neste capítulo, forma de governo na 
qual o poder era exercido por uma 
única pessoa, o rei ou monarca.

  Bandeiras de países participantes 
das Olimpíadas realizadas no Rio de 
Janeiro (RJ), 2016. TH

OM
AS

 C
OE

X/
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P
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A BNCC NESTA DUPLA 

COMPETÊNCIAS 
• Geral: 1  
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 5 e 7
• Específicas de História: 1, 2 
e 3

HABILIDADE
• EF07HI07

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Antes da leitura do texto, 
proponha as seguintes ques-
tões disparadoras: Em que 
momentos vocês percebem 
que são brasileiros? Quais são 
os elementos ou símbolos que 
identificam nossa nação? 
• Os alunos podem citar com-
petições esportivas, contatos 
com estrangeiros e visitas a ou-
tros países. Entre os elementos 
que simbolizam a nação há a 
língua comum, o mesmo ter-
ritório ou unidade política, a 
moeda, o hino nacional, a ban-
deira. Anote na lousa as opi-
niões dos alunos.
• Em seguida, solicite a leitu-
ra do texto propondo que refli-
tam sobre a seguinte questão: 
Será que essa sensação de per-
tencer a um país sempre exis-
tiu? Após a leitura, verifique se 
nas respostas os alunos men-
cionam alguma compreensão 
sobre esse fenômeno ser re-
cente e que as características 
relacionadas ao termo “Esta-
do” surgiram em algum con-
texto histórico. Para auxiliar 
nessa percepção, aponte os 
aspectos relacionados ao con-
ceito de Estado presentes 
tanto nas definições do Voca-
bulário como nos elementos 
identificados pelos alunos. 

 TEXTO DE APOIO

Para o professor

O conceito de Estado
[...] O Estado é, podería-

mos assim sintetizar, uma 
entidade composta por di-
versas instituições, de ca-
ráter político, que coman-

da um tipo complexo de 
organização social. Muitas 
vezes associamos Estado e 
Nação, tratando-os como 
sinônimos, mas enquanto 
Estado é uma realidade ju-
rídica, a Nação é uma rea-
lidade sociológica e, para 
estudiosos como Miguel 
Reale, o Estado seria a Na-

ção organizada. [...] Foi na 
Europa moderna que sur-
giu a realidade política do 
Estado nacional. E com Ma-
quiavel, o termo “Estado” 
começou a substituir civi-
tas, polis, res publica, passan-
do a designar o conjunto 
de instituições políticas de 
uma sociedade de organi-
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 As sociedades se organizam 
Os primeiros grupos humanos eram nômades, moravam em cavernas ou em habi-

tações temporárias, não tinham governo e dividiam os alimentos que conseguiam entre 
todos os membros do grupo.

Os antigos egípcios, por sua vez, formaram um governo centralizado na figura do 
faraó. Já na Mesopotâmia, na Fenícia ou na Grécia antiga, a forma de organização política 
adotada foi a das cidades-Estado. Ou seja, cada cidade era um Estado autônomo, cada 
qual com suas próprias normas. Não havia, nesse caso, um poder central que governava 
todas as cidades de maneira unificada, como no Egito. 

Ao longo da História, então, homens e mulheres encontraram diferentes formas 
de se organizar em sociedade. E esse modo variou (e pode variar) conforme o lugar 
e o tempo. Mudanças nesse sentido também foram observadas na Europa, durante o 
período medieval.

 Mudanças na Europa
Com a desagregação do Império Romano, em meados do século V, a sociedade 

europeia passou por profundas modificações. O imenso território romano foi fragmentado 
e o poder centralizado em torno do imperador deixou de existir. Após um longo processo 
ocorreu a formação dos feudos. Nesses lugares, as decisões sobre o que era justo ou 
injusto, certo ou errado, 
assim como as formas 
de pagamentos de 
taxas, ficavam quase 
exclusivamente sob a 
responsabilidade do 
senhor feudal. 
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  Miniatura do 
manuscrito italiano 
De universo, 
de Rábano 
Mauro, século XI, 
representando 
dois senhores 
feudais durante 
uma refeição. 
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Nenhuma outra competição reúne um número grande de atletas como 
as Olimpíadas. São milhares de esportistas de todo o mundo, das mais varia-
das modalidades, sonhando em conquistar uma medalha e poder desfrutar 
da emoção de ver a bandeira de seu país no lugar mais alto do pódio. Esta 
sensação de pertencer a um país, demonstrada e sentida por muitos na época 
de grandes eventos esportivos ou em situações de guerra, por exemplo, é 
relativamente recente na história.

Durante a Alta Idade Média, por exemplo, a 
sociedade europeia estava organizada em torno dos 
feudos, e não de países. Alguns países da Europa oci-
dental que conhecemos hoje foram organizados entre 
o século XI e o século XV. O processo histórico de 
sua formação esteve quase sempre ligado à figura de 
um rei, que submetia vários feudos ao poder central 
por ele exercido. Por essa razão, os Estados que se 
constituíram nessa época são chamados pelos histo-
riadores de Monarquias Nacionais. É esse processo 
histórico que vamos estudar neste capítulo.

Das Monarquias Nacionais 
ao Absolutismo
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Das Monarquias Nacionais Das Monarquias Nacionais 
ao Absolutismo

P
ÍT

ULO 1

Objetivos de aprendizagem
• Compreender o processo de 

formação das Monarquias 
Nacionais europeias.

• Perceber os acordos feitos 
entre reis, burguesia e Igreja 
Católica na centralização 
do poder.

• Conhecer algumas teorias 
referentes ao Absolutismo.

Estado: conjunto de instituições que 
formam a organização política de 
um povo em determinado território. 
Atualmente, fazem parte de diversos 
Estados modernos os poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário. O Poder Executivo 
é formado pelo governo, que administra 
o país, e por outras instituições.
Monarquia: no período estudado 
neste capítulo, forma de governo na 
qual o poder era exercido por uma 
única pessoa, o rei ou monarca.

  Bandeiras de países participantes 
das Olimpíadas realizadas no Rio de 
Janeiro (RJ), 2016. TH
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[...] A partir do surgimen-

to do Estado nacional na Eu-
ropa moderna, a historiogra-
fi a começou a se questionar 
se o conceito Estado deveria 
ser aplicado apenas a esse 
contexto histórico ou tam-
bém aos períodos anteriores. 
Levantou-se então a seguin-

te questão: o Estado sempre 
existiu? [...] Nesse contexto, 
é bastante controverso ten-
tarmos estabelecer uma de-
fi nição geral para o Estado. 
Mas podemos, pelo menos, 
defi nir algumas das funções 
do Estado nacional fi xadas 
historicamente no Ocidente: 
cabe ao Estado o domínio da 

força e da repressão, a pro-
teção do território e do povo, 
o estabelecimento da lei, a 
manutenção da infraestru-
tura da sociedade. 

SILVA, Karina Vanderlei; SILVA, Maciel 
Henrique. Dicionário de conceitos 

históricos. São Paulo: Contexto, 
2006. p. 115-118.

MAIS ATIVIDADES

Pesquisar as origens do 
município 
• Proponha uma pesquisa so-
bre as origens do munícipio 
onde a escola está localizada.
• Organize a turma em gru-
pos de quatro a cinco alunos 
e disponibilize materiais diver-
sificados (mapas, reportagens, 
trechos de livros, fotos, entre 
outros) sobre a história do mu-
nicípio.
• Elabore questões sobre co-
mo foram definidos os limites 
do território. Questione se es-
tes limites sempre existiram e 
se ocorreram transformações 
recentes que modificaram os 
limites do território. 
• Auxilie neste exercício ci-
tando exemplos locais, como 
a perda ou anexação de mais 
territórios, a emancipação de 
algum distrito, a construção 
de uma barragem, a delimi-
tação de uma área indígena 
ou quilombola. Ao destacar a 
historicidade do território, os 
procedimentos ajudarão a es-
clarecer também a noção de 
processo histórico. Os resul-
tados podem ser registrados 
em cartolina e expostos na 
classe.
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A BNCC nA UNIDADE
Indicamos os objetos de conhecimento, 
competências e habilidades da BNCC 
trabalhados em cada unidade.

mais ATIVIDADEs 
São propostas de atividades extras, 
como jogos, pesquisas, entrevistas e 
propostas interdisciplinares.

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS PARA A ABERTURA DA UNIDADE
Apresentamos orientações sobre 
o conceito da unidade e algumas 
indicações de como as imagens e 
o texto de abertura podem ser 
trabalhados em sala de aula.

objetos de conhecimento DA UNIDADE

TEXTO DE ApoiO PARA O PROFESSOR
Nessa seção, são apresentados textos variados, cujos conteúdos 
auxiliam o professor em sua prática pedagógica e complementam 
informações sobre o conteúdo abordado no livro do aluno.

• As Orientações específicas são sugestões de estratégias didático-pedagógicas que bus-
cam auxiliar o trabalho do professor dentro e fora da sala de aula.
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  O trabalho artesanal 
é, de modo geral, 
um trabalho 
individual, feito com 
as mãos, mas que 
pode ter um auxílio 
limitado de máquinas 
ou ferramentas. 
Ceramista em Barra 
Bonita (SP), 2016.

começo de CONVERSA
 1. No Brasil, os direitos do trabalhador estão assegurados 

por meio de leis. Você sabe dizer alguns desses direitos 
previstos em lei?

 2. Chamamos de situação análoga à escravidão, quando as 
pessoas trabalham sem qualquer direito ou proteção legal, 
muitas vezes sem receber salário. Normalmente são levadas 
a esses empregos com falsas promessas. Você já ouviu falar 
da ocorrência desse problema na região em que vive? Em 
caso afirmativo, como é, ou era, esse trabalho?

Resposta pessoal. Podem ser citados: 
30 dias de férias, 13o salário, Fundo 
de Garantia, seguro-desemprego.

Resposta pessoal. Veja orientações no Manual do Professor.

Resposta pessoal. Podem ser citados: Resposta pessoal. Podem ser citados: 

A escravização, que vigorou na Grécia e Roma 
antigas, além de outros lugares e épocas, assumiu 
diversas formas ao longo do tempo, mas com uma 
característica comum: a pessoa escravizada era desti-
tuída de liberdade, pertencia a seu senhor e podia ser 
vendida ou trocada como uma mercadoria.
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A servidão, que predominou 
na Europa durante a Idade Média, 
caracterizou-se por laços de 
dependência mútua: o servo devia 
obediência, trabalho e impostos 
ao seu senhor; em troca, este lhe 
garantia proteção. Além disso, 
o servo não era propriedade do 
senhor, como era o escravizado.

Nesta unidade estudare-
mos os primeiros tempos da 
colonização portuguesa na 
América e veremos como os 
europeus introduziram o tra-
balho escravo em terras que 
mais tarde dariam origem ao 
atual Brasil.

  O trabalho intelectual pode ser 
associado ao trabalho que resulta 
na produção de conhecimento. 
Na imagem, por exemplo, vemos 
professor e alunos em sala de aula 
de escola de Ensino Fundamental. 
Tucumã (PA), 2016.
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33 Trabalho

Imagine que você seja o único sobrevivente de um naufrágio e 
esteja sozinho em uma ilha deserta. A embarcação em que você estava 
desapareceu, assim como seus companheiros. Restou você, solitário, 
em uma terra desconhecida. O que você faria para se manter vivo?

Certamente teria de fabricar algumas ferramentas para caçar, 
produzir fogo e cozinhar alimentos, além de construir uma cabana 
ou outro tipo de abrigo para se proteger.

Para fazer tudo isso, você precisaria trabalhar bastante, não 
é mesmo? 

O trabalho pode ser definido como um conjunto de atividades 
que o ser humano desenvolve para atingir determinado fim e, em 
geral, expressa relações entre grupos humanos vivendo em sociedade.

Na sociedade atual, predomina o trabalho livre e assalariado. Mas 
a história conheceu outras maneiras de organizar o trabalho, como a 
escravidão e a servidão. 

  A força física 
é um requisito 
importante para 
o trabalhador 
braçal. Na imagem 
abaixo, por 
exemplo, vemos 
trabalhadores 
construindo uma 
parede de tijolos. 
Malásia, 2016.

UNIDADE

Diferentes formas 
de trabalho
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A BNCC NA UNIDADE

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO
• A conquista da América e as 
formas de organização política 
dos indígenas e europeus: con-
flitos, dominação e conciliação.
• A estruturação dos vice-rei-
nos nas Américas.
• Resistências indígenas, in-
vasões e expansão na América 
portuguesa.
• As lógicas mercantis e o do-
mínio europeu sobre os mares e 
o contraponto Oriental.
• As formas de organização 
das sociedades ameríndias.
• A escravidão moderna e o 
tráfico de escravizados.
• A emergência do capitalismo.
COMPETÊNCIAS
• Gerais: 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7
• Específicas de História: 1, 2, 3, 
4, 5, 6 e 7
HABILIDADES
• EF07HI01
• EF07HI02
• EF07HI03
• EF07HI05
• EF07HI06
• EF07HI08
• EF07HI09

• EF07HI10
• EF07HI11
• EF07HI12
• EF07HI13
• EF07HI14
• EF07HI15
• EF07HI16

NO DIGITAL - 3O BIMESTRE

• Veja o plano de desenvolvi-
mento para esta unidade.
• Desenvolva o projeto inte-
grador “O Brasil colonial no ta-
buleiro”.
• Consulte as sequências di-
dáticas: 1. Os indígenas e o co-
meço da colonização; 2. Africa-
nos na colônia portuguesa; 3. 
A produção de açúcar no Brasil 
colonial.
• Acesse a proposta de acom-
panhamento da aprendizagem.

SUGESTÃO DE LIVRO

Para o prof essor
• THOMPSON, Edward Palmer. 
Costumes em comum: estu-
dos sobre cultura popular tra-
dicional. São Paulo: Compa-
nhia das Letras, 1991.

No capítulo “Tempo, discipli-
na do trabalho e o capitalismo 
industrial”, o historiador investi-
ga as relações entre o tempo e o 
trabalho na sociedade ocidental. 

TEXTO DE APOIO

Para o professor

A construção de conceitos 
científi cos

Para que o educando re-
fl ita, invente, e passe a cons-
truir os conceitos científi cos, 
é necessário apresentar-lhe 
situações-problema que o 

desafi em a ir além do que já 
domina. Por isso, o ponto de 
partida da aula não é o cur-
rículo, [...] mas são os conhe-
cimentos prévios que o edu-
cando leva para a escola [...] 
[aliado aos] conhecimentos 
científi cos que deve apren-
der dentro de cada discipli-
na. [...] O estímulo passa a 

existir a partir do momento 
em que o educando liga o 
que já sabe com aquilo que 
vê que pode alcançar [...].

GASPARIN, João Luiz. A construção 
dos conceitos científicos em sala 
de aula. Disponível em: <http://ead.
bauru.sp.gov.br/efront/www/content/

lessons/>. Acesso em: 26 set. 2018.
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  O trabalho artesanal 
é, de modo geral, 
um trabalho 
individual, feito com 
as mãos, mas que 
pode ter um auxílio 
limitado de máquinas 
ou ferramentas. 
Ceramista em Barra 
Bonita (SP), 2016.

começo de CONVERSA
 1. No Brasil, os direitos do trabalhador estão assegurados 

por meio de leis. Você sabe dizer alguns desses direitos 
previstos em lei?

 2. Chamamos de situação análoga à escravidão, quando as 
pessoas trabalham sem qualquer direito ou proteção legal, 
muitas vezes sem receber salário. Normalmente são levadas 
a esses empregos com falsas promessas. Você já ouviu falar 
da ocorrência desse problema na região em que vive? Em 
caso afirmativo, como é, ou era, esse trabalho?

Resposta pessoal. Podem ser citados: 
30 dias de férias, 13o salário, Fundo 
de Garantia, seguro-desemprego.

Resposta pessoal. Veja orientações no Manual do Professor.

Resposta pessoal. Podem ser citados: Resposta pessoal. Podem ser citados: 

A escravização, que vigorou na Grécia e Roma 
antigas, além de outros lugares e épocas, assumiu 
diversas formas ao longo do tempo, mas com uma 
característica comum: a pessoa escravizada era desti-
tuída de liberdade, pertencia a seu senhor e podia ser 
vendida ou trocada como uma mercadoria.
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A servidão, que predominou 
na Europa durante a Idade Média, 
caracterizou-se por laços de 
dependência mútua: o servo devia 
obediência, trabalho e impostos 
ao seu senhor; em troca, este lhe 
garantia proteção. Além disso, 
o servo não era propriedade do 
senhor, como era o escravizado.

Nesta unidade estudare-
mos os primeiros tempos da 
colonização portuguesa na 
América e veremos como os 
europeus introduziram o tra-
balho escravo em terras que 
mais tarde dariam origem ao 
atual Brasil.

  O trabalho intelectual pode ser 
associado ao trabalho que resulta 
na produção de conhecimento. 
Na imagem, por exemplo, vemos 
professor e alunos em sala de aula 
de escola de Ensino Fundamental. 
Tucumã (PA), 2016.
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33 Trabalho

Imagine que você seja o único sobrevivente de um naufrágio e 
esteja sozinho em uma ilha deserta. A embarcação em que você estava 
desapareceu, assim como seus companheiros. Restou você, solitário, 
em uma terra desconhecida. O que você faria para se manter vivo?

Certamente teria de fabricar algumas ferramentas para caçar, 
produzir fogo e cozinhar alimentos, além de construir uma cabana 
ou outro tipo de abrigo para se proteger.

Para fazer tudo isso, você precisaria trabalhar bastante, não 
é mesmo? 

O trabalho pode ser definido como um conjunto de atividades 
que o ser humano desenvolve para atingir determinado fim e, em 
geral, expressa relações entre grupos humanos vivendo em sociedade.

Na sociedade atual, predomina o trabalho livre e assalariado. Mas 
a história conheceu outras maneiras de organizar o trabalho, como a 
escravidão e a servidão. 

  A força física 
é um requisito 
importante para 
o trabalhador 
braçal. Na imagem 
abaixo, por 
exemplo, vemos 
trabalhadores 
construindo uma 
parede de tijolos. 
Malásia, 2016.

UNIDADE

Diferentes formas 
de trabalho
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Fazer um estudo do meio
• Com a ajuda de um aplica-
tivo ou site de visualização de 
mapas e imagens de satélites, 
selecione com os alunos a loca-
lização da escola. Disponível em: 
<http://livro.pro/rs3x9g>. Aces-
so em: 18 out. 2018.

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS

• Como estratégia de sen-
sibilização sobre o conceito 
de trabalho, dispare a refle-
xão: O trabalho é fundamental 
para o convívio e sustento so-
cial? Acolha as opiniões sobre 
a ideia do trabalho e ajude os 
alunos a entenderem que essa 
prática social foi vista de for-
mas diferentes pelos povos e 
culturas ao longo da história.
• Explique as diferenças en-
tre o trabalho assalariado, mais 
comum nos tempos atuais, e 
outros tipos, como a escravi-
dão e a servidão. Garanta que 
os alunos consigam diferenciar 
tais modelos de trabalho e ci-
te situações na História em que 
essas formas foram utilizadas.

Começo de conversa
• 1. É provável que eles co-
mentem sobre os direitos co-
mo férias remuneradas, 13o sa-
lário, seguro-desemprego, li-
cença-maternidade, aviso-pré-
vio ou outros. Comente sobre 
a Reforma Trabalhista de 2017 
e explique que ela trouxe al-
gumas perdas quanto a esses 
direitos. 
• 2. Analise se os alunos sa-
bem diferenciar característi-
cas de trabalho livre de outros, 
análogos à escravidão. Verifi-
que se eles apontam situações 
que acontecem na cidade ou 
região onde vivem e deixe cla-
ro que a escravidão é um re-
gime de trabalho proibido por 
lei nos dias de hoje. 

• Divida as ruas e avenidas 
do entorno e solicite que ca-
da grupo investigue onde es-
tão os lugares de trabalho 
mais conhecidos, como fábri-
cas, comércio e de trabalho 
informal.
• Na aula seguinte, peça aos 
grupos que apresentem os re-

sultados da pesquisa e anote-os 
na lousa.
• Sugira a confecção coleti-
va de um mapa em uma car-
tolina dos pontos de trabalho 
pesquisados.
• Auxilie os alunos a perce-
berem as relações de traba-
lho que caracterizam o espaço 

geográfico e social onde a es-
cola está localizada.
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PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS
Apresentamos orientações 
sobre abordagens possíveis 
para os conteúdos e os 
conceitos trabalhados na 
página do livro do aluno.

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES DA BNCC
Nessa seção, são indicadas as competências gerais, as específicas de Ciências 
Humanas e as específicas de História da BNCC, assim como as habilidades 
de História trabalhadas na dupla de páginas.

As respostas aparecem grafadas em magenta 
na parte correspondente ao livro do aluno 
e algumas são complementadas e recebem 
orientações adicionais nas laterais do material.
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SO último cavaleiro andante, 
de Will Eisner. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1999.
Versão em quadrinhos da obra 
clássica de Miguel de Cervantes. 
Uma crítica aos ideais da cavalaria, que, embora 
pertencessem ao mundo feudal, continuavam a 
ser cultuados na Espanha do século XVII. 
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Capela Sistina
Disponível em: <http://pnld.
me/8e6h44>. Acesso em: 
11 out. 2018.
Passeio virtual pela Capela 
Sistina, no Vaticano. 

MUNDO VIRTUAL

De acordo com o Censo de 2010, elaborado pelo Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE), 64,6% dos brasileiros se declararam católicos, outros 22,2% afir-

maram serem adeptos de religiões protestantes. 

O restante da população divide-se entre espíritas, seguidores de religiões de matriz 

africana, como umbanda e candomblé, budistas, muçulmanos além daqueles que 

declaram não seguir nenhuma crença religiosa. 

Nesta atividade, vamos conhecer um pouco mais sobre os hábitos religiosos de 

sua comunidade. 

 1. Após a orientação do professor, escolha algumas pessoas para entrevistar e levante 
informações a respeito de seus hábitos religiosos. (Veja como fazer uma entrevista 
na seção Como se faz... no final deste volume.)

 2. Lembre-se de que assuntos religiosos são da esfera privada e que muitas pessoas 
podem ficar receosas de responder a determinadas perguntas. 

Caso seja possível, é mais adequado entrevistar pessoas da família ou amigos próxi-
mos, destacando que a entrevista é apenas para entender os hábitos religiosos do 
entrevistado. 

 3. Veja perguntas que podem ser feitas nas entrevistas: 

• Qual a sua religião? 

• Você participa de eventos religiosos? 

• Costuma ler livros relacionados a alguma religião? 

• Assiste a programas religiosos? 

• Como lida com outras crenças religiosas? 

 4. Escreva um pequeno texto relatando o que você descobriu. Depois, exponha o resul-
tado à turma e converse com os colegas sobre as informações obtidas. 
Respostas pessoais.

diálogos
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MINHA BIBLIOTECA
Da Vinci das crianças, de 
José Arrabal. São Paulo: 
Paulinas, 2009. 
No livro estão reunidas 
histórias e fábulas associadas 
a acontecimentos vividos por Leonardo da Vinci 
desde sua infância até a vida adulta. Ao longo 
do livro, o leitor depara-se com um rico painel 
do que foi o Renascimento.
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SLeonardo da Vinci e seu 
supercérebro, de Michael 
Cox. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2004. (Coleção 
Mortos de Fama).
Para contar a vida de Leonardo da Vinci, o 
autor recorre a diários, cartas, charges e jornais 
imaginários da época. 
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teste seus conhecimentos
 1. Considerando as relações existentes entre o Humanismo e o Renascimento, pode-se 

afirmar que: 
a) o Humanismo constituiu um movimento filosófico contrário ao Renascimento.
b) o Humanismo constituiu uma visão de mundo que resgatava a herança greco-

-romana; isso se refletiu na arte renascentista que se inspirou na Antiguidade 
Clássica para a elaboração de suas obras.

c) o Humanismo e o Renascimento, embora sendo movimentos contemporâneos, 
eram distintos e não apresentavam semelhanças.

d) o Humanismo fazia uma severa crítica à herança greco-romana.
e) o Humanismo constituía-se num movimento de exaltação aos valores medievais.

 2. Reveja a imagem São Jerônimo em seu estúdio, reproduzida na página 37. 
De acordo com a leitura do intertítulo O Renascimento artístico da página 35, e com 
base em seus conhecimentos, responda V para as opções verdadeiras e F para as 
falsas. Depois, justifique o erro das alternativas identificadas como falsas:
a) A pintura de Messina é um exemplo do desenvolvimento da técnica de perspec-

tiva na arte renascentista. Com essa técnica, era possível elaborar imagens que 
representavam três dimensões das figuras (altura, largura e profundidade).

b) Os artistas do Renascimento não romperam com a arte medieval. Eles continuaram 
trabalhando apenas com representações em duas dimensões (altura e largura), 
criando um aspecto “chapado”, sem profundidade e pouco representativo do 
período que estavam inseridos. 

c) Entre a arte renascentista e a arte medieval existem rupturas e permanên-
cias. A técnica de perspectiva é uma ruptura. Os temas religiosos, entretanto, 
comuns em muitas obras das duas expressões artísticas, revelam um tipo 
de permanência. 

d) O desenvolvimento das técnicas de perspectiva está relacionado ao avanço dos 
conhecimentos matemáticos, fundamentais para o cálculo correto das propor-
ções na elaboração das imagens.

Alternativa b.

a) V; b) F; 
c) V; d) V.

diálogos
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS 
• Geral: 1
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 1 e 5
• Específicas de História: 2, 3 
e 4

HABILIDADES
• EF07HI04
• EF07HI05

SUGESTÃO DE LIVRO 

Para o aluno 
• TRAMBAIOLLI NETO, Egidio, 
Vitrúvio para crianças: a ma-
temática faz parte da Arte. São 
Paulo: Uirapura, 2016. 

Neste livro, História da Arte, 
Matemática e ensino são apre-
sentados na linguagem apro-
priada para a faixa etária.

PROPOSTA DE 
AVALIAÇÃO

Produções contemporâneas 
• O tema da invenção dos ti-
pos móveis de impressão e o 
das temáticas produzidas no 
período permitem o trabalho 
com análises das produções 
contemporâneas. 

• Para iniciar, explique aos 
alunos que as produções edi-
toriais dizem respeito aos há-
bitos de consumo dos leito-
res, afinal, trata-se hoje de um 
produto, um comércio. 
• Após essa explicação inicial, 
siga com a atividade com os 
alunos:

 ✓ Eles precisam buscar em 
sites, jornais ou revistas os no-
mes dos livros e autores mais 
vendidos no Brasil no mês ou 
ano pesquisado.

 ✓ De posse dessas informa-
ções, peça que identifiquem 
os gêneros literários das obras 
mais vendidas.
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Companhia das Letras, 1999.
Versão em quadrinhos da obra 
clássica de Miguel de Cervantes. 
Uma crítica aos ideais da cavalaria, que, embora 
pertencessem ao mundo feudal, continuavam a 
ser cultuados na Espanha do século XVII. 
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Capela Sistina
Disponível em: <http://pnld.
me/8e6h44>. Acesso em: 
11 out. 2018.
Passeio virtual pela Capela 
Sistina, no Vaticano. 

MUNDO VIRTUAL

De acordo com o Censo de 2010, elaborado pelo Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE), 64,6% dos brasileiros se declararam católicos, outros 22,2% afir-

maram serem adeptos de religiões protestantes. 

O restante da população divide-se entre espíritas, seguidores de religiões de matriz 

africana, como umbanda e candomblé, budistas, muçulmanos além daqueles que 

declaram não seguir nenhuma crença religiosa. 

Nesta atividade, vamos conhecer um pouco mais sobre os hábitos religiosos de 

sua comunidade. 

 1. Após a orientação do professor, escolha algumas pessoas para entrevistar e levante 
informações a respeito de seus hábitos religiosos. (Veja como fazer uma entrevista 
na seção Como se faz... no final deste volume.)

 2. Lembre-se de que assuntos religiosos são da esfera privada e que muitas pessoas 
podem ficar receosas de responder a determinadas perguntas. 

Caso seja possível, é mais adequado entrevistar pessoas da família ou amigos próxi-
mos, destacando que a entrevista é apenas para entender os hábitos religiosos do 
entrevistado. 

 3. Veja perguntas que podem ser feitas nas entrevistas: 

• Qual a sua religião? 

• Você participa de eventos religiosos? 

• Costuma ler livros relacionados a alguma religião? 

• Assiste a programas religiosos? 

• Como lida com outras crenças religiosas? 

 4. Escreva um pequeno texto relatando o que você descobriu. Depois, exponha o resul-
tado à turma e converse com os colegas sobre as informações obtidas. 
Respostas pessoais.

diálogos
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MINHA BIBLIOTECA
Da Vinci das crianças, de 
José Arrabal. São Paulo: 
Paulinas, 2009. 
No livro estão reunidas 
histórias e fábulas associadas 
a acontecimentos vividos por Leonardo da Vinci 
desde sua infância até a vida adulta. Ao longo 
do livro, o leitor depara-se com um rico painel 
do que foi o Renascimento.
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Cox. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2004. (Coleção 
Mortos de Fama).
Para contar a vida de Leonardo da Vinci, o 
autor recorre a diários, cartas, charges e jornais 
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teste seus conhecimentos
 1. Considerando as relações existentes entre o Humanismo e o Renascimento, pode-se 

afirmar que: 
a) o Humanismo constituiu um movimento filosófico contrário ao Renascimento.
b) o Humanismo constituiu uma visão de mundo que resgatava a herança greco-

-romana; isso se refletiu na arte renascentista que se inspirou na Antiguidade 
Clássica para a elaboração de suas obras.

c) o Humanismo e o Renascimento, embora sendo movimentos contemporâneos, 
eram distintos e não apresentavam semelhanças.

d) o Humanismo fazia uma severa crítica à herança greco-romana.
e) o Humanismo constituía-se num movimento de exaltação aos valores medievais.

 2. Reveja a imagem São Jerônimo em seu estúdio, reproduzida na página 37. 
De acordo com a leitura do intertítulo O Renascimento artístico da página 35, e com 
base em seus conhecimentos, responda V para as opções verdadeiras e F para as 
falsas. Depois, justifique o erro das alternativas identificadas como falsas:
a) A pintura de Messina é um exemplo do desenvolvimento da técnica de perspec-

tiva na arte renascentista. Com essa técnica, era possível elaborar imagens que 
representavam três dimensões das figuras (altura, largura e profundidade).

b) Os artistas do Renascimento não romperam com a arte medieval. Eles continuaram 
trabalhando apenas com representações em duas dimensões (altura e largura), 
criando um aspecto “chapado”, sem profundidade e pouco representativo do 
período que estavam inseridos. 

c) Entre a arte renascentista e a arte medieval existem rupturas e permanên-
cias. A técnica de perspectiva é uma ruptura. Os temas religiosos, entretanto, 
comuns em muitas obras das duas expressões artísticas, revelam um tipo 
de permanência. 

d) O desenvolvimento das técnicas de perspectiva está relacionado ao avanço dos 
conhecimentos matemáticos, fundamentais para o cálculo correto das propor-
ções na elaboração das imagens.

Alternativa b.

a) V; b) F; 
c) V; d) V.

diálogos
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DIÁLOGOS
• A atividade sugerida na se-
ção permite a compreensão 
de diferentes concepções reli-
giosas e sua valorização. 
• Pode ser ainda mais signifi-
cativo se os alunos desenvol-
verem a pesquisa atentos aos 
procedimentos teóricos e me-
todológicos de elaboração de 
entrevistas. 
• Será igualmente importan-
te se ao final do exercício eles 
puderem compartilhar suas 
considerações, contribuindo 
para a formação de novos co-
nhecimentos coletivos volta-
dos para o respeito e a tole-
rância.

 ✓ Solicite que pesquisem as 
características desses gêneros: 
ficção (aventura, policial, roman-
ce etc.) ou não ficção (livros de 
áreas específicas, biografias, li-
vros técnicos, entre outros).

 ✓ Combine previamente a data 
de apresentação das pesquisas.

 ✓ No dia da apresentação, or-

ganize uma roda de conversa 
e debata sobre como os livros/
gêneros mais vendidos no país 
refletem (ou não) o contexto 
brasileiro atual.

 ✓ A avaliação precisa ser con-
tínua e atenta aos aspectos de 
participação, interesse e cola-
boração dos alunos.
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SUGESTÕES
Sugestões de sites, livros, jogos digitais 
e vídeos para os alunos e para você, 
professor, que contextualizam um tema ou 
um conceito estudado.

PROPOSTA DE 
AVALIAÇÃO
Nesse tópico, 
apresentamos sugestões 
de avaliação que podem 
complementar o trabalho 
de avaliação realizado na 
abertura de unidade, no 
decorrer da unidade ou 
na seção Fechando a 
unidade.

NO audiovisual
Indicações de materiais audiovisuais produzidos exclusivamente para a coleção.

NO DIGITAL
Indicações de atividades extras, leituras complementares, projetos integradores, sugestões de avaliação e outros 
materiais que podem ser encontrados no Manual do Professor – Material digital e que têm o propósito de 
enriquecer a sua prática pedagógica.
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Orientações Gerais
PRESSUPOSTOS TEÓRICOS DA COLEÇÃO
A HISTÓRIA COMO DISCIPLINA ESCOLAR NO BRASIL

Todos nós, hoje professores, na época em que ocupávamos os bancos escolares, vi-
venciamos algumas etapas que compõem a trajetória do ensino de História nas salas de 
aula do Brasil afora.

Os que frequentaram a escola nos anos 1960 e 1970, em pleno período da Ditadura 
Civil-Militar, vivenciaram a implantação de reformas na educação básica, sobretudo a ins-
taurada pela Lei no 5.692, de 1971 (BRASIL, 1971), que criou o Primeiro Grau, com oito 
séries (antes Primário e Ginásio, com quatro anos cada um), e o Segundo Grau, com três 
séries (antes, Colegial, com três anos). 

No Primeiro Grau, “História e Geografia transformaram-se em Estudos Sociais” 
(BITTENCOURT, 2008). Os estudos de História dividiam-se, na grade curricular, em três 
disciplinas: Estudos Sociais, Educação Moral e Cívica (EMC) e Organização Social e Po-
lítica do Brasil (OSPB), as duas últimas criadas em 1969 (BRASIL, 1969). No Segundo 
Grau, a disciplina de História continuou a existir.

Tanto a disciplina de História como as de Estudos Sociais, EMC e OSPB tinham como 
principal objetivo preservar a ordem autoritária, garantindo, entre outros aspectos,  
“o culto da obediência à Lei, da fidelidade ao trabalho e da integração na comunidade” 
(BRASIL, 1969). A História escolar distanciou-se dos estudos acadêmicos da disciplina, 
concentrando-se na memorização de aspectos políticos, personagens históricos, datas e 
batalhas – em uma perspectiva factual, evolucionista e linear. As comemorações cívicas 
eram realizadas com o intuito de exaltar os símbolos e heróis nacionais.

Por isso, os docentes que lecionaram na Educação Básica nos anos 1980 o fizeram 
em meio a um processo de redemocratização e reorganização da sociedade brasileira. 
A abertura política e a vitória da oposição em alguns estados brasileiros nas eleições de 
1982 permitiram que novas propostas, e principalmente questionamentos, renovassem 
o ensino de História. As propostas de ensino da disciplina voltavam-se para a necessi-
dade de desenvolvimento da consciência crítica dos alunos e tinham como objetivo a 
formação de cidadãos para construir e defender uma sociedade democrática.

Foi uma época de reformulação dos currículos na maioria dos estados. Alguns pro-
punham-se a superar a concepção de educação que atribui ao aluno um papel passivo 
diante do conhecimento. Criticavam o modelo de educação no qual o professor deve 
transmitir informações e os alunos memorizá-las, para depois reproduzi-las fielmente nas 
situações de avaliação. 

AS MUDANÇAS NA DÉCADA DE 1990: A LDB E OS PCN
Ao longo dos anos 1990, o processo de renovação da educação brasileira e do ensino 

de História foi aprofundado com a aprovação de uma nova Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (LDB), em 1996. A LDB estabeleceu, entre outras medidas, novas 
nomenclaturas para os níveis escolares: o Primeiro Grau passou a ser denominado Ensino 
Fundamental, com oito séries, e o Segundo Grau tornou-se Ensino Médio, mantendo os 
três anos. 

Na LDB (BRASIL, 1996), em seu artigo 22, aponta-se o caminho a ser almejado pela 
educação brasileira:
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Art. 22. [...] desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da ci-
dadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. 

Assim, ganhou importância a capacidade de aprender, de adquirir habilidades 
e de formar valores. Em um entendimento da lei que partilhamos com o historiador 
Holien Gonçalves Bezerra (2008, p. 37), os objetivos da escola deixam de promover a 
assimilação para tornar-se um compromisso de:

articular conhecimento, competências e valores, com a finalidade de capacitar os alunos a utilizarem-se das 
informações para a transformação de sua própria personalidade, assim como para atuar de maneira efetiva 
na transformação da sociedade. 

Em 1997, o então Ministério da Educação e do Desporto lançou os Parâmetros Cur-
riculares Nacionais (PCN) (BRASIL, 1998), referentes às quatro primeiras séries do Ensino 
Fundamental, e no ano seguinte, o documento das séries finais do Ensino Fundamental 
e do Ensino Médio. Os PCN centravam-se sobretudo nas disciplinas e trouxeram à tona o 
debate sobre os chamados temas transversais.

Os PCN de História representaram um grande esforço para sistematizar o conhe-
cimento histórico de um novo mundo, que exigia uma nova escola. Definiram, como 
objetivos gerais do ensino de História na educação fundamental, que os alunos ampliem 
“a compreensão da sua própria realidade, confrontando-a e relacionando-a com outras 
realidades históricas” (BRASIL, 1998, p. 43). Objetivos esses pautados no desenvolvimen-
to de habilidades, no domínio de procedimentos e na construção de atitudes de respeito, 
tolerância e valorização da diversidade cultural, da cidadania etc.

A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC)
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é o mais recente e importante marco 

na busca de melhoria da educação brasileira (BRASIL, 2018). Nesse documento foi defini-
do o conjunto de aprendizagens essenciais a que todos os estudantes do país têm direito, 
independentemente de onde moram, estudam ou da condição econômica e social de 
suas famílias. A BNCC atrelou os mecanismos que visam garantir qualidade da educação 
ao conceito de equidade, ou seja, à igualdade de direitos de aprender.

O documento apresenta a organização do Ensino Fundamental em cinco áreas de 
conhecimento (Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza, Ciências Humanas e En-
sino Religioso) e os componentes curriculares Língua Portuguesa, Arte, Educação Física, 
Língua Inglesa, Matemática, Ciências, Geografia, História e Ensino Religioso.

A elaboração de uma Base Nacional Comum Curricular estava prevista desde a 
Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988), assim como no Plano Nacional de Educa-
ção1 (BRASIL, 2014). A elaboração da BNCC ocorreu entre 2015 e 2017 e contou com 
a participação de especialistas em políticas educacionais, educadores, secretarias de 
educação e organizações da sociedade civil, estando aberta, inclusive, à participação 
popular.

1 Plano Nacional de Educação (PNE), aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado pela presidente Dilma Rousseff em 
2014. No PNE, a Base está representada em quatro estratégias das 20 metas do Plano. São elas: a estratégia 1.9 da meta 
1; a estratégia 2.1 da meta 2; a estratégia 3.2 da meta 3; e a estratégia 7.1 da meta 7. Disponível em: <http://pne.mec.
gov.br/mais-destaques/484-principios-que-nortearam-a-base-curricular-estao-na-constituicao>. Acesso em: 6 ago. 2018.
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Para garantir o compromisso de educação integral dos alunos e a construção de 
uma sociedade justa, democrática e inclusiva, a BNCC foi organizada de acordo com 
fundamentos pedagógicos que atendem à necessidade de não só oferecer aos alunos 
os conteúdos curriculares das disciplinas, mas por meio deles desenvolver habilidades 
cognitivas, como interpretar, refletir e pensar abstratamente, e habilidades socioe-
mocionais, como a busca pela autonomia, a responsabilidade, e o desenvolvimento da 
empatia.2

Esse conjunto de aprendizagens essenciais a ser implantado tanto pelas escolas pú-
blicas quanto pelas particulares é o que vem norteando as equipes pedagógicas na elabo-
ração dos currículos locais (estados e municípios) e que orienta, também, a produção de 
obras didáticas, como esta que você tem em mãos.

Essa perspectiva de uma educação voltada à formação integral do educando não só 
é necessária como também urgente. Vivemos em uma época de acelerado processo de 
mudanças tecnológicas e de desenvolvimento da ciência e da comunicação. Para além 
dos aspectos positivos da realidade atual – avanços da medicina, aumento da produção 
de alimentos, sistemas rápidos de comunicação e transporte –, existem também os pro-
blemas muitas vezes associados a essas realidades. É o caso do consumo desenfreado, 
que coloca em risco a própria sobrevivência do planeta e que leva à concentração de be-
nefícios, de tecnologia e de renda nas mãos de poucos. Além disso, vivemos um período 
marcado pela xenofobia e intolerância, que se traduzem em outros tipos de  violência: de 
rua e doméstica, no bullying escolar3 e em conflitos armados entre nações.

Reconhecer essa complexa realidade leva-nos a repensar nossos modelos educacio-
nais e aponta para a necessidade de instrumentalizar os indivíduos das novas gerações 
para que sejam capazes eles próprios de se apropriar da tecnologia, ao mesmo tempo em 
que demonstrem interesse e empatia pelo outro e consigam resolver conflitos, por exem-
plo. Em termos práticos, é necessário construirmos uma escola na qual o conhecimento 
disciplinar seja tão importante como o esforço em desenvolver habilidades socioemocio-
nais, como a resiliência, o respeito ao coletivo e às diferenças, um ambiente que valorize 
também a importância de práticas voltadas para a saúde física e emocional dos alunos.4

Os direitos de aprendizagem e desenvolvimento dos alunos explicitam-se na BNCC 
por meio de dez competências gerais. De acordo com o documento, essas compe-
tências “inter-relacionam-se e desdobram-se no tratamento didático proposto para as 
três etapas da Educação Básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio), 
articulando-se na construção de conhecimentos, no desenvolvimento de habilidades e 
na formação de atitudes e valores, nos termos da LDB.” (BRASIL, 2018). A mobilização 
dessas dez competências gerais visa garantir a formação humana e integral dos alunos e 
contribuir para a transformação da nossa sociedade, tornando-a mais justa e voltada para 
a preservação da natureza. 

2 O guia disponível em <http://porvir.org/especiais/socioemocionais/#prettyPhoto> apresenta reflexões essenciais sobre 
habilidades socioemocionais. Acesso em: 18 ago. 2018.
3 Conceituamos bullying, de acordo com especialistas, como caracterizado por três aspectos principais. O primeiro deles 
é o comportamento agressivo e negativo, praticado por um ou mais agressores contra uma vítima. Esse comportamento 
pode ser: a ridicularização da vítima, tomando-se por base aspectos físicos, modo de se vestir, características da persona-
lidade etc.; a intimidação ou até agressão física. O segundo aspecto necessário para caracterizar bullying é a repetição 
das agressões, seja dentro do espaço escolar, seja em outros lugares de convívio do grupo ou mesmo em meios digitais, 
como e-mails e redes sociais. O terceiro aspecto é o comportamento agressivo e negativo que se estabelece dentro de 
uma relação de marcado desequilíbrio de poder entre as partes, decorrente da força física, do prestígio e popularidade 
do agressor, do poder aquisitivo, entre outros.
4 Como preconiza a BNCC: “No novo cenário mundial, reconhecer-se em seu contexto histórico e cultural, comunicar-se, 
ser criativo, analítico-crítico, participativo, aberto ao novo, colaborativo, resiliente, produtivo e responsável requer muito 
mais do que o acúmulo de informações.”. (BRASIL, 2018, p. 14)
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Competências gerais da Educação Básica
1.  Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, 

social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e 

colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.

2.  Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluin-

do a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para inves-

tigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções 

(inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas.

3.  Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, 

e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural.

4.  Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), cor-

poral, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens artística, mate-

mática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e senti-

mentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo.

5.  Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de for-

ma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as es-

colares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, 

resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.

6.  Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos 

e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho 

e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liber-

dade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade.

7.  Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e 

defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos 

humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regio-

nal e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e 

do planeta.

8.  Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se 

na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica 

e capacidade para lidar com elas.

9.  Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se res-

peitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e 

valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, 

culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza.

10.  Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliên-

cia e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, 

inclusivos, sustentáveis e solidários. (BRASIL, 2018, p. 9-10)
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Para todos os anos do Ensino Fundamental, a BNCC apresenta as competências 
específicas de área. Elas expressam como as competências gerais se apresentam nas 
áreas. Segundo o documento, “a área de Ciências Humanas deve propiciar aos alunos a 
capacidade de interpretar o mundo, de compreender processos e fenômenos sociais, po-
líticos e culturais e de atuar de forma ética, responsável e autônoma diante de fenômenos 
sociais e naturais” (BRASIL, 2018, p. 354). Esses pressupostos foram articulados em sete 
competências específicas de Ciências Humanas para o Ensino Fundamental. 

Competências específicas de Ciências Humanas para o  
Ensino Fundamental

1.  Compreender a si e ao outro como identidades diferentes, de forma a exercitar o respei-

to à diferença em uma sociedade plural e promover os direitos humanos.

2.  Analisar o mundo social, cultural e digital e o meio técnico-científico-informacional 

com base nos conhecimentos das Ciências Humanas, considerando suas variações de 

significado no tempo e no espaço, para intervir em situações do cotidiano e se posicio-

nar diante de problemas do mundo contemporâneo.

3.  Identificar, comparar e explicar a intervenção do ser humano na natureza e na socieda-

de, exercitando a curiosidade e propondo ideias e ações que contribuam para a trans-

formação espacial, social e cultural, de modo a participar efetivamente das dinâmicas 

da vida social.

4.  Interpretar e expressar sentimentos, crenças e dúvidas com relação a si mesmo, aos 

outros e às diferentes culturas, com base nos instrumentos de investigação das Ciências 

Humanas, promovendo o acolhimento e a valorização da diversidade de indivíduos e de 

grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos 

de qualquer natureza.

5.  Comparar eventos ocorridos simultaneamente no mesmo espaço e em espaços va-

riados, e eventos ocorridos em tempos diferentes no mesmo espaço e em espaços 

variados.

6.  Construir argumentos, com base nos conhecimentos das Ciências Humanas, para 

negociar e defender ideias e opiniões que respeitem e promovam os direitos huma-

nos e a consciência socioambiental, exercitando a responsabilidade e o protagonis-

mo voltados para o bem comum e a construção de uma sociedade justa, democrática 

e inclusiva.

7.  Utilizar as linguagens cartográfica, gráfica e iconográfica e diferentes gêneros textuais 

e tecnologias digitais de informação e comunicação no desenvolvimento do raciocínio 

espaço-temporal relacionado a localização, distância, direção, duração, simultaneidade, 

sucessão, ritmo e conexão. (BRASIL, 2018, p. 355)
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Competências específicas de História para o  
Ensino Fundamental

1.  Compreender acontecimentos históricos, relações de poder e processos e mecanismos 

de transformação e manutenção das estruturas sociais, políticas, econômicas e cultu-

rais ao longo do tempo e em diferentes espaços para analisar, posicionar-se e intervir no 

mundo contemporâneo.

2.  Compreender a historicidade no tempo e no espaço, relacionando acontecimentos e 

processos de transformação e manutenção das estruturas sociais, políticas, econômi-

cas e culturais, bem como problematizar os significados das lógicas de organização 

cronológica.

3.  Elaborar questionamentos, hipóteses, argumentos e proposições em relação a docu-

mentos, interpretações e contextos históricos específicos, recorrendo a diferentes lin-

guagens e mídias, exercitando a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos, a coope-

ração e o respeito.

4.  Identificar interpretações que expressem visões de diferentes sujeitos, culturas e po-

vos com relação a um mesmo contexto histórico, e posicionar-se criticamente com 

base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários.

5.  Analisar e compreender o movimento de populações e mercadorias no tempo e no es-

paço e seus significados históricos, levando em conta o respeito e a solidariedade com 

as diferentes populações.

6.  Compreender e problematizar os conceitos e procedimentos norteadores da produção 

historiográfica.

7.  Produzir, avaliar e utilizar tecnologias digitais de informação e comunicação de modo 

crítico, ético e responsável, compreendendo seus significados para os diferentes grupos 

ou estratos sociais. (BRASIL, 2018, p. 400)

Em relação ao ensino de História, a BNCC apresenta os aspectos de renovação 
historiográfica mais relevantes discutidos nas últimas décadas e a necessidade de in-
corporação desses saberes em sala de aula. Preconizam-se, entre outros aspectos, a 
utilização de diferentes fontes de documentos e o exercício constante de comparação, 
contextualização, interpretação e análise desses documentos, de modo a estimular a 
autonomia do pensamento e a atitude historiadora entre os alunos. Esses pressupostos 
encontram-se articulados às competências gerais, às competências específicas da área 
de Ciências Humanas e expressam-se nas competências específicas de História para o 
Ensino Fundamental.
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O PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM
A escola é um lugar onde se produz um saber próprio, e a produção desse saber é mar-

cada pela ação e interação de diversos sujeitos – professores, alunos, autores de livros didá-
ticos, pesquisadores, entre outros –, bem como por necessidades e finalidades específicas5.

O professor seleciona conteúdos para fazer recortes na história produzida e ensi-
nada. Escolhe material didático, problematiza temas, discute conceitos, planeja inter-
venções e estratégias de ensino. Cabe também ao docente analisar sua prática e refletir 
sobre ela, para tomar decisões que promovam a aprendizagem e a participação de todos 
os alunos. Acima de tudo, o professor é um mediador entre os alunos e os conteúdos/
habilidades, e deve facilitar o processo de construção de conhecimento pelos estudantes.

O aluno já traz consigo informações e noções históricas, aprendidas tanto no espaço 
escolar como em outros espaços e meios, entre eles livros, televisão, cinema, rádio, jornais, 
monumentos, museus, círculo familiar etc. Esses conhecimentos prévios6, ainda que frag-
mentados, permitirão aos alunos se relacionarem com os novos saberes difundidos na escola.

Sem considerar os conhecimentos prévios, o professor pode não perceber por que, 
apesar de seus esforços, determinados alunos sentem dificuldade em aprender um 
conteúdo específico. 

LIVRO DIDÁTICO: CRENÇAS E CAMINHOS TRILHADOS
O conhecimento histórico é um poderoso instrumento para a compreensão das expe-

riências sociais, culturais, tecnológicas, políticas e econômicas da humanidade ao longo 
do tempo. Permite entender como nossa sociedade foi construída, modificada ou conso-
lidada. O ensino de História, no entanto, não se destina ao mero acúmulo de informações 
de natureza enciclopédica ou à glorificação dos grandes fatos e personagens do passado. 
Por meio da História entendemos a natureza de nosso presente – cotidiano, crenças, 
valores e grupos sociais. “O entendimento do presente escapa a quem tudo ignora do 
passado. Só é possível ser contemporâneo do seu tempo conhecendo e tomando consci-
ência das heranças, sejam elas consentidas ou contestadas”, complementa o historiador 
francês René Rémond (1994, p. 11).

Percebendo-se como integrante da sociedade (com a qual compartilha um passado e 
tem um presente em comum) e fazendo as reflexões adequadas, o aluno também assumirá, 
gradativamente, seu papel na construção de um mundo melhor, mais fraterno e tolerante.

[...] é importante o desenvolvimento da percepção de que a história de vida não é algo puramente indivi-
dual, mas que nossas vivências estão entrelaçadas na vida de outras pessoas, que somos influenciados pelos 
discursos circulantes na sociedade. Os alunos precisam perceber como sua vida está relacionada à dos pais, 
dos avós, dos colegas, por exemplo. Ao incentivá-los a partilhar suas vivências, os professores contribuem 
para promover uma aproximação do conceito de alteridade, o interesse pelo “outro”, ou seja, favorecem uma 
espécie de descentramento. Desse modo, constrói-se a ideia de que a história não é feita exclusivamente pe-
los chamados “grandes homens”, ela deixa de ser apenas “a história dos outros”. (GIL; ALMEIDA, 2012, p. 71)

5 Os PCN de História trazem uma elucidativa definição do saber histórico escolar: “No espaço escolar, o conhecimento 
é uma reelaboração de muitos saberes, constituindo o que se chama de saber histórico escolar. Esse saber é proveniente 
do diálogo entre muitos interlocutores e muitas fontes, e é permanentemente reconstruído a partir de objetivos sociais, 
didáticos e pedagógicos. Dele fazem parte as tradições de ensino da área; as vivências sociais de professores e alunos; 
as representações do que e como estudar; as produções escolares de docentes e discentes; o conhecimento, fruto das 
pesquisas dos historiadores, educadores e especialistas das Ciências Humanas; as formas e conteúdos provenientes dos 
mais diferentes materiais utilizados; as informações organizadas nos manuais e as informações difundidas pelos meios 
de comunicação.”. (BRASIL, 1998, p. 38-39)
6 Veja mais informações sobre o conhecimento prévio no item Metodologia, na página XXI, deste Manual. 

XIV

D3-PNLD20-MP-F2-HIS-GERAL.indd   14 10/10/18   11:40 AM



É nesse contexto que, acreditamos, o livro didático se insere. Ele deve fornecer ins-
trumentos e estratégias pedagógicas que possibilitam ao professor despertar nos alu-
nos interesses e motivações para compreender, questionar e agir como cidadão pleno do 
mundo em que vive. 

Amparados na BNCC e na historiografia renovada das últimas décadas, buscamos 
elaborar uma obra que auxilie o professor de História a formar cidadãos aptos a ler a rea-
lidade e capazes de interferir e mudar o mundo, tendo como pressupostos os valores de-
mocráticos, balizados em nossa Constituição. Para que isso seja possível, lançamos mão 
de diversas estratégias historiográficas e pedagógicas. Nessas estratégias, procuramos, 
por exemplo, abordar vertentes de culturas e sociedades variadas, não restringindo a obra 
apenas à matriz europeia. Por meio da seção Enquanto isso..., que visa trabalhar simul-
taneidade com os alunos, apresentamos civilizações diversas.7 Acreditamos que conhecer 
sociedades diferentes das do mundo ocidental, além de ser importante para o exercício 
de comparação, construção da noção de temporalidade e espacialidade, conforme orien-
ta a BNCC8 (BRASIL, 2018, p. 354), também contribui para incentivar a reflexão sobre 
diversidade e pluralidade étnica, cultural e religiosa, valorizando o respeito às diferenças.

Igualmente valorizamos, nesta coleção, a história de uma multiplicidade de sujeitos, 
tais como minorias étnicas, mulheres, trabalhadores, pessoas com deficiência – enfim, 
todos que constroem a História no seu cotidiano. Ao realizar esse trabalho, procuramos 
evitar os grandes modelos explicativos que se pautam apenas nos conceitos rígidos, como 
de formação econômica e da luta de classes. Dessa maneira, buscamos abordar, de modo 
integrado, as estruturas sociais, políticas, econômicas e ideológicas das sociedades, nas 
quais se inserem as situações do cotidiano.9

A abordagem das sociedades africanas trata de várias culturas da África e dos afrodes-
cendentes ao longo de toda a obra, tanto em capítulos exclusivos como em boxes, seções 
de atividades, imagens, sugestões de leitura, sites, entre outros recursos. Procuramos desta-
car a diversidade de povos que o continente africano abriga e a sua pluralidade de histórias.

Dedicamos atenção especial à história e à cultura dos povos indígenas, destacando 
sua diversidade cultural, sua importante participação na formação do Brasil e da América, 
e também questões atuais relativas aos seus direitos à terra e à preservação da cultura (a 
seguir, retomaremos a discussão sobre as sociedades africanas e indígenas).

Foi nossa intenção oferecer uma diversidade de gêneros textuais (literários, jorna-
lísticos, documentos históricos, entre outros) e imagens como ferramentas para a cons-
trução de conhecimentos que compõem, com o texto principal, um projeto articulado 
e sistematizado de ensino-aprendizagem. Retirando a ênfase exclusiva dos documentos 
escritos, utilizamos uma grande variedade de fontes (visuais, materiais, orais) e lingua-
gens10 (gráficos, tabelas, músicas, símbolos), que constituem indícios da história dos seres 
humanos e expressam formas de pensar e viver de indivíduos, grupos e povos do passado 
e do presente11. 

7 Ver, por exemplo: Enquanto isso...: Escrita chinesa (capítulo 3, 6o ano); Índia (capítulo 4, 6o ano); Império Persa (capí-
tulo 7, 6o ano); Reino Khmer (capítulo 9, 6o ano) e Japão (capítulo 10, 6o ano).
8 Ver página 354 da BNCC (BRASIL, 2018). Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/wp-content/
uploads/2018/06/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf>. Acesso em: 3 set. 2018. 
9 Esse trabalho encontra-se em algumas atividades seções e boxes da coleção, especialmente nos fechamentos de unida-
de. Ver, por exemplo, no 6o ano: seção Raio X, página 20; a atividade sobre as mulheres egípcias da página 77; a seção 
Hora de refletir do capítulo 9; o boxe Para saber mais, da página 210; e a atividade 4 da página 227.
10 Com o uso de “diferentes linguagens (oral, escrita, cartográfica, estética, técnica etc.) [...] torna-se possível o diálogo, 
a comunicação e a socialização dos indivíduos, condição necessária tanto para a resolução de conflitos quanto para um 
convívio equilibrado entre diferentes povos e culturas. “(BRASIL, 2018, 4.4. A área de Ciências Humanas).
11 A variedade de fontes é apresentada principalmente nas seções Olho vivo, Interpretando documentos e Fechan-
do a unidade. Sobre essas seções, ver o item A organização da obra, deste Manual.
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No lugar de apresentar os fatos “como eles realmente aconteceram” como preconiza 
uma história canônica12, procuramos evidenciar que o historiador não tem o poder de 
retratar o passado exatamente como foi vivido pelos antepassados, mas de criar repre-
sentações dos fatos históricos. “A história não emerge como um dado ou um acidente 
que tudo explica: ela é a correlação de forças, de enfrentamentos e da batalha para a pro-
dução de sentidos e significados, que são constantemente reinterpretados por diferentes 
grupos sociais e suas demandas [...]”. (BRASIL, 2018, 4.4. A área de Ciências Humanas).

O uso da metodologia conceitual (ver explicação no item As unidades conceituais 
e o trabalho com conceitos deste Manual) aliado ao trabalho com documentos e ati-
vidades de natureza variada são estratégias que articulam as relações passado-presente 
e mobilizam os saberes prévios dos alunos. O uso desses subsídios permite, igualmente, 
a compreensão dos conceitos próprios da história, como simultaneidade, rupturas, mu-
danças, permanências, periodização, sucessão, ritmos de tempo, principalmente quando 
os alunos são chamados a comparar, a analisar, a perceber, a diferenciar e a expor suas 
ideias, contribuindo para a condição de protagonismo na história. 

À luz da BNCC, também foi nossa preocupação auxiliar os alunos a compreender o 
“conceito de Estado e dos mecanismos institucionais dos quais as diferentes sociedades 
dispõem para fazer justiça e criar um novo campo republicano de direitos.”.13 Em diversos 
momentos, aproveitamos a abordagem do passado para evidenciar o funcionamento do 
Estado e dos canais institucionais a que a criança, o adolescente, sua família e todos os 
brasileiros hoje têm direito e que nem sempre conhecem ou têm acesso.14

Ao apresentar as experiências do passado, propiciamos aos alunos momentos para 
que reflitam sobre aspectos como emoções, potencialidades, situações do presente e 
objetivos futuros. Essa experiência torna-os aptos a avaliar as consequências de seus atos, 
comportamentos e relações15. Esse tipo de abordagem está em consonância com os pres-
supostos da BNCC e, além de contribuir para a formação pessoal do educando, ajuda 
a estabelecer boas relações em sala de aula e pode apoiar a assimilação de conteúdos 
disciplinares, como indicam estudos sobre a cognição humana produzidos nas áreas de 
Neurociências, Psicologia e Pedagogia. (GATTI, 1997)

Todo esse conjunto de ideias, proposições e encaminhamentos tem como objetivo 
ajudar o aluno a compreender o mundo em que vive, a se conhecer e a se conscienti-
zar da importância de se posicionar contra o preconceito de qualquer natureza e a ter 
respeito às diferenças, para que, juntos, possamos construir uma sociedade mais justa e 
acolhedora. Como reforça a BNCC, “estimular os alunos a desenvolver uma melhor com-
preensão do mundo não só favorece o desenvolvimento autônomo de cada indivíduo, 
como também os torna aptos a uma intervenção mais responsável no mundo em que 
vivem.” (BRASIL, 2018, p. 331-352)

12 De acordo com essa concepção, “a história era o que havia sido registrado pela escrita dos homens sobre a vida 
pública. Com isso, os sujeitos eram somente os que tinham acesso às formas de manifestação escrita ou os que deviam, 
em razão de sua importância pública, ter seus atos registrados pelos seus pares, detentores das formas da escrita.” 
(CARVALHO, 2010, p. XI).
13 Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/wp-content/uploads/2018/06/BNCC_EI_EF_110518_versao 
final_site.pdf> (p. 354). Ver, no 6o ano, por exemplo, a atividade 4 da página 47; a seção Passado e presente da página 
141; e a atividade da página 157.
14 Ver, por exemplo, o infográfico da página 141, que aborda a divisão de poderes do Estado brasileiro; o boxe e a 
atividade Diálogos que aborda a cidadania hoje no capítulo 8 (página 157); e a atividade 4 do Fechando a unidade 1 
(página 46). 
15 Ver no 6o ano, por exemplo: a atividade 4 da página 62; a atividade 3 da página 196; e a atividade Diálogos da 
página 225. 
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A HISTÓRIA DA ÁFRICA, DOS AFRICANOS E DOS AFRODESCENDENTES
Durante muito tempo, a historiografia privilegiou a narrativa linear dos acontecimen-

tos políticos e da formação dos Estados nacionais. Outro aspecto dessa historiografia é 
seu caráter extremamente eurocêntrico em que os marcos e as referências da história 
eram quase sempre vinculados às experiências do continente europeu16.

Dessa forma, a África e o papel dos africanos e seus descendentes na construção da 
sociedade e da cultura brasileiras eram relegados a um segundo plano; africanos e afro-
descendentes eram apresentados quase sempre em posição subalterna, submetidos ao 
poder econômico e político das populações não africanas, especialmente as europeias.

Nas escolas, de modo geral, não se discutia a questão das origens históricas do pre-
conceito contra os negros, tampouco se abordava a luta dos afrodescendentes contra o 
racismo e a discriminação social. O próprio fim da escravidão era historicamente ensinado 
como resultado da benevolência da monarquia.

Uma das importantes conquistas dos movimentos sociais afro-brasileiros foi a Lei 
no 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que alterou a LDB e instituiu nas redes de ensino a 
obrigatoriedade do ensino da História e Cultura Afro-Brasileira. Essa lei foi substi-
tuída pela Lei no 11.645, de 10 de março de 2008, que acrescentou o ensino da história 
indígena aos currículos das redes, tornando obrigatório o ensino da História e Cultura 
Afro-Brasileira e Indígena no Ensino Básico.

Essa conquista contribuiu para uma revisão e ressignificação da participação de afri-
canos e afrodescendentes no passado e no presente do Brasil. Assim, pudemos criar ou 
recriar o ensino dessa temática e enfim transformar as representações sociais dos afrodes-
cendentes encontradas nos materiais didáticos.

Os livros didáticos – que nós autores brasileiros produzimos – passaram, assim como 
outros setores da sociedade17, a refletir essa preocupação e a representar os afrodescen-
dentes em situações diversificadas. Hoje, como afirma Ana Célia da Silva (2003), esse 
grupo aparece com:

status econômico de classe média, com constelação familiar, crianças praticando atividade de lazer, em in-
teração com crianças de outras [...] etnias, com nome próprio, sem aspecto caricatural, frequentando escola, 
adultos negros exercendo funções e papéis diversificados, descritos como cidadãos, interagindo com pessoas 
de outras etnias sem subalternalidade etc.

Dessa forma, esta obra busca contribuir para a visibilidade positiva da população 
afrodescendente, resgatando em vários momentos e de diversas formas a história e a 
cultura dos afro-brasileiros e da África. Para que isso se efetive, procuramos mostrar aos 
alunos que esses grupos têm uma história que vai além da escravidão, da pobreza ou da 
submissão. Buscamos inspiração nessa historiografia renovada, como as reflexões de Ve-
rena Alberti (2013, p. 53) sobre como pode ser feita a abordagem das histórias e culturas 
afro-brasileiras em sala de aula: “voltar a atenção para a diversidade de experiências e 

16 Poucos dos docentes formados antes do ano 2005 tiveram nos seus currículos disciplinas que abordassem as socie-
dades africanas ou as sociedades orientais, por exemplo. Com exceção da história da África (implantada como temática 
por força da lei, como apresentaremos adiante), boa parte dos cursos de História das universidades brasileiras ainda não 
contempla culturas como a chinesa ou a indiana, entre tantas outras, e o foco da formação continua bastante voltado 
para a história europeia. 
17 A Lei no 12.232, de 29 de abril de 2010, por exemplo, estabelece que toda publicidade governamental deve ter a 
representação de afrodescendentes. 
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identidades, trazer experiências em que africanos e seus descendentes são atores sociais e 
políticos, integrar essas experiências à história ‘nacional’ evitando a criação de um ‘nicho’ 
de ensino ‘afro-brasileiro’ e fazer o uso de fontes efetivas e expressivas.”.

Amparados nessas reflexões, buscamos dedicar atenção especial aos fatos e pro-
cessos históricos que apresentam os povos africanos e seus descendentes em situ-
ações políticas, econômicas e sociais diversas. Ainda assim, achamos importante o 
professor reforçar, sempre que possível, aspectos que muitas vezes passam desper-
cebidos, como o fato de os primeiros seres humanos terem surgido no continente 
africano. Ainda na Antiguidade, o Egito, um dos reinos mais poderosos, criativos e 
opulentos desenvolveu-se na África. E existiram várias outras sociedades africanas 
ricas e poderosas, como a cidade-Estado Cartago, a civilização Nok, o Reino de Kush 
e o de Axum. 

Destacamos, dessa forma, a diversidade de povos presentes na África e suas expe-
riências históricas e culturais variadas, distintas e ricas. Buscamos, também enfatizar, 
por meio de textos, imagens e atividades a participação dos africanos e afrodescenden-
tes na construção da sociedade brasileira. Procuramos apresentar os africanos e afro-
descendentes como sujeitos históricos que, ao longo dos séculos, ocuparam espaços 
variados na economia, na política e na cultura brasileiras. Capítulos exclusivos, com 
informações, textos e imagens variadas, buscam demonstrar o quanto nossa cultura é 
marcada pela cultura africana. Discutimos, também, a importância de refletirmos sobre 
esse legado e, paralelamente, sobre as formas de preconceito e exclusão social que 
ainda persistem em nossa sociedade.

Esperamos, assim, contribuir para a formação de uma sociedade mais justa e plural, 
que conceba um novo lugar social e político para os afrodescendentes, ajudando a acabar 
com preconceitos e práticas racistas, e a construir uma verdadeira democracia, fundada 
no respeito à diversidade étnica e cultural da sociedade brasileira.

A HISTÓRIA DOS POVOS INDÍGENAS
A problemática dos povos indígenas diz respeito a todos. Seu estudo nos permite 

pensar e discutir questões essenciais ao mundo contemporâneo e novas perspectivas para 
o Brasil. Um dos aspectos que podem ser abordados, tomando-se por base a história e a 
cultura dos povos indígenas, é o da pluralidade cultural do nosso país. A esse respeito, o 
antropólogo Mércio Pereira Gomes (2017, p. 200 e 216) ressalta: 

O ser índio e o viver índio, no Brasil, não são constantes históricas de um passado pré-colombiano. [...] [os 
povos indígenas] constituem pluralidades culturais variadas, determinadas por tempos de lutas e derrotas, 
por extinções e sobrevivências, condicionadas pelo presente que se constrói em meio a uma complexidade 
sociopolítica que deixa pouco espaço de manobra e opção existencial para eles. [...] A nova Constituição bra-
sileira definiu o índio como parte essencial da nação brasileira, cidadão com direitos plenos, povos específi-
cos com direitos legitimados pela sua historicidade, coletividades com formas próprias de conduta social e 
cultural. O Estado lhes garante sua proteção contra seus inimigos, os usurpadores de terras, os esbulhadores 
de suas riquezas, as doenças e o preconceito ainda existente.

De fato, em período relativamente recente, era comum nos livros didáticos a repre-
sentação dos povos indígenas apenas sob o ponto de vista do colonizador. Os indígenas 
apareciam em capítulos relacionados à colonização, apresentados de forma genérica, 
sugerindo um grupo coeso e homogêneo do ponto de vista étnico e cultural. Após os 
primeiros capítulos de história do Brasil, tornavam-se praticamente ausentes dos outros 
momentos históricos e da sociedade brasileira contemporânea.
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Contribuindo decisivamente para superar essa lacuna no ensino de História no Brasil, 
a Lei no 11.645, de 10 de março de 2008, tornou obrigatória a incorporação ao conteúdo 
programático da Educação Básica da história dos povos indígenas, pela temática História 
e Cultura Afro-Brasileira e Indígena.

Pautados em tais questões, buscamos nesta obra ressaltar a diversidade de povos 
indígenas, em suas problemáticas históricas e atuais. Dessa maneira, esperamos que a 
coleção seja usada pelo professor para resgatar a figura dos indígenas como sujeitos his-
tóricos e como importante matriz para a formação da sociedade brasileira.

Tomamos como referencial teórico, para orientar a elaboração desta obra, a ideia de 
que o termo “sociedades indígenas” corresponde a “um conjunto grande e diverso de 
culturas e modos de vida”, entre outros conceitos apresentados no livro organizado por 
Silva e Grupioni18. Procuramos, assim, realizar um trabalho que representasse a história 
dos povos indígenas e seu presente, com o objetivo de reforçar sua historicidade. 

Outro ponto que pode ser destacado em sala de aula é a diversidade cultural existen-
te entre os grupos indígenas. É importante mostrar que há diferentes troncos linguísticos, 
distintas formas de morar, de se relacionar com outras sociedades, indígenas ou não, 
entre outros aspectos. Destacar essa diversidade ajuda o aluno a construir uma nova re-
presentação sobre os povos indígenas.

Ao longo dos quatro volumes, apresentamos a história dos povos indígenas brasilei-
ros desde o povoamento da América até contextos históricos contemporâneos, sempre 
procurando destacar os vários aspectos da sua cultura, com ênfase na diversidade de 
concepções dessas sociedades sobre temas como a origem do Universo, a tecnologia, 
o conceito de civilizações19 etc. Além disso, apresentamos aspectos dos modos de viver, 
morar, produzir e ver o mundo desses grupos, assim como suas técnicas e tecnologias ou 
suas histórias, mitos e crenças. Procuramos, ainda, por meio de imagens, textos e ativida-
des, mostrar as transformações sofridas por essas culturas. 

Nesta coleção, buscamos mostrar outra possibilidade de conceber o país: não como 
um todo homogêneo, porém como “o todo social heterogêneo que é, mas que venha 
a se manter articulado por relações de solidariedade democraticamente construídas”. 
(LIMA, 1995, p. 415)

18 TASSINARI, Antonella Maria Imperatriz. Sociedades indígenas: introdução ao tema da diversidade cultural. In: SILVA, 
Aracy Lopes da; GRUPIONI, Luís Donisete Benzi (Org.). A temática indígena na escola: novos subsídios para professores 
de 1o e 2o graus. Brasília: MEC/Mari/Unesco, 1995. p. 447-448.
19 Para apresentar o ponto de vista indígena sobre o conceito de civilização, discutido na unidade 2 do 6o ano, a seção 
Fechando a unidade traz um depoimento do líder de uma aldeia pataxó, Nailton Muniz Pataxó Hã-Hã-Hãe, no qual ele 
expõe suas ideias sobre o que é civilização e ser civilizado.
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METODOLOGIA
A disciplina História aborda as experiências sociais, culturais, tecnológicas, políticas 

e econômicas da humanidade. Contudo, não se destina a um acúmulo de erudição ou 
mera especulação sobre o passado, pois são o conhecimento e a reflexão sobre esses pro-
cessos que contribuirão para a formação de pessoas com habilidades para ler a realidade 
e integrá-la aos contextos regional, nacional e mundial.

O desenvolvimento dessas habilidades está atrelado ao reconhecimento do aluno 
como sujeito histórico, indivíduo capaz de interferir no mundo e modificá-lo para tor-
ná-lo mais justo e solidário. Para alcançar esse objetivo, é preciso criar estratégias peda-
gógicas e historiográficas capazes de levar o aluno a dar significado à herança material e 
imaterial construída pelos seres humanos ao longo do tempo, assim como identificar as 
mudanças, rupturas e permanências nos espaços em que vive. Ou seja, levar o aluno a 
estabelecer relações entre o presente e o passado, bem como a adquirir condições para 
analisar criticamente a sua realidade.

Dentro dessa perspectiva, a História como disciplina escolar contribui para a forma-
ção de cidadãos críticos, assim como propicia a construção de identidades individuais, de 
grupos, étnicas, regionais, nacionais, entre outras.

Dessa forma, a coleção busca articular quatro eixos metodológicos principais: as 
unidades conceituais, que agrupam os capítulos; a leitura de documentos com ênfase na 
leitura de imagens; a relação entre o passado e o presente; e o trabalho com os conheci-
mentos prévios dos alunos, como veremos a seguir.20

AS UNIDADES CONCEITUAIS E O TRABALHO COM CONCEITOS
O primeiro eixo metodológico da nossa proposta de ensino consiste no uso de concei-

tos que articulam os capítulos de cada unidade. No sentido aqui utilizado, conceitos são 
entendidos como uma formulação abstrata e geral, a fim de tornar algo ou ideia inteligível. 
Os conceitos são dinâmicos, possuem historicidades, sendo, portanto, repertórios vivos. 
Nesta coleção, a intenção é usá-los dentro dos limites e capacidades de compreensão da 
faixa etária, como afirma a historiadora Maria Auxiliadora Schmidt (1999, p. 149): “Apren-
der conceitos não significa acumular definições ou conhecimentos formais, mas construir 
uma grade que auxilie o aluno na sua interpretação e explicação da realidade social”. 

Os conceitos foram escolhidos considerando-se dois critérios principais: o primeiro é 
sua relevância para a compreensão do mundo contemporâneo. O segundo é a pertinên-
cia, a relação que tal conceito guarda com os contextos históricos tratados nos capítulos, 
por ter surgido neles ou porque neles passou por importante difusão e utilização.

A coleção adota a perspectiva da história cronológica e integrada, mais familiar às sa-
las de aula brasileiras e balizada também na BNCC. A organização das unidades por eixos 
conceituais abre possibilidades para um processo de significação pedagógica e histórica 
bastante fecundo, permitindo ir além da abordagem linear e sequencial dos conteúdos 
com os alunos.21

20 Destaca a BNCC (BRASIL, 2018, p. 84): “os critérios de organização das habilidades descritos na BNCC (com a expli-
citação dos objetos de conhecimento aos quais se relacionam e do agrupamento desses objetos em unidades temáticas) 
expressam um arranjo possível (dentre outros). Portanto, os agrupamentos propostos não devem ser tomados como 
modelo obrigatório para o desenho dos currículos.”.
21 A forma como esse trabalho conceitual está desenvolvido não se confunde com a perspectiva da história temática, 
uma vez que esta, em geral, busca criar relações entre várias temporalidades em um mesmo momento ou análise (no 
caso do livro didático, quase sempre no capítulo). Ao contrário disso, esta coleção mantém a cronologia e a perspectiva 
integrada (que permeia a história de várias regiões do planeta), inserindo nessa relação a reflexão de alguns conceitos 
centrais das Ciências Humanas que são caros ao nosso presente. 
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Nessa busca de superação, a coleção, além de trabalhar categorias importantes para 
a compreensão da história como as noções de permanência, mudança, ruptura, continui-
dade, simultaneidade, fonte histórica etc., aborda alguns conceitos das Ciências Huma-
nas, como cultura, política, civilização, nação e nacionalismo, território, governo, entre 
outros.

Em termos práticos, o vínculo entre os capítulos e os conceitos-chave da unidade 
(ou seja, entre a apresentação da história cronológica e os conceitos) é estabeleci-
do por meio de vários recursos. Um deles é o texto de abertura de unidade, que se 
apresenta em dupla de páginas: em geral, começamos com exemplos ou situações 
do cotidiano, sugerindo aos alunos que o assunto abordado também diz respeito a 
eles e à sociedade em que vivemos. Em seguida, apresentamos o conceito-chave e o 
problematizamos, para então relacioná-lo ao conteúdo dos capítulos presentes na-
quela unidade. A abertura de unidade conta ainda com perguntas na seção Começo 
de conversa, cujo intuito é mobilizar o conhecimento prévio dos alunos, auxiliando 
o trabalho diagnóstico do professor.

A discussão do(s) conceito(s)-chave de cada unidade continua no interior dos capítu-
los, podendo aparecer tanto no texto principal, boxes e seções, quanto nas atividades. Na 
seção Hora de refletir, situada ao final dos capítulos, retomamos os conceitos fazendo 
ligações mais diretas com o que acabou de ser estudado no capítulo. Na seção Fechando 
a unidade, por meio da análise de documentos diversificados (depoimentos, reporta-
gens, imagens, textos literários etc.), o aluno é convidado a sistematizar ou ampliar os 
seus conhecimentos sobre o(s) conceito(s)-chave. 

Podemos exemplificar nossa proposta citando a unidade 3, do volume do 6o ano, 
cujo conceito central é política. Os capítulos dessa unidade tratam das civilizações grega 
e romana, nas quais o conceito de política foi central. O historiador Moses Finley afirma 
que “o que chamamos de política foi inventado por gregos e romanos” (CHAUI, 1995, 
p. 371). A palavra política é de origem grega (ta politika, derivada de politheia) e relacio-
na-se com a ideia de pólis. A filósofa Marilena Chaui, em um texto sobre o vocabulário 
da política, ressalta a origem greco-romana de palavras que designam regimes e agentes 
políticos, como democracia, oligarquia, monarquia, república, senado, povo etc. (CHAUI, 
Op cit. p. 371-372). Assim, na abertura dessa unidade, o texto e as imagens despertam a 
atenção do aluno para um sentido mais amplo da palavra política, que não se restringe 
apenas ao ato de votar. 

Ao longo dos dois capítulos da unidade, o conceito continua sendo abordado e pro-
blematizado de diversas outras formas, por exemplo, na abertura do capítulo 7 (“Grécia: 
berço da democracia”), que associa a eleição de representantes de turma, em uma sala 
de aula, à experiência política dos gregos; na seção Passado presente, também do ca-
pítulo 7, que aborda o tema da democracia no passado e na atualidade; e na atividade 
da seção Interpretando documentos, do capítulo 8 (“Roma: de aldeia a Império”), que 
aborda os processos eleitorais da República Romana.

Na seção Fechando a unidade, retomamos os principais aspectos discutidos ao 
longo da unidade e apresentamos documentos contemporâneos diversificados para sis-
tematizar e/ou ampliar as reflexões. No caso ainda da unidade 3, do volume do 6o ano, 
uma das atividades, relacionada aos documentos trabalhados na seção, é a proposta de 
produção de um anúncio de rádio a ser feito pelos alunos, com o objetivo de orientar a 
escolha de candidatos aos cargos políticos.

Assim, as unidades conceituais ajudam a problematizar os conteúdos apresentados 
e dão sentido a eles, possibilitando a construção de um conhecimento mais significativo 
pelos alunos.
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O TRABALHO COM DOCUMENTOS E A ÊNFASE NA LEITURA DE IMAGENS
Ao longo de toda a coleção, procuramos desenvolver um trabalho consistente com 

diversos tipos de documentos. Como apresentado na BNCC, os documentos são funda-
mentais para o entendimento da história. Entre outros aspectos são “capazes de facili-
tar a compreensão da relação tempo e espaço e das relações sociais que os geraram. Os 
registros e vestígios das mais diversas naturezas (mobiliário, instrumentos de trabalho, 
música etc.) deixados pelos indivíduos carregam em si mesmos a experiência humana, 
as formas específicas de produção, consumo e circulação, tanto de objetos quanto de 
saberes. Nessa dimensão, o objeto histórico transforma-se em exercício, em laboratório 
da memória voltado para a produção de um saber próprio da história” (BRASIL, 2018, 
p. 396). 

Acreditamos que, para a realização de uma efetiva análise documental em sala de 
aula, não basta apresentar os documentos aos alunos; é necessário criar oportunidades 
para que essas fontes sejam problematizadas, de modo que os alunos reflitam sobre a 
constituição e natureza desses documentos, sejam capazes de questioná-los e perce-
bam quais respostas e informações ausentes eles podem carregar e o que esses dados 
podem indicar.

Um dos momentos privilegiados desse trabalho na coleção é a seção Raio X. 
Presente em alguns capítulos, a seção explora o desenvolvimento do pensamento 

histórico, destacando as particularidades do trabalho 
do historiador e a forma como esse profissional utiliza 
os documentos históricos para construir suas reflexões 
e análises.22 

Outros momentos que reforçam o papel dos docu-
mentos e propiciam o desenvolvimento de habilidades de 
leitura e interpretação são as seções Interpretando do-
cumentos, que, em geral, trabalha com documentos do 
passado; Fechando a unidade, que apresenta documen-
tos contemporâneos de natureza e linguagem variadas e 
reflete o conceito da unidade; a seção Olho vivo e a ima-
gem condutora, que abordam a produção imagética ao 
longo da História.

Acreditamos que a leitura e a análise de imagens são habilidades extremamente 
importantes a serem exercitadas com os alunos. A imagem é uma das primeiras formas 
que o ser humano encontrou de registrar informações. Nas cavernas foram desenhados 
sonhos, desejos, medos, magias e conceitos. De lá para cá esse poder da imagem 
só se intensificou. Hoje, vivemos em um mundo saturado de imagens de diversas 
naturezas. Elas são veiculadas na TV, no cinema, em propagandas impressas ou ao ar 
livre, nas histórias em quadrinhos, videogames, sites etc. Um dos ícones da juventude, 
mas não só dela, é a selfie, uma fotografia tirada de si próprio, geralmente com o 
uso de um smartphone, e que pode ser compartilhada em redes sociais. Fenômeno 
contemporâneo, a selfie é estudada como manifestação de novas relações identitárias.

22 Ver páginas 20 e 97 do livro do 6o ano.

 Novos instrumentos náuticos
Na época das Grandes Navegações, foram desenvolvidos 

e aperfeiçoados vários instrumentos náuticos. Antes desses 
recursos, os marinheiros navegavam somente durante o dia, 
orientando-se pelos acidentes geográficos da costa, como 
enseadas, rios, montanhas etc. As medições de distância 
eram feitas a olho nu e podiam ser imprecisas. Com os novos 
instrumentos, os marinheiros tinham condições de se localizar 
mesmo em alto-mar. Bastava usar os instrumentos para cal-
cular a posição do Sol ou das estrelas. 

Na imagem que estamos analisando, estão representados 
dois instrumentos (ver detalhes ao lado e abaixo): a balestilha 
(apontada para a Lua) e o astrolábio (voltado para o Sol). Os 
primeiros registros portugueses do uso da balestilha são de 
1519; já o uso sistemático do astrolábio data de 1500, durante 
a viagem de Cabral (veja a seção Raio X na página seguinte). 

Outro instrumento essencial para os navegadores da 
época foi a bússola. Inventada pelos chineses mais de 1 000 
anos antes das Grandes Navegações, foi aperfeiçoada nesse 
período e se tornou um dos principais instrumentos para a 
localização em alto-mar. 

  Este detalhe da xilogravura 
Uma nau representa 
um marinheiro com uma 
balestilha, instrumento 
usado em alto-mar 
para observar a altura 
dos astros e identificar 
a latitude em que se 
encontra a embarcação.

  Neste detalhe da 
xilogravura, um 
marinheiro utiliza 
o astrolábio, 
instrumento que 
permite medir a 
altura dos astros 
e assim ajudar 
na localização da 
embarcação em 
alto-mar.

raio X
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o vídeo Grandes 
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  Astrolábio hebraico, 
provavelmente feito na Espanha 
entre 1345 e 1355. Esse 
extraordinário instrumento 
demonstra perfeitamente a 
troca de conhecimentos e ideias 
entre estudiosos cristãos, judeus 
e muçulmanos na Espanha antes 
de 1492.

raio X

 Que vestígio histórico é este?
Trata-se de um astrolábio, fabricado provavelmente na região da atual Espanha entre 

1345 e 1355. Esse instrumento foi desenvolvido para resolver diversos problemas geomé-
tricos, como medir a altura dos astros acima da linha do horizonte, calcular a altura de 
uma construção ou a profundidade de um poço. Compõe-se de um disco sobre o qual 
são colocadas várias lâminas circulares, cada uma com uma finalidade específica.

 Quem inventou o astrolábio?
Pesquisas indicam que os primeiros estudos sobre o astrolábio foram desenvolvidos 

por gregos e romanos, no século II a.C. Com base nessas informações, cientistas islâmicos 
construíram no século X os primeiros astrolábios conhecidos. Além de instrumento de 
navegação, também era usado pelos marinheiros muçulmanos para calcular os horários 
de oração e para localizar a direção de Meca. Os muçulmanos levaram o astrolábio para 
a Península Ibérica, e esse foi o principal instrumento de orientação nas viagens marítimas 
dos portugueses e espanhóis na época das Grandes Navegações.

 Que informações esse vestígio histórico pode nos fornecer?
Ao conhecer a história do astrolábio, podemos deduzir que invenções e ideias muitas 

vezes resultam do contato entre diferentes povos e culturas. Ou ainda, que processos 
históricos podem ser bastante longos: entre os primeiros astrolábios construídos pelos 
gregos e os instrumentos aperfeiçoados pelos islâmicos se passaram vários séculos. O 
astrolábio reproduzido acima tem inscrições em hebraico e em árabe. Esse detalhe sugere, 
entre outros aspectos, a coexistência, na Península Ibérica, das três religiões monoteístas: 
Judaísmo, Islamismo e Cristianismo.

troca de conhecimentos e ideias 
entre estudiosos cristãos, judeus 
e muçulmanos na Espanha antes 

Trata-se de um astrolábio, fabricado provavelmente na região da atual Espanha entre 
1345 e 1355. Esse instrumento foi desenvolvido para resolver diversos problemas geomé-
tricos, como medir a altura dos astros acima da linha do horizonte, calcular a altura de 
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A respeito desse poder das imagens nos dias de hoje, o sociólogo Octavio Ianni 
(2003, p. 224-225) reflete: 

estamos vivendo sob uma tempestade de imagens de todos os tipos, qualidades e estéticas. O mundo se 
transformou em uma grande imagem constituída de muitas microimagens que se multiplicam em um ritmo 
alucinado.

Embora vivamos em um mundo cada vez mais imagético, é fato que boa parte 
das crianças e dos jovens encontra dificuldades para compreender essas imagens e, 
principalmente, para refletir sobre o seu significado e poder. É necessário prepará-
-los para identificar e reagir a situações como o cyberbullying – um tipo de bullying 
virtual caracterizado pela rápida propagação de imagens associadas a injúrias e 
outros insultos em redes sociais, por exemplo23. Entre outras questões importan-
tes e urgentes, torna-se essencial instrumentalizar os alunos a reconhecer como a 
objetificação dos corpos femininos nos espaços de mídias é uma violência contra a 
mulher, que se agrava por estimular outras práticas violentas e discriminatórias24.

Para ajudar alunos, professores, pais e responsáveis a enfrentar essas questões 
desafiadoras do tempo presente, adotamos como uma das premissas metodológicas 
desta coleção o trabalho sistemático de análise de imagens, que a nosso entender 
ajuda a refletir não só sobre a produção imagética do passado, mas promove uma 
postura proativa e saudável em relação à produção e ao consumo de imagens na 
atualidade.

Sempre que possível reforçamos nesta coleção o papel das imagens como fontes 
históricas, buscando auxiliar o aluno a reconhecê-las como representações do passa-
do e não como uma cópia fiel da realidade. Também foi nossa preocupação selecionar 
imagens que refletissem a produção iconográfica de diferentes regiões do mundo, 
em tempos distintos, e que representassem tipos e técnicas variadas, como pinturas, 
desenhos, gravuras, fotografias, murais, charges, entre outros. A iconografia da co-
leção é, portanto, mais um recurso para a leitura e a compreensão dos temas, fatos, 
processos, conceitos e realidades estudados ao longo de todas as unidades.

O trabalho com obras iconográficas dispõe de um espaço privilegiado na seção 
Olho vivo. Nessa seção, a leitura de imagens trabalha não apenas o tema retratado, a 
composição da obra ou o estilo, mas também as relações das condições de produção e 
consumo com o contexto histórico no qual as imagens foram criadas. Destacam-se os 
propósitos dos autores dessas obras e procura-se desvendar o caráter parcial e o ideo-
lógico presentes nessas produções iconográficas.

Outro trabalho desenvolvido na coleção é o que chamamos de imagem con-
dutora. Trata-se do uso de imagens como “espinha dorsal” para a construção do 
capítulo (ou parte de capítulo). Aqui, portanto, as imagens recebem um tratamento 
de instrumento pedagógico para a construção do conhecimento. Nesses casos, ini-
cialmente, apresentamos a imagem completa, com informações sobre sua origem, 
produção, técnica, autoria, objetivo e ausências, por exemplo. Ao fazer esse traba-
lho, reforçamos o papel do documento histórico, assim como o caráter parcial de 
sua construção25. 

23 O site da associação civil sem fins lucrativos Safernet, criada para promover a defesa dos Direitos Humanos na inter-
net no Brasil, possui uma série de orientações e relatos sobre situações envolvendo imagens de crianças e adolescentes 
na internet. Disponível em: <https://new.safernet.org.br/>. Acesso em: 31 ago. 2018.
24 Em 2017 o Brasil registrou uma média de um assassinato de mulher a cada duas horas e cerca de 135 estupros por dia. 
25 Ver, por exemplo, no 6o ano, os capítulos 4, 9 e 10; no 7o ano, os capítulos 2 e 6; e no 8o ano, os capítulos 3 e 7.
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O trabalho com a imagem condutora continua nas 
páginas onde são reproduzidos detalhes da imagem com 
o objetivo de contribuir para as reflexões do capítulo. Mais 
do que mera ilustração do texto, a imagem assume prota-
gonismo, pois é capaz de evidenciar a riqueza de informa-
ções e detalhes que podem ser extremamente atraentes, 
principalmente para essa faixa etária.

Reiteramos, portanto, que o uso de imagens em 
sala de aula deva ir além da simples ilustração do texto, 
porque, por meio delas, é possível identificar e criticar 
representações históricas e relacioná-las ao contexto so-
ciocultural em que foram produzidas. Essa abordagem 
permite, ainda, o aprimoramento do olhar e o desenvol-

vimento do senso crítico em relação ao mundo saturado de imagens no qual vivemos. 
Com isso, os alunos podem compreender o papel das imagens como fontes de investi-
gação do passado e adquirir instrumentos para desvendar as imagens que encontrarão 
na coleção e em seu cotidiano.

A RELAÇÃO ENTRE O PASSADO E O PRESENTE
O terceiro eixo da metodologia adotada nesta coleção consiste na relação entre 

o passado e o presente. Segundo o historiador francês Marc Bloch (1886-1944), “a 
incompreensão do presente nasce fatalmente da ignorância do passado” (BLOCH, 
2001, p. 65). Acreditamos, assim como Bloch, que são as problemáticas do tempo 
presente que atribuem sentido ao estudo da História, tanto na academia quanto em 
sala de aula. Desse modo, os conteúdos disciplinares tornam-se mais significativos, já 
que estabelecem uma “relação necessária com o mundo cultural do aluno” (BEZER-
RA, 2008, p. 41).

Além disso, a comparação entre o passado e o presente favorece o desenvolvimen-
to das noções de permanência, ruptura, continuidade e mudança. Essas categorias his-
tóricas contribuem para o reconhecimento de alguns elementos do passado na realida-
de dos alunos, ajudando-os a identificar a participação de sujeitos e estruturas sociais, 
econômicas e políticas na dinâmica da vida atual. Assim, gradualmente, os educandos 
adquirem condições para analisar e criticar a sua realidade. 

Procuramos estabelecer relações entre o passado e o presente em diversos momen-
tos ao longo da coleção: nas aberturas de unidade e capítulo, na seção Passado e 
presente, nas Atividades e na seção Fechando a unidade. No texto de abertura da 
unidade 1, do volume do 6o ano, por exemplo, para refletir sobre tecnologia, partimos 
da realidade dos alunos, daquilo que lhes é mais próximo; a mesma estratégia é usada 
no texto de abertura do capítulo 3, também do volume do 6o ano, que aborda o tema da 
escrita nas sociedades contemporâneas, para depois tratar do desenvolvimento da escrita 
em outros períodos da história da humanidade.

Também utilizamos a relação entre o passado e o presente para trabalhar questões 
contemporâneas complexas, como intolerância, consumismo, violência etc., e para abordar 
os temas transversais, como meio ambiente, ética, pluralidade cultural, saúde, Educação 
sexual e trabalho. Esses assuntos estão presentes de diversas maneiras na coleção, desde os 
eixos conceituais das unidades até o texto central dos capítulos, boxes, seções e atividades.

Outro importante aspecto do mundo contemporâneo destacado por meio da re-
lação presente e passado é o da diversidade cultural. Utilizamos, para isso, diferentes 
estratégias, enfatizamos e valorizamos a convivência das múltiplas culturas entre si. 

Os dois documentos a seguir foram produzidos em 1704 e expressam visões de 
diferentes grupos envolvidos no processo de colonização no Ceará. O primeiro é uma 
solicitação de fazendeiros ao rei de Portugal para que seja declarada “guerra total” 
contra os indígenas Paiacu. O segundo documento é uma carta do padre João Antônio 
Andreoni, mais conhecido pelo pseudônimo André João Antonil, relatando a violência 
sofrida pelos Paiacu. 

interpretando documentos

 1. No primeiro documento, quais palavras estão escritas de 
maneira diferente da que você está acostumado a escrever?

 2. Por que você acha que existe essa diferença na escrita?

 3. De que maneira os oficiais da Câmara da Capitania do Ceará 
descreveram os índios tapuyas? 

 4. De acordo com a carta do padre Antonil, como os colonos se 
portaram diante dos Paiacu? 

 5. O ataque aos Paiacu foi promovido pelos moradores de Jaguaribe com a ajuda dos 
Icó, um outro grupo indígena. Por que você acha que isso ocorria?

 6. Em sua opinião, quais interesses estão representados em cada um dos textos? 

Resposta pessoal. Espera-se, no entanto, que o aluno argumente que os colonos queriam tomar as terras dos 
indígenas, enquanto o padre relata o papel dos missionários na defesa dos indígenas.

Officiaes, villa, tapuyas, bayacus, magestade, aldeiados, daquella, daquelles e 

palavras sem acentuação (barbaros e tem).

Porque a língua vai mudando ao longo do tempo.

São descritos como bárbaros, cruéis e desumanos. 

Com apoio dos Icó, os colonos atacaram os Paiacu, promovendo o massacre de mulheres e crianças.

Porque muitos colonizadores faziam alianças com grupos indígenas rivais para tirar vantagem desses 

conflitos. 

Os officiaes da Câmara desta villa 
da Capitania do Ceará se queixam a 
Vossa Magestade de que os tapuyas 
bayacus aldeiados na ribeira de 
Jaguaribe da mesma Capitania rouba-
ram os gados dos moradores daquella 
ribeira [...], os mesmos tapuyas feriram 
e mataram com horrendas crueldades 
muitos daquelles moradores queimando 
alguns vivos [...]. Por todos estes fun-
damentos para a conservação desta 
Capitania será Vossa Magestade servido 
destruir estes barbaros para que fique-
mos livres de tão cruel jugo; [...] porque 
de humanos só tem a forma e quem 
disser outra coisa é engano conhecido.

FERREIRA NETO, Cicinato. Indígenas e negros 
no Vale do Jaguaribe: entre o cativeiro e a 

liberdade. Fortaleza: APEOC, 2017. p. 11. 
Disponível em: <https://www.apeoc.org.br/extra/
artigos_cientificos/Indigenas_e_Negros_no_Vale_

Jaguaribe.pdf>. Acesso em: 19 set. 2018.

[Os] moradores do território de 
Jaguaribe, servindo-se dos icós (outro 
gênero de tapuias), caíram de repente 
sobre os paiacus ocupados a pescar; 
mortas as crianças e mulheres que se 
não puderam defender, foram diretos 
à Aldeia onde estava o Missionário 
com outros [...] Por ser de noite, ouvia-
-se de longe a gritaria e houve tempo 
de pedir socorro aos curraleiros vizi-
nhos. Ajudados por eles, os paiacus 
recolheram-se com o Missionário na 
Residência dos Nossos Padres do Lago 
Apodi, um tanto mais segura, por ser 
guardada por soldados paulistas. 

MAIA, Lígio de Oliveira. Aldeias e missões nas 
capitanias do Ceará e Rio Grande: catequese, 
violência e rivalidades. Revista Tempo. Natal: 

EdUFF, jul./dez. 2013, n. 35, p. 11-12. Disponível 
em: <http://www.scielo.br/pdf/tem/v19n35/02.

pdf>. Acesso em: 19 set. 2018.

Tapuya: modo 
genérico usado para 
se referir aos povos 
indígenas que viviam 
no interior da colônia.
Icó: povo indígena 
que vivia na divisa de 
Ceará, Paraíba e Rio 
Grande do Norte.
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 A colonização do norte
Desde os primeiros tempos coloniais, a região amazônica recebeu mercadores fran-

ceses, holandeses e ingleses interessados no pau-brasil. Além disso, buscavam outros 
produtos tropicais de grande valor na Europa, como aves de plumagem colorida (papa-
gaios, araras), peles de animais, ervas aromáticas e plantas medicinais. Em troca desses 
produtos, davam aos indígenas machados de metal, facas e outros utensílios.

Foi somente na época da União Ibérica que os governos de Portugal e Espanha se 
empenharam na conquista da atual região Norte do Brasil. A ocupação da região foi 
provocada, em grande parte, pela invasão francesa no Maranhão, em 1612. Tropas foram 
enviadas para expulsar os franceses da região em 1615 porque havia o temor de uma 
invasão e a tomada daquelas terras pelos rivais europeus. Ao mesmo tempo, foi criada 
uma administração voltada exclusivamente para a colonização da atual região Norte. 

O mapa reproduzido a seguir é a segunda imagem condutora que irá nos ajudar a 
entender alguns aspectos do processo de colonização da atual região Norte do Brasil.

  Mapa conhecido como De Stat Ende Fort van Grand Para (em português, Cidade e forte do  
Grão-Pará), de autoria desconhecida, 1640. 
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Um exemplo é o texto de abertura do livro (Apresentação) e o trabalho feito na unidade 
4, do volume do 6o ano; na unidade 2, do volume do 7o ano, entre outros. Acreditamos 
que o reconhecimento e o respeito às diferenças físicas, étnicas, de gênero ou de orien-
tação sexual também contribuem para combater formas de violência e intolerância na 
escola, como o bullying. 

Nesta obra, procuramos reafirmar que nosso papel como autores e educadores é 
disseminar na sociedade a tolerância, o respeito pela diversidade e o apreço pelo outro, 
a fim de contribuir para a construção de uma sociedade mais democrática e solidária.

O ENSINO DE HISTÓRIA E OS CONHECIMENTOS PRÉVIOS
O biólogo, psicólogo e filósofo suíço Jean Piaget (1896-1980) foi um dos pionei-

ros a estudar o desenvolvimento cognitivo e intelectual das crianças e o processo de 
aquisição de aprendizado. Em seus estudos, demonstrou que as crianças não nascem 
como invólucros vazios, nas quais o conhecimento é depositado e aprendido tal e 
qual foi transmitido. Segundo o estudioso, o crescimento biológico – responsável 
pela complexificação do sistema nervoso – e a exposição a determinados estímulos e 
interações seriam fatores importantes no processo de desenvolvimento das crianças.

Embora o foco das pesquisas de Piaget não fosse a educação formal, elas servi-
ram de base para que outros estudiosos entendessem que o caminho para a constru-
ção de um novo conhecimento é aquilo que o aluno já sabe.

Amparado nas pesquisas de Piaget, David Ausubel (1918-2008), psicólogo da 
área educacional, foi um dos primeiros a usar o termo “conhecimento prévio”. Para 
ele, o conjunto de saberes que uma criança traz é extremamente importante para a 
elaboração de novos conhecimentos: “o fator isolado mais importante que influen-
cia a aprendizagem é aquilo que o aprendiz já sabe. Averigue isso e ensine-o de 
acordo.” (AUSUBEL apud MOREIRA, 2016, p. 6). Mas não se trata simplesmente de 
“sondar” o conhecimento do aluno; é preciso realmente utilizar esse conhecimento 
que ele tem para planejar a abordagem do conteúdo, atingir objetivos maiores, in-
tervir no processo de ensino-aprendizagem e buscar novas estratégias de interação 
entre os alunos e os assuntos apresentados.

Utilizamos como um dos referenciais teóricos sobre a importância do conhecimento 
prévio nas aulas de História as ideias da historiadora Regina Célia Alegro (2008, p. 22-23):

A História alimenta-se da memória e da reconstrução do passado. Essas elaborações ocorrem como 
experiências individuais e coletivas que determinam a identidade dos envolvidos e permitem compreender 
o mundo e nele atuar. Os conteúdos da História são expressos por meio de narrativas que não se reduzem 
a meros discursos, mas efetivam-se como “práticas” que constroem e reconstroem objetos explicitando os 
seus significados. 

Assim, para o ensino de História, mais do que para qualquer outra disciplina ensinada na escola bási-
ca, é necessário considerar os “diferentes discursos”, os diferentes conteúdos que circulam na sala de aula. 
Para além do conhecimento veiculado no livro didático, na fala do professor, na tradição oral e nos meios de 
comunicação de massa, é possível reconhecer, também, o conhecimento elaborado pelo aprendiz. E mais: 
como estabelece a teoria da aprendizagem significativa de Ausubel e colaboradores, pode-se facilitar o pro-
cesso de aprendizagem ao organizar-se o ensino – de História – a partir do conhecimento prévio manifesto 
pelos estudantes. 

O que o aluno já sabe, o conhecimento prévio (conceitos, proposições, princípios, fatos, ideias, imagens, 
símbolos), é fundamental para a teoria da aprendizagem significativa, uma vez que constitui-se como deter-
minante do processo de aprendizagem [...]. 
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É importante que o professor busque identificar e analisar as relações estabelecidas pe-
los alunos entre os saberes que já adquiriram e os novos saberes, com o objetivo de planejar 
as intervenções adequadas. Para contribuir com esse trabalho, uma das estratégias utiliza-
das na coleção são as aberturas de unidade. Nelas, a seção Começo de conversa propõe 
algumas questões disparadoras que buscam mobilizar os conhecimentos dos alunos pro-
venientes de seu cotidiano e de seu universo cultural. Também ajuda nesse processo o pró-
prio texto de abertura da unidade, uma vez que a abordagem é bastante compreensível e 
adequada à faixa etária, sempre com exemplos para facilitar o entendimento do conteúdo.

Além disso, nas atividades propostas nas seções Hora de refletir e Fechando a unida-
de os alunos podem integrar as novas ideias e conceitos trabalhados ao longo das unidades 
aos seus conhecimentos anteriores, buscando assim sistematizar novas informações.

Nas orientações específicas deste Manual, o professor também encontrará contribui-
ções para promover uma aprendizagem baseada na interação entre os saberes prévios 
dos alunos e os novos saberes aprendidos na escola.

A ORGANIZAÇÃO DA OBRA
A coleção é composta de quatro volumes, destinados ao 6o ano, 7o ano, 8o ano e 9o 

ano do Ensino Fundamental. Cada volume organiza-se em quatro Unidades conceituais, 
dedicadas a um ou mais conceitos-chave, que são trabalhados em um conjunto de capí-
tulos. Os capítulos desenvolvem de maneira integrada o trabalho com o conceito-chave 
da unidade e a história cronológica.

A distribuição dos conceitos por volume é a seguinte:
• 6o ano: tecnologia; civilizações; política; diversidade.
• 7o ano: território e governo; tolerância; trabalho; deslocamentos populacionais.
• 8o ano: igualdade; liberdade; nação e nacionalismo; terra e meio ambiente. 
• 9o ano: cidadania; violência; meios de comunicação; equidade.
As unidades conceituais, como já explicamos, articulam os assuntos tratados nos 

capítulos e auxiliam o professor a fazer recortes dos conteúdos apresentados, a fim de 
torná-los mais significativos para os alunos.

O texto de abertura das unidades tem a função, entre outras, de vincular o conceito 
da unidade a aspectos do universo da cultura dos alunos, para que se possa atribuir sen-
tido ao que será abordado e construir um conhecimento escolar significativo.

A ESTRUTURA DAS UNIDADES CONCEITUAIS
Cada unidade inicia-se com um texto e imagens de 

abertura, que, em seu conjunto, introduzem o conceito a 
ser estudado. O texto e a imagem constituem estratégias 
de antecipação, de sensibilização e de problematização do 
eixo conceitual adotado. 

Faz parte desse escopo a seção Começo de conver-
sa, um conjunto de questões que relacionam o conceito a 
ser estudado com a realidade do aluno. As questões par-
tem de situações do cotidiano ou do mundo contempo-
râneo, nas quais os alunos podem verificar a presença do 
conceito apresentado e, com isso, discutir algumas carac-
terísticas dessas situações. Dessa maneira, evidenciam-se 
os conhecimentos prévios sobre o conceito abordado.

44 Deslocamentos 
populacionais

Se você perguntar aos seus familiares, vizinhos e amigos de onde 
eles são, é possível que alguns digam que vieram de outros locais. 
Quando alguém deixa o município ou o país em que vive para morar 
em outro lugar, dizemos que ele migrou. As pessoas que passam a 
viver em um novo país são chamadas de imigrantes.

Os motivos que levam uma pessoa a deixar seu local de origem 
são variados: busca por melhores condições de vida e de traba-
lho, fuga motivada por guerra, perseguição política ou religiosa e 
também causada por catástrofe natural, como a seca.

A chegada ao novo local nem sempre é fácil. O migrante ou imi-
grante enfrenta uma série de desafios para se adaptar, por exemplo, 
com a nova alimentação, o modo de falar e de se comportar, o 
clima etc. Ele também sofre com a ausência de amigos e familiares 
que permaneceram no local de origem. Além disso, muitas vezes, 
o migrante ou imigrante torna-se alvo de atitudes preconceituosas 
e de discriminação.

  Imigrantes 
venezuelanos 
esperam para 
receber comida 
em Boa Vista (RR), 
2018. Muitos 
venezuelanos 
migraram para o 
Brasil em razão 
da crise política 
e econômica na 
Venezuela.
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  Imigrantes sírios 
assistem a aula de 
Língua Portuguesa 
em São Paulo (SP), 
2015. A guerra na 
Síria levou milhares 
de sírios a arriscarem 
a vida e a buscarem 
refúgio e abrigo em 
diversos países, como 
o Brasil.

  Pessoas almoçam no Centro de Tradições 
Nordestinas em São Paulo (SP), 2017. Esse lugar 
reúne diversos elementos da cultura nordestina 
na cidade de São Paulo.

começo de CONVERSA
 1. Converse com os colegas e descubram quantos nasceram 

no município em que vivem e quantos vieram de outra 
região. Procurem saber por que os que vieram de outro 
lugar mudaram de cidade. 

 2. Você conhece alguém que veio de outro país ou de outro 
estado? Que aspectos dessa pessoa – como o idioma, o 
modo de falar, os hábitos alimentares, os costumes, o 
comportamento – indicam que ela é de outra região?

Respostas pessoais. Veja orientações 
no Manual do Professor.
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Os deslocamentos populacionais, ao colocar em contato povos 
de diferentes culturas, contribuem para a troca de experiências e o 
enriquecimento cultural de quem migra e de quem recebe os migran-
tes. Hábitos alimentares, maneiras de falar, músicas, comportamentos 
e inventos acompanham os migrantes em seus deslocamentos para 
outras regiões ou países. Às vezes, nem percebemos como as refe-
rências culturais de outros povos fazem parte do nosso cotidiano.

Nesta unidade, conheceremos o resultado dos deslocamentos da 
população na colônia portuguesa da América entre os séculos XVII 
e XVIII. E veremos de que modo esses deslocamentos contribuíram 
para a expansão dos domínios de Portugal no continente americano 
e para colonização do interior do território hoje pertencente ao Brasil.
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Essa estrutura permite, ainda, uma primeira aproximação aos conteúdos dos capítu-
los e a sistematização dos conhecimentos prévios dos alunos sobre o conceito a ser estu-
dado. Vale lembrar que as perguntas que oferecemos podem ser alteradas e ampliadas 
pelo professor de acordo com a realidade da turma ou com as discussões do momento 
na mídia ou na escola.

As unidades são encerradas por atividades, organizadas na seção Fechando a uni-
dade, na qual, por meio da leitura e interpretação de documentos contemporâneos, pro-
pomos aos alunos que emitam suas opiniões e elaborem, de forma mais sistematizada, 
suas ideias a respeito do conceito trabalhado, indo além do que foi discutido inicialmente. 
Desse modo, requer-se dos alunos que sintetizem, com base em discussões centradas 
no presente, as principais questões conceituais da unidade. Essas atividades possibilitam 
ainda que o professor avalie a apreensão dos conteúdos, o grau de apropriação e o tipo 
de elaboração feitos pela turma em relação aos conceitos estudados.

Quase todos os fechamentos de unidade contam ainda com uma atividade que re-
laciona o conceito trabalhado à produção de tecnologia pelos alunos ou à inclusão, 
ambos com ícone de destaque. No caso da tecnologia, as propostas apresentadas visam 
contribuir para o letramento digital, que envolve não apenas o domínio técnico de algu-
mas ferramentas tecnológicas, mas também o uso crítico desses dispositivos, de modo 
a formar cidadãos que se relacionem com a tecnologia de maneira ativa, criativa e cons-
ciente. (MOREIRA; NASCIMENTO, 2012) 

Em relação à inclusão, acreditamos que em uma sociedade democrática a escola deve 
respeitar e valorizar a diversidade, de modo a garantir a todos, inclusive às pessoas com 
deficiência, condições para que alcancem a cidadania plena. Assim, procuramos desen-
volver algumas atividades que visam trazer a reflexão desse tema para a sala de aula, com 
o objetivo de mobilizar alunos e comunidade escolar para a superação de preconceitos e 
a valorização das diferenças. 

A ESTRUTURA DOS CAPÍTULOS
A preocupação de formar alunos com domínio de múltiplas habilidades e competên-

cias levou à criação de seções e atividades com propostas variadas, como pesquisa, traba-
lho em grupo, leitura de imagens e de textos escritos, expressão oral ou escrita, entre 
outras possibilidades. Assim, cada capítulo apresenta um conjunto de estratégias e recur-
sos variados como detalhamos a seguir. 

Aberturas de capítulo
Como as aberturas de unidade, as aberturas de capí-

tulo problematizam o conteúdo que será estudado, rela-
cionando-o a algum fato ou acontecimento da atualidade. 
Assumem também as funções de mobilizar e sistematizar 
o conhecimento prévio dos alunos, bem como motivá-los 
para o estudo. Assim, tornam o tema significativo, levan-
do o aluno a identificar diferenças e semelhanças, mudan-
ças e permanências no presente e no passado. 

São compostas de textos e imagens variadas, que po-
dem ser fotografias, quadros, ilustrações, mapas etc.

Texto principal
Compreendemos como texto principal aquele que desenvolve o assunto central do 

qual deriva todo o restante do material, desde a abertura até a seção de atividades, no 
encerramento do capítulo. 

Suponha que alguém lhe 
pedisse para descrever o planeta 
em que vivemos. O que você 
diria? Falaria da Terra como o lar 
de milhões de espécies de seres 
vivos? Diria também que 71% de 
sua superfície está coberta de água 
e que nos continentes e ilhas vivem 
cerca de 7,6 bilhões de pessoas?

Se você tivesse nascido na Europa no início 
do século XIV, não teria condições de descrever 
nosso planeta de forma tão precisa. As informa-
ções geográficas existentes se restringiam quase exclusivamente à Europa.

Essa situação começou a mudar quando os por-
tugueses iniciaram estudos sobre os conhecimentos 
náuticos dos povos antigos e aperfeiçoaram instru-
mentos e técnicas para se navegar em alto-mar. 
Com embarcações mais eficientes e com o apoio 
dos melhores instrumentos náuticos da época, 
eles conseguiram chegar à Ásia, contornando o 
sul da África, e alcançaram também o continente 
americano. 

Esse processo de expansão marítima euro-
peia liderado pelos portugueses, e seguidos por 
navegadores espanhóis e de outras procedências, 

pôs em contato povos e hábitos culturais de diferentes lugares do mundo. 
E, pela primeira vez, possibilitou o intercâmbio de produtos e mercadorias 
entre povos do mundo inteiro.

Neste capítulo vamos estudar a expansão ultramarina europeia.

As Grandes Navegações
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  O planeta Terra, em imagem 
gerada pelo satélite GOES 
em 22 de abril de 2014, no 
Dia da Terra.

Objetivos de aprendizagem
• Refletir sobre as inovações 

tecnológicas no passado e 
no presente. 

• Identificar as principais rotas 
seguidas pelos europeus 
durante a expansão marítima.

• Relacionar a expansão 
marítima com a Revolução 
Comercial e as transformações 
econômicas e sociais 
do período.

72

  O planeta Terra, em imagem 

NOAA/NASA GOES PROJECT
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 Um mundo desconhecido
Os conhecimentos geográficos dos europeus no início do século XIV eram bastante 

restritos. Viajar para lugares mais distantes ou até mesmo para fora do continente europeu 
era algo raro. O mais longe que mercadores, comerciantes e religiosos conseguiam alcançar 
eram locais nas proximidades do Mediterrâneo, como o norte da África e os limites da 
Europa com a Ásia. Viagens mais distantes eram tão incomuns que Marco Polo, filho de 
um mercador de Veneza (cidade da Península Itálica), ficou famoso em todo o continente 
por ter publicado relatos de uma viagem que fez à China entre 1271 e 1295. 

Por que isso acontecia? Alguns fatores ajudam a entender. As 
viagens marítimas dos europeus limitavam-se a mares fechados, 
como o Mediterrâneo, ou à costa dos oceanos. Nessa época, não 
se dispunha na Europa de conhecimentos e tecnologia náutica 
que permitissem fazer viagens pelos oceanos, em alto-mar. 

Outro fator importante era o medo. Desde a Antiguidade, 
muitos europeus acreditavam que havia seres fantásticos – cria-
turas metade gente, metade bicho – em regiões distantes, fora 
da Europa. Com a disseminação do cristianismo a partir do século IV, essas crenças 
passaram a ter peso ainda maior, pois acreditava-se que esses monstros roubavam a 
alma das pessoas. 

Nesse imaginário fantástico, o mar aberto tinha 
lugar de destaque. Muitos acreditavam que o 
oceano Atlântico, chamado pelos portu-
gueses de Mar Tenebroso, era habitado 
por seres horrendos que devoravam 
as embarcações e matavam todos 
os que nele se aventuravam. 
Também achavam que, ao sul, o 
oceano Atlântico estava sempre 
em chamas e terminava em um 
abismo sem fundo. 

Alma: entidade que, 
segundo a maioria das 
religiões, habita o corpo 
físico das pessoas, do 
qual é uma espécie de 
essência. De acordo 
com essa crença, a alma 
é imortal e sobrevive 
ao corpo quando este 
morre.
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  Mapa T e O, século VIII, em 
reprodução de uma gravura do 
século XIX. Esse tipo de mapa era o 
mais comum para descrever a Terra e era 
confeccionado com base nas informações 
que se tinha à época. O mundo era dividido em 
três partes: Europa, Ásia e África. Compare com 
um mapa-múndi atual e observe as diferenças.
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Nesse texto, assim como nos demais, tomamos o cuidado de utilizar sempre uma 
linguagem clara e adequada à faixa etária dos alunos. Organizamos o conteúdo de acor-
do com os princípios conhecidos no universo de livros didáticos, como a ordem cronoló-
gica, mas, conforme já exposto, mantivemos um permanente diálogo com outras tempo-
ralidades. Os diálogos concretizam-se, sobretudo, por meio de boxes, atividades e ima-
gens, que buscam entrelaçar as múltiplas esferas das sociedades, como a política, a eco-
nomia, o cotidiano e a produção cultural.

O fio condutor de alguns capítulos é a imagem condutora, por meio da qual 
apresentamos elementos da organização e do modo de viver, pensar e sentir das 
sociedades abordadas. Ao final da leitura de um capítulo, o aluno deve ser capaz 

de entender a importância do assunto ou do processo 
apresentado e adquirir novos conceitos e desenvolvido 
sua própria visão sobre a realidade.

O texto central, sempre que possível, estabele-
ce relações entre a História e outras áreas do saber, 
principalmente por meio de questões relacionadas 
à pluralidade cultural, à formação cidadã, ao meio 
ambiente e à saúde. Com esse tipo de abordagem, 
acreditamos que, gradualmente, o aluno pode com-
preender que, embora cada área do saber tenha sua 
especificidade, o conhecimento de forma alguma é 
algo compartimentado. 

Boxes e seções
Ao lado do texto principal, apresentamos boxes e seções que têm a função de 

facilitar, para o aluno, a distinção entre conceitos e informações principais e comple-
mentares. 

Boxes e seções desenvolvem tópicos, temas ou conceitos identificados em seu pró-
prio título: 

• Para saber mais: boxe que aprofunda algum aspecto do texto principal.

• Passado presente: seção que acentua a relação de temas do presente com 
temas do passado e destaca permanências e rupturas históricas em temas como 
o papel da mulher em sociedades do passado e na sociedade contemporânea. 
Assim, ressalta a diversidade dos sujeitos que fazem a história.

• Olho vivo: seção que propõe a leitura e a análise 
de imagens, com explicação dos detalhes. Mostra, 
por exemplo, o caráter ideológico da produção de 
obras imagéticas – como uma imagem aparentemen-
te “neutra” pode ter sido produzida com o objetivo 
de transmitir valores, ideologias, convencer pessoas 
ou  consolidar estereótipos. Em geral, esse modelo 
de trabalho com recursos visuais: 

 � promove o exercício de observação e descrição 
minuciosa da imagem, além de desenvolver a 
identificação de personagens, objetos, cenário, 
iluminação, planos, enquadramento, entre ou-
tros elementos; 

 Na foz do rio Ceará 
Observe a primeira imagem condutora deste capítulo, uma gravura de 1671 feita pelo 

holandês Arnoldus Montanus, que nos ajuda a entender alguns aspectos desse processo de 
colonização. Ela mostra um forte na foz do rio Ceará, em torno do qual há um pequeno 
povoado, que, mais tarde, deu origem à cidade de Fortaleza, atual capital cearense. 

Assim como aconteceu com Fortaleza, outras cidades da colônia portuguesa nasceram 
em torno de um forte, erguido para proteger a região de invasões estrangeiras. A cidade 
de Natal, capital do Rio Grande do Norte, por exemplo, nasceu em torno do Forte dos 
Reis Magos, inaugurado em 1599.

No caso do Ceará, em 1605, o governo-geral enviou um grupo de homens para 
desbravar a região e ergueu o forte de São Tiago. Entretanto, a resistência indígena à 
ocupação de suas terras foi imediata, e o forte foi abandonado pelos colonizadores. 

Outro grupo de colonizadores foi enviado à região em 1611. Dessa vez, os colonos 
conseguiram estabelecer uma aliança com alguns grupos indígenas e, com a ajuda deles, 
ergueram o forte de São Sebastião no mesmo lugar do anterior. 

A intenção do governo da União Ibérica era que esses fortes servissem como base 
para o combate aos franceses, que tentavam se instalar na região. Apesar da instalação 
desses fortes, em 1612, um grupo de franceses fundou um povoado em uma ilha no atual 
estado do Maranhão. Esse povoado é a atual capital maranhense, São Luís. Os franceses 
permaneceram na região por três anos, até serem expulsos.
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  Imagem que representa 
o povoado que deu 
origem à cidade de 
Fortaleza. Gravura feita 
no início do século XVII 
pelo artista holandês 
Arnoldus Montanus e 
publicada em atlas do 
cartógrafo escocês John 
Ogilby, em 1671.

passado presente
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 A agricultura de subsistência
Observe novamente a imagem condutora e veja que no 

entorno do forte há algumas residências e, junto delas, hortas e 
pomares. De fato, nesses primeiros tempos coloniais, boa parte 
dos alimentos consumidos nas vilas e povoados tinha de ser pro-
duzida em quintais, hortas e pomares locais. As áreas cultivadas 
e outras preparadas para o plantio são exemplos da agricultura 
de subsistência praticada nesses lugares.

Nos quintais das casas criavam-
-se porcos, cabras, galinhas, patos 
etc. Verduras e legumes populares na 
metrópole, como agrião, couve-flor, 
alface e mostarda, eram plantados 
em hortas com espécies nativas, 
como abóbora, batata-doce, chicó-
ria, jiló e cará. Os pomares também 
misturavam frutas do reino, como 
maçã e pera, com frutas nativas, 
como caju e maracujá.

Agricultura de subsistência: tipo de 
produção agrícola cuja principal finalidade 
é garantir a alimentação do agricultor e de 
sua família.

1

passado presente

 A agricultura familiar

Os colonos que viviam na América portuguesa consumiam alimentos de origem indí-
gena, africana e portuguesa. De modo geral, os alimentos eram cultivados em seus quintais 
e roças e era essa agricultura familiar que garantia o sustento dos colonos e de suas famílias.

Passados cerca de 500 anos, a agricultura de origem familiar continua sendo a base da 
alimentação dos brasileiros. São cerca de 4,4 milhões de propriedades no país dedicadas 
a esse tipo de plantio.

A agricultura familiar é a base da economia de 90% dos municípios brasileiros com 
até 20 mil habitantes, o que envolve cerca de 40 milhões de pessoas. O setor também 
produz 87% da mandioca, 70% do feijão, 46% do milho, 38% do café, 34% do arroz e 
21% do trigo do Brasil. Na pecuária, é responsável por 60% da produção de leite, além 
de 59% do rebanho suíno, 50% das aves e 30% dos bovinos do país.

  Detalhe da gravura de Arnoldus Montanus, no qual 
vemos a representação de hortas e pomares plantados 
pela população local. 
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olho vivo

 O casamento asteca

A imagem que vamos analisar é uma folha ilustrada de um manuscrito em forma de 
livro denominado códice. Os códices astecas eram elaborados por um ou mais escribas 
(chamados de tlacuilos, na língua náhuatl) e continham uma série de pictogramas sobre 
a história, a forma de governo, a religião e o dia a dia dos astecas. Após a colonização 
espanhola, apenas alguns códices escaparam de ser queimados pelos invasores. 
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  Cerimônia de casamento asteca – folha do Códice Mendoza, c. 1540. Desde 1659, esse 
manuscrito pertence ao acervo da Biblioteca Bodleiana, da Universidade de Oxford, na Inglaterra.

Pictograma: símbolo que 
representa um objeto ou 
conceito por meio de desenho 
figurativo. 
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A maioria dos códices conhecidos hoje foi produzida depois da colonização espanhola 

da região. Um dos mais conhecidos é o Códice Mendoza, escrito em torno de 1540. 

Com 71 folhas, está dividido em três partes: a primeira narra a história do povo asteca 

a partir da fundação da cidade de Tenochtitlán; a segunda é uma lista de tributos pagos 

pelos povos dominados; e a terceira descreve o cotidiano dos astecas. 

A cena representada no manuscrito mostra um casamento da sociedade asteca, cuja 

noiva tinha 15 anos de idade. O matrimônio era consumado depois de quatro dias de 

orações, período em que se realizavam festas, danças e trocas de presentes.

1   A cerimônia de casamento tinha início depois do pôr do sol, quando a noiva era carregada para a 
casa do noivo nas costas de uma matrona.

2   A matrona e a noiva eram acompanhadas por casamenteiras, que seguravam tochas feitas com 
um galho de árvore para iluminar o caminho. 

3   A sequência de pegadas mostra o caminho seguido pela noiva.

4   Os noivos sentavam-se frente a frente sobre um tecido de fibras trançadas. O ato formal do 
casamento dava-se quando as casamenteiras amarravam as pontas do huipil (vestimenta 
feminina parecida com uma blusa) da noiva ao manto (vestimenta masculina) do noivo. 

5   A cerimônia tinha como testemunhas quatro anciãos: dois homens (sentados à esquerda) e duas 
mulheres (sentadas à direita). Depois do ato de dar o nó na vestimenta dos noivos, os anciãos 
ofereciam comida e davam conselhos a eles.

6   Nos templos e nos lares, havia um espaço considerado sagrado (cujo nome era Tlecuilli) onde 
eram depositadas as oferendas aos deuses, como comidas e o pulque, bebida fermentada e 
alcoólica feita de um tipo de cacto, o maguey.

7   Recipiente contendo copal, tipo de incenso que era queimado em louvor aos deuses.

8   Partes de um peru cozido para a ocasião.

9   Recipiente onde se colocavam alimentos, como ovos de peru, milho, mel etc.

10   Jarra contendo pulque, bebida ingerida em rituais diversos.

11   As roupas dos indígenas mesoamericanos eram produzidas com fibras do maguey ou agave, 
gênero de plantas suculentas originárias do México. Uma das espécies dá origem à fibra 
chamada sisal.

12   As informações indígenas eram traduzidas para o espanhol por um padre bilíngue, que podia 
escrevê-las como uma legenda para os pictogramas ou como um texto mais elaborado logo 
abaixo da imagem.
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 � apresenta uma pesquisa sobre a obra, com informações sobre o autor, característi-
cas da produção (técnicas e material usado), do consumo e da preservação, ajudan-
do os alunos a compreender melhor a imagem e inseri-la em seu contexto histórico; 

 � mostra uma interpretação do objeto analisado, considerando seu valor como tes-
temunho de uma época. 

 � incentiva os alunos a emitir comentários e expressar suas opiniões.

Essa seção evidencia como as imagens são resultado de seu tempo, sendo condicio-
nadas tanto à evolução técnica e científica das sociedades que as produziram como aos 
propósitos dos seus autores, entre outros elementos determinantes do seu contexto his-
tórico de produção.

• Raio X: a seção tem por objetivo desenvolver no 
aluno a percepção do modo como o historiador 
procura obter informações a respeito do passado, 
questionando evidências históricas. Com as per-
guntas apresentadas nessa seção, o aluno poderá 
refletir sobre os diferentes questionamentos possí-
veis diante de um documento histórico e perceber, 
inclusive, que, para muitas perguntas, podem não 
existir respostas. Esperamos que, dessa maneira, o 
aluno possa construir um tipo de pensamento re-
flexivo sobre as evidências históricas, além, é claro, 
de desenvolver uma postura crítica sobre as produ-
ções materiais do nosso presente.

• Esquema-resumo: aparece ao final de todos os 
capítulos, antes da seção Atividades, e traz uma 
síntese esquemática dos conteúdos trabalhados. 
Sua proposta é organizar visualmente as principais 
ideias desenvolvidas no capítulo, de modo a fun-
cionar como uma ferramenta que possibilite a rápi-
da retomada e revisão do que foi discutido ante-
riormente. Com isso, espera-se auxiliar o aluno a 
refletir sobre os conteúdos históricos e fornecer a 
ele um recurso adicional de estudo e organização 
das ideias do capítulo. Além disso, a seção é acom-
panhada por uma atividade.

• Glossário: situado na lateral do texto principal, apre-
senta a definição de palavras e conceitos mais difí-
ceis, que aparecem em destaque no texto principal.

• Enquanto isso...: presente no final de alguns capítu-
los, a seção trabalha a simultaneidade, com assuntos 
que normalmente não constam do texto principal do 
capítulo. Nessa seção, abordamos povos, processos, 
invenções e descobertas em geral excluídos do coti-
diano escolar, mas nem por isso menos importantes. 
Oferecemos, assim, elementos para o professor tra-
balhar a percepção de que não existe uma história 
linear e única para a humanidade.

raio X

  Que vestígio é este e 
quem o produziu?

É uma moringa (vasilha 
de barro para conter e refres-
car líquidos) encontrada em uma 
tumba no sítio arqueológico El 
Castillo, na província de Huarmey, 
no Peru. Essa moringa foi produzida 
pela civilização huari (ou wari), que flores-
ceu no Peru, do ano 500 até 1100.

 Como essa moringa foi descoberta?
Dois professores de Arqueologia encontraram fragmentos de tecido e vasos na 

região. Acreditando que o local poderia esconder um sítio arqueológico, instalaram 
uma câmera fotográfica em uma pipa (também chamada de papagaio, pandorga etc.) e 
fizeram várias fotografias aéreas. Com base nas fotos, escolheram um lugar para escavar 
e encontraram, em 2012, um conjunto de torres, muralhas e uma sepultura intacta, com 
várias câmaras mortuárias.

 O que o local da descoberta desse vestígio sugere?
A moringa estava em uma das câmaras mortuárias, junto ao corpo de uma mulher 

de cerca de 60 anos de idade, sepultada com grande suntuosidade. Seu corpo foi colo-
cado na posição sentada, vestido com xale e túnica e enfeitado com joias. Ao lado havia 
frascos, jarras e taças de cerâmica e vasilhas de prata, entre outros objetos requintados. Os 
arqueólogos acreditam que se trata de uma rainha huari rodeada de presentes deixados 
em sua homenagem.

  Moringa de barro 
huari com a 
representação de 
uma pessoa que 
veste uma espécie de 
chapéu e uma saia 
curta decorada.

É uma moringa (vasilha 
de barro para conter e refres-
car líquidos) encontrada em uma 
tumba no sítio arqueológico El 
Castillo, na província de Huarmey, 
no Peru. Essa moringa foi produzida 
pela civilização huari (ou wari), que flores-
ceu no Peru, do ano 500 até 1100.

veste uma espécie de 
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 Na cordilheira dos Andes
A maior parte da população inca exercia atividades pastoris e agrícolas, base da sua 

economia e da sua subsistência. Os incas cultivavam mais de 70 plantas nativas, entre elas 
milho, batata-doce, abacate, quinoa, batata e amendoim.

Os lavradores armazenavam em seus celeiros uma quantidade de 
grãos suficiente para alimentar a população por um período de três 
a sete anos. Todo esse estoque era controlado por funcionários do 
governo que utilizavam os quipos para controlar a produção. O 
quipo (veja a imagem ao lado) era um conjunto de cordões com 
tamanhos e cores variados, nos quais os incas davam nós para 
contabilizar os produtos. De acordo com o ponto do cordão 
onde o nó era feito, tinha-se uma informação diferente. 

Vivendo na cordilheira dos Andes, os incas superaram os 
obstáculos naturais impostos pela região montanhosa. Nesse 
sentido, as lhamas tiveram papel fundamental. Nativas da 
América do Sul e adaptadas às grandes altitudes, foram muito 
úteis para o transporte de alimentos e mercadorias entre as 
diversas cidades incas, bem como em campanhas militares. Além 
disso, sua carne era usada como alimento e a lã aproveitada na 
fabricação de roupas.

Os incas tinham também grande experiência no trabalho com metais 
preciosos, como o ouro e a prata. Com esses metais, fabricavam diversos objetos, como 
adornos, estatuetas, joias e ídolos religiosos. O ouro era também utilizado para decorar 
templos e palácios.

  Quipo inca, 
c. 1430-1532.

grãos suficiente para alimentar a população por um período de três 
a sete anos. Todo esse estoque era controlado por funcionários do 
governo que utilizavam os quipos para controlar a produção. O 
quipo (veja a imagem ao lado) era um conjunto de cordões com 

diversas cidades incas, bem como em campanhas militares. Além 
disso, sua carne era usada como alimento e a lã aproveitada na 
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  Terraços construídos na 
encosta da montanha, 
em Choquequirao, sítio 
arqueológico próximo 
a Machu Picchu. Essa 
foi uma das tecnologias 
de engenharia 
desenvolvidas pelos 
incas que facilitou a 
agricultura em terrenos 
muito acidentados. 
Fotografia de 2006.
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para organizar as ideias

esquema-resumo

atividade
• Com base nas informações do esquema e na leitura do capítulo, escreva um pequeno texto sobre as 

transformações culturais ocorridas na Europa entre 1400 e 1600 e relacione-as ao movimento da 
Reforma Protestante.

Entre 1400 e 1600, a Europa passou por profundas mudanças: as cidades cresceram, o 
comércio ampliou-se, o poder dos senhores feudais enfraqueceu-se. Surgiu o movimento 
humanista que recuperou os saberes da Antiguidade e expandiu a busca do saber em várias 

áreas do conhecimento. A Igreja enfraqueceu-se e surgiram questionamentos à sua 
conduta que culminaram na Reforma Protestante.

Artes Ciência Educação Religião

Mecenato Interesse por várias áreas do conhecimento

Renovação do sistema educacional
Questionamento de práticas da Igreja católica

Desenvolvimento 
de novas técnicas 

artísticas 
(Renascimento 

artístico) Contrarreforma

Heliocentrismo

Protestantismo

Entre 1400 e 1600: grandes 
transformações na Europa

Renascimento e Reforma

Humanismo: retomada das ideias e da cultura da Antiguidade greco-romana

Criação de 
instituições laicas
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Reforma
Aperfeiçoamento  
em várias áreas 

do conhecimento 
e do saber 

(Renascimento 
científico)
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atividades

para organizar as ideias
 1. Os humanistas promoveram mudanças profundas no ensino. Essas mudanças estavam 

relacionadas às transformações que a sociedade da época vivia em razão do cresci-
mento das cidades e da ampliação do comércio. 
Por que os humanistas acreditavam que era preciso mudar o que era ensinado nas 
universidades?

 2. Aponte a diferença entre a visão teocêntrica medieval e a concepção antropocêntrica 
do mundo.

 3. No século XVI, o astrônomo Nicolau Copérnico rejeitou a teoria geocêntrica vigente 
na Idade Média e propôs a teoria heliocêntrica. Explique qual é a diferença entre as 
duas teorias.

 4. Após a leitura deste capítulo escolha um artista renascentista que chamou sua atenção. 
Faça uma pesquisa e escreva uma pequena biografia desse artista. (Veja como fazer 
uma biografia na seção Como se faz... no final do volume.)

 5. Observe novamente a gravura da página 40, que representa uma oficina de 
impressão e o uso de tipos móveis na produção de livros. Com base na leitura do 
boxe A imprensa de Gutenberg, bem como nos seus conhecimentos históricos, 
responda:
a) Como os livros eram produzidos antes da invenção da imprensa?
b) O que mudou na produção de livros após a invenção da imprensa?
c) Com base na leitura do intertítulo A Reforma Protestante das páginas 38 e 

39, relacione a expansão das religiões protestantes com o desenvolvimento da 
imprensa ocorrido no século XV.

 6. A gravura reproduzida na página 39 representa um pastor protestante (à 
esquerda) e um padre católico (à direita) pregando aos seus fiéis. Aponte três 
detalhes na gravura que evidenciam que o autor da gravura faz uma crítica à 
Igreja Católica.

 7. Os humanistas tinham um interesse muito grande pelo saber; muitos, inclusive, 
destacaram-se em mais de uma área do conhecimento. Leonardo da Vinci, por 
exemplo, foi pintor, cientista, matemático, inventor, entre outras coisas. Isso revela 
a capacidade dessas pessoas de estarem abertas a novas experiências. Em sua 
opinião, você se considera aberto a novas experiências, interessado em descobrir 
ou fazer algo que nunca fez? Ou evita ousar e prefere seguir por caminhos já 
conhecidos? 
Reflita sobre a questão e responda com um exemplo pessoal.

Veja orientações no Manual do Professor.

Veja orientações no Manual do Professor.

A teoria geocêntrica defendia que a Terra era o centro do universo com o Sol e outros 
astros girando ao seu redor; a teoria heliocêntrica defendia que a Terra girava em torno do Sol.

Resposta pessoal. Veja orientações no Manual do Professor.

Veja orientações no Manual do Professor.

Veja orientações no Manual do Professor.

Resposta pessoal. Veja orientações no Manual do Professor.
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 A Inquisição em Portugal

No período em que eram implantadas as capitanias hereditárias na colônia, em Portugal 
era instituído o Tribunal do Santo Ofício. A pedido do rei João III, o tribunal começou a 
funcionar oficialmente em 1536.

O Tribunal da Inquisição tornou-se um instrumento de poder (e repressão) das monar-
quias da Espanha (onde foi criado em 1478) e de Portugal. Aliados à Igreja Católica, os reis 
da Espanha e de Portugal utilizaram o Tribunal do Santo Ofício para perseguir seus inimigos.

A Inquisição portuguesa atuava não apenas na Península Ibérica como também em 
todo o império ultramarino português. Há pelo menos três registros da presença dos 
inquisidores em terras brasileiras.

Submetidos a torturas cruéis, os acusados confessavam crimes que não cometeram. 
Muitas mulheres, por exemplo, foram queimadas vivas sob a acusação de bruxaria por 
usarem remédios caseiros feitos com ervas. Em Portugal, cerca de 30 mil pessoas sofreram 
suplícios e outras 1,1 mil morreram nas fogueiras.

Em outros casos, pessoas com melhores condições econômicas eram acusadas para 
que o Estado ficasse com seus bens, como aconteceu com muitos judeus enriquecidos 
pela prática do comércio. 

enquanto isso...

 Auto de fé em Lisboa, gravura colorizada, século XVIII.
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esquema-resumo

Milhares de povos que 
falavam mais de mil 
línguas diferentes.

Chegada dos 
portugueses

1534: Capitanias 
hereditárias

1548: Governo-Geral

Antes de 1500 Depois de 1500

Extração de pau-brasil

Contatos amistosos

Contatos não amistosos

Tronco Tupi

Em geral 
viviam no 

litoral

Em geral 
viviam no 
interior

Tronco Macro-Jê

Missões Novos povoados

Brasil atual: mais de 240 
povos indígenas falando 

mais de 150 línguas

–  Invasão e conquista das 
terras

–  Destruição das aldeias
–  Dizimação dos povos 

indígenas (doenças, guerras, 
violência) 

Brasil: povos indígenas antes e depois de 1500

atividade
• Com base nas informações do esquema-resumo e na leitura do capítulo, explique de que modo a 

colonização portuguesa na América afetou os povos indígenas que viviam no território.

Com a chegada dos portugueses à América, os primeiros contatos estabelecidos com os indíge-
nas foram pacíficos. Porém, essa relação não se manteve assim por muito tempo. Os portugueses 
tinham interesse em explorar economicamente as novas terras e passaram a usar o trabalho dos 
indígenas, escravizando-os. A tomada de suas terras provocou diversos conflitos.
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• Minha biblioteca: aparece depois do conjunto de atividades que encerra cada 
capítulo. Seu propósito é indicar livros adequados à faixa etária dos alunos e per-
tinentes aos assuntos do capítulo. Dessa maneira, é possível ampliar o repertório 
do aluno sobre os assuntos estudados e estimular a leitura de outros gêneros 
além do didático. 

• Mundo virtual: aparece junto à seção Minha biblioteca e traz indicações de 
sites relacionados ao assunto estudado no capítulo.

Optamos por não indicar filmes diretamente aos alunos: boa parte dos que são per-
tinentes ao estudo dos temas é recomendada para a idade mínima de 14 ou 16 anos. 
Deixamos tais obras fora do livro do aluno e as indicamos apenas neste Manual, nos 
Procedimentos pedagógicos de cada capítulo. Sugerimos que assista aos filmes antes 
de apresentá-los aos alunos, pois você é a pessoa mais indicada para avaliar se eles têm 
maturidade suficiente para entender o tema tratado. 

As atividades
Planejamos atividades que oferecem um instrumento de sistematização e assi-

milação do conteúdo, estabelecem debates, incentivam o trabalho coletivo e a pes-
quisa. Elas contribuem, assim, para a formação de cada aluno como sujeito ativo e 
consciente na construção do seu próprio conhecimento e na participação no mundo 
contemporâneo. 

As atividades aparecem no meio e no final do capítulo. Acompanham o desen-
volvimento da capacidade cognitiva do aluno, ano após ano. As propostas incluem 
leitura de imagens, sistematização e ampliação do que foi estudado por meio de 
pesquisas, entrevistas, leitura e produção de textos, dramatização etc. Desenvolvem 
habilidades como a comparação entre passado e presente, a identificação de dife-
renças e semelhanças e de mudanças e permanências em diferentes ritmos e níveis 
temporais.

Descrevemos a seguir as seções de atividades, que não aparecem obrigatoriamente 
em todos os capítulos.

Diálogos: a seção busca promover o diálogo entre várias situações e realidades. 
Por exemplo, relaciona o micro (a comunidade do aluno) e o macro (o tema abor-
dado no capítulo); relaciona a História a outras disciplinas e busca fazer o aluno se 
posicionar sobre determinados assuntos contemporâneos, levando em consideração 
valores como respeito e democracia. Desenvolve temas transversais, como pluralidade 
cultural, saúde e consumismo. Apresenta propostas para a produção de textos escri-
tos e expressão oral, além de trabalhos individuais ou em grupos. Enfatiza também a 
multiplicidade de sujeitos que compõem a trajetória histórica das sociedades, assim 
como aspectos socioemocionais.

Interpretando documentos: apresenta atividades para a análise e interpretação 
de variados tipos de documentos históricos, com destaque para a diversidade de fontes 
utilizadas para a escrita da História. Essa seção evidencia que as fontes podem ser escritas, 
sonoras, visuais e que se apresentam sob múltiplas formas e suportes, como inscrições 
rupestres, livros, depoimentos, mapas, anúncios de jornal, fotografias, músicas e poemas. 
A ideia é incentivar a reflexão sobre o trabalho do historiador.

Para organizar as ideias: apresentada no final de todos os capítulos, essa seção 
propõe atividades de verificação de leitura e, de modo geral, promove o desenvolvimento 
das competências de interpretação de texto, localização e sistematização de informações, 
elaboração de textos sintéticos e objetivos etc.
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Teste seus conhecimentos: seção composta de ati-
vidades de verdadeiro ou falso ou perguntas de múltipla 
escolha. Entre os objetivos pedagógicos desse tipo de ati-
vidade, destaca-se o desenvolvimento de habilidades di-
versas, como selecionar, organizar, relacionar e interpretar 
dados e informações. 

Hora de refletir: presentes na parte final de alguns 
capítulos, as atividades trabalham os vínculos entre o 
conceito da unidade e o texto do capítulo. Em geral, re-
lacionam-se com questões do presente, como formação 
cidadã e direitos humanos. Também têm como objetivo 
levar o aluno a questionar valores e rever posições de 
forma responsável e coerente.

Seções de final de volume
As sugestões e informações adicionais que dizem respeito ao volume foram agrupa-

das em duas seções.

• Como se faz...: reúne um conjunto de orientações que ajudam na leitura de ma-
pas e documentos; na organização de seminários; na elaboração de fichamento; 
linha do tempo e escrita de textos, como resumo e resenha etc. 

• Bibliografia: no final de cada volume, entram as referências bibliográficas utiliza-
das na elaboração da obra.

O quadro a seguir fornece uma visão resumida da estrutura da obra.

UNIDADE

ABERTURA DE UNIDADE
Texto de abertura 

Atividade Começo de conversa

Capítulo

Texto central e seções de texto

Abertura de capítulo

Texto central

Para saber mais

Raio X

Olho vivo

Passado presente

Enquanto isso...

Esquema-resumo

Minha biblioteca

Mundo virtual

Glossário

Atividades no meio e ao final do capítulo

Para organizar as ideias

Interpretando documentos

Diálogos

Teste seus conhecimentos

Atividade do Esquema-resumo

Hora de refletir

FECHAMENTO DE UNIDADE Atividade Fechando a unidade

Final de volume
Como se faz...

Bibliografia

MINHA BIBLIOTECA
Nuno descobre o Brasil, de Marcus Aurelius Pimenta e José 
Roberto Torero. São Paulo: Companhia das Letrinhas, 2016.
Nuno é um menino que veio ao Brasil com a esquadra de Cabral. 
No livro ele conta como foi essa aventura.
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atividades

para organizar as ideias
 1. Observe o mapa Terra Brasilis e o mapa feito pelo cartógrafo Diogo Homem, repro-

duzido na página 138. Com base nos dois documentos, faça o que se pede:
a) O que esses mapas revelam a respeito do território? 
b) O mapa Terra Brasilis traz a figura de um dragão; já o mapa de Diogo Homem 

tem um leão representado no interior do território. O que a presença de um 
dragão e de um leão nos mapas revela sobre a ideia que muitos europeus tinham 
a respeito da América?

c) Quais as semelhanças e as diferenças entre a vegetação desenhada?

 2. Etnocentrismo é um tipo de pensamento que considera a própria cultura como 
centro do mundo e julga os valores, as culturas e os povos de outras culturas como 
exóticos ou menos importantes. Com base nessas informações e no que foi tratado 
no intertítulo O choque cultural (página 133), faça o que se pede:
a) Explique como ocorreu a escravização dos indígenas.
b) Ainda hoje, sociedades e indivíduos expressam concepções e pensamentos 

etnocêntricos. Isso ocorre inclusive em nosso cotidiano. Que tipo de ações 
podemos tomar para evitar julgamentos e ideias etnocêntricas em nosso 
cotidiano?

 3. Pesquise sobre os povos indígenas na região em que você vive. Para isso, utilize livros, 
jornais, revistas e a internet. É possível levantar informações sobre as principais terras 
indígenas da região, os grupos que vivem nelas, as dificuldades que eles enfrentam, 
entre outros dados. 
Após a pesquisa, reúna suas informações com as de seus colegas e apresente um 
seminário em sala de aula.
Veja orientações no Manual do Professor.

Ambos reforçam os relatos daqueles que visitaram a colônia portuguesa nos 
primeiros tempos, segundo os quais a América era uma terra exuberante, 
repleta de matas, animais variados, muita água e beleza. 

A vegetação representada no mapa de Diogo Homem é mais escassa em 
comparação à representada no Terra Brasilis, porém o cartógrafo português 

Essas figuras revelam que os portugueses tinham sentimentos contraditórios: 
de um lado, acreditavam que a região parecia um paraíso terrestre cheio de 
esplendor, beleza e possibilidades; de outro, sentiam-se ameaçados e ame-
drontados diante de um ambiente tão diferente do europeu. 

deu grande destaque ao rio Amazonas. No Terra Brasilis, por sua vez, há um destaque para diferentes espécies 

da fauna local. Em ambos, o pau-
-brasil é representado.

Os europeus estranharam alguns costumes e hábitos indígenas, como o modo de organi-
zar o trabalho, a nudez e a religiosidade diferente da cristã, além da antropofagia. Para 
escravizar os indígenas, os europeus diziam que esses povos eram selvagens, bárbaros, 

sem deus e, por isso, inferiores.

Resposta pessoal. Veja orientações no Manual do Professor. 

interpretando documentos

hora de refletir
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Fundação Biblioteca Nacional
Disponível em: <http://livro.pro/teygeh>.
Site da Fundação Biblioteca Nacional, no Rio de 
Janeiro, que reúne informações sobre a presença 
dos franceses no Brasil. Acesso em: 21 set. 2018.
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) 
Disponível em: <http://livro.pro/r4ts52>.
Site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) com textos sobre a história do Brasil e 
também uma linha do tempo desde 1500 até o ano 
2000. Acesso em: 21 set. 2018.
Antes do Brasil, Cabo Frio, 1530. 
Brasil, 2010. Diretor: Arthur Fontes.
Disponível em: <livro.pro/k54ryp>.
Vídeo sobre os primeiros tempos do Brasil colonial, 
que combina ficção e análise histórica. Acesso em: 
21 set. 2018.

MUNDO VIRTUAL

A imagem da página 134 é uma representação dos rituais antropofágicos de indígenas 
que viviam no litoral do atual território brasileiro. Observe a imagem e responda ao que 
se pede:

 1. De que modo os indígenas foram representados?

 2. Há a presença de um não indígena na imagem. Como ele foi representado? 

 3. É possível afirmar que a representação apresenta um olhar etnocêntrico sobre a 
cultura indígena? Justifique sua resposta.

interpretando documentos

No Brasil, é comum encontrarmos pessoas que têm ideias preconceituosas a 
respeito dos indígenas. Uma dessas ideias diz que os indígenas são preguiçosos e não 
gostam de trabalhar. Porém, basta conhecer um pouco a respeito dos indígenas para 
verificar que esse tipo de pensamento não é verdadeiro. Em suas aldeias, homens 
e mulheres indígenas trabalham: caçam, pescam, plantam, colhem, constroem suas 
casas etc. 

Para fazer uma embarcação, por exemplo, precisam entrar na mata, encontrar e 
derrubar uma árvore específica, tirar da floresta, cortar, moldar e queimar a madeira de 
um modo adequado até a embarcação ficar pronta para ser colocada na água. Além 
desses exemplos, existem muitos indígenas que vivem nas cidades e trabalham como 
professores, advogados, médicos entre outras profissões. 

• Reúna-se em grupo com seus colegas e conversem a respeito do preconceito 
contra os indígenas. Em seguida, produzam um cartaz com fotos e uma frase 
contra essa prática.

hora de refletir

Veja orientações no Manual do Professor.

Veja orientações no Manual do Professor.

Veja orientações no Manual do Professor.

Veja orientações no Manual do Professor.
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Material digital
Além dos quatro volumes impressos deste Manual, a coleção apresenta quatro 

volumes de Manual do Professor – Material digital. Trata-se de recursos que aju-
dam a enriquecer o trabalho do professor e a potencializar as relações de ensino-
-aprendizagem em sala de aula. Os materiais digitais estão organizados em bimestres 
e cada um deles possui a composição a seguir.

Plano de desenvolvimento: apresenta os temas que serão trabalhados ao longo do 
bimestre, relacionando-os aos objetos de conhecimento, habilidades e competências pre-
sentes na BNCC. Também são sugeridas estratégias didático-pedagógicas que auxiliam o 
professor na gestão da sala de aula e fontes de pesquisa complementares que podem ser 
consultadas pelo professor ou apresentadas aos alunos.

Cada Plano de desenvolvimento apresenta um Projeto integrador, cujo objetivo é 
tornar a aprendizagem dos alunos mais concreta, articulando diferentes componentes 
curriculares a situações de aprendizagem relacionadas ao cotidiano da turma. Por meio 
dos projetos, é possível explorar temas transversais, estimular o desenvolvimento das 
competências socioemocionais e trabalhar com habilidades próprias de diferentes com-
ponentes curriculares.

Sequências didáticas: são um conjunto de atividades estruturadas aula a aula 
que relacionam objetos de conhecimento, habilidades e competências presentes 
na BNCC, de modo a ajudar o aluno a alcançar um objetivo de aprendizagem de-
finido. Nas sequências didáticas, são propostas atividades que podem ser aplica-
das complementarmente ao livro impresso. Também estão presentes sugestões de 
avaliações que ajudam o professor a aferir se os alunos alcançaram os objetivos de 
aprendizagem propostos.

Proposta de acompanhamento da aprendizagem: trata-se de um conjunto 
com dez atividades (e seus respectivos gabaritos) destinadas ao aluno, acompanhadas 
de fichas que podem ser preenchidas pelo professor. Esse material tem o objetivo de 
ajudar a verificar a aprendizagem dos alunos, especialmente quanto ao domínio das 
habilidades previstas para o período, e a mapear as principais dificuldades apresenta-
das pela turma, auxiliando o trabalho de planejamento do professor e a autoavaliação 
da própria prática pedagógica.

Material digital audiovisual: são vídeos, videoaulas e áudios produzidos para 
os alunos. Nesses materiais, tivemos a preocupação de trazer à tona grupos e per-
sonagens pouco privilegiados nos materiais didáticos e dialogar com questões do 
presente, por exemplo, os desdobramentos dos regimes ditatoriais na América Latina.

XXXII

D3-PNLD20-MP-F2-HIS-GERAL.indd   32 10/10/18   11:40 AM



AVALIAÇÃO
As questões relacionadas ao tipo de avaliação a utilizar, aos instrumentos mais efica-

zes e mesmo a o que, como e quando avaliar, embora inerentes ao cotidiano dos profes-
sores, por vezes tornam-se preocupantes.

Não há respostas definitivas. O que oferecemos a seguir são algumas propostas 
teóricas e metodológicas que conduzem a reflexões importantes para uma atualização 
da prática docente.

A avaliação formativa é um dos pressupostos teóricos e metodológicos que defi-
nem um tipo de avaliação no qual o mais relevante não é mensurar, atribuir uma nota ou 
conceito, mas obter informações sobre a aprendizagem de cada aluno, com a finalidade 
de ajudá-lo a avançar e aprender. Uma avaliação como essa deve balizar todo o trabalho 
desenvolvido em sala de aula, desde a adequação do planejamento até a análise do de-
sempenho dos alunos e das situações de ensino. 

Esse tipo de avaliação é visto como um processo, ou seja, como uma avaliação com-
posta de diversos instrumentos capazes de avaliar diferentes aspectos e momentos da 
aprendizagem. É importante, para isso, estimular a participação do aluno, explicitando 
os critérios nos quais se baseia a avaliação, os meios utilizados para isso e, sobretudo, os 
objetivos a serem alcançados. 

O professor Charles Hadji é um dos autores que tratam da avaliação formativa. 
Ele aponta três características principais desse modelo de avaliação.

A primeira característica é o fato de ser uma avaliação informativa, que oferece 
dados sobre a condução do processo de ensino e aprendizagem. 

A segunda característica, decorrente da primeira, é a possibilidade de permitir 
ao professor uma reflexão sobre o seu trabalho com base nos dados fornecidos 
pelos alunos. Da mesma forma, os alunos também podem tomar consciência de 
suas dificuldades, possibilitando a ambos o reconhecimento e a correção dos seus 
erros.

A terceira característica é a função “corretiva” desse tipo de avaliação, que 
é resultado da existência da variabilidade didática, sobre a qual Hadji (2001, p. 48) 
afirma que:

o professor, assim como o aluno, deve poder “corrigir” sua ação, modificando, se necessário, seu dispo-
sitivo pedagógico, com o objetivo de obter melhores efeitos por meio de uma maior “variabilidade di-
dática”. A avaliação formativa implica, por parte do professor, flexibilidade e vontade de adaptação, de 
ajuste. Este é sem dúvida um dos únicos indicativos capazes de fazer com que se reconheça de fora uma 
avaliação formativa: o aumento da “variabilidade didática”. Uma avaliação que não é seguida por uma 
modificação das práticas do professor tem poucas chances de ser formativa! [...] 

As correções a serem feitas com o objetivo de melhorar o desempenho do aluno, e que concernem, por-
tanto, tanto à ação de ensino do professor quanto à atividade de aprendizagem do aluno, são escolhidas em 
função da análise da situação, tornada possível pela avaliação formativa. O remédio baseia-se no diagnósti-
co, o que permite aos atores retificar as modalidades da ação em andamento.

A avaliação formativa, portanto, insere-se em um processo de ensino 
e aprendizagem. E, como vimos, esse processo não é uniforme e depende dos 
conhecimentos e competências desenvolvidos anteriormente pelos alunos. Assim, a 
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avaliação pressupõe certo grau de individualização do processo de aprendizagem. 
Por isso, para Hadji, o que de fato atesta a prática de uma avaliação formativa é a 
existência da variabilidade didática, que decorre da obtenção de informação sobre 
o que e como o aluno aprende.

Em outras palavras, em um processo de avaliação formativa, obtemos informa-
ções que podem ser usadas para ajudar diferentes alunos a aprender. Em consequência 
disso, é necessário pensar em propostas diferenciadas, porque quando a variabilidade 
didática não acontece, o processo pode ter sido presidido por uma intenção formativa, 
mas que não se concretizou de fato.

Uma das formas para viabilizar esse tipo de avaliação é a análise das tarefas pro-
postas aos alunos. Hadji propõe a decomposição da tarefa em suas etapas primor-
diais, para a elaboração de critérios de realização, que norteiam tanto os alunos na 
execução da atividade quanto o professor na apreciação dela. Esses critérios também 
informariam sobre as dificuldades e facilidades encontradas pelos alunos ao cumprir 
a tarefa. 

No fechamento de cada etapa do processo avaliativo, seja ela feita por blocos 
de conteúdos, seja associada a períodos escolares, incentivamos a existência de uma 
autoavaliação, momento em que o aluno pode fazer um balanço de seu próprio apro-
veitamento, contando com o acompanhamento do professor. Para viabilizar a auto-
avaliação, deve-se explicar, no início do trabalho com a turma, os objetivos mínimos 
a alcançar. Durante a avaliação, retome os temas estudados naquele período, assim 
como as atividades realizadas, e relembre os objetivos preestabelecidos. 

Esses dados servirão de parâmetro para a autoavaliação, que pode ser oral ou 
escrita. É importante lembrar que nem todos os alunos sentem-se suficientemente à 
vontade ou seguros para se expor diante do grupo e que isso deve ser respeitado. 

É fundamental apoiar-se nos resultados do processo avaliativo para discutir con-
quistas e dificuldades, a fim de decidir posteriores mudanças. A respeito dessa função 
autorreguladora da avaliação, César Coll e Elena Martín afirmam (2009, p. 214):

As atividades de avaliação deveriam atender mais a essa possível e desejável função autorregulado-
ra por meio de uma apresentação prévia clara e explícita daquilo que se pretende avaliar, das finalidades 
perseguidas e da análise posterior dos resultados obtidos. [...] Se “aprender a aprender” implica desen-
volver a capacidade de utilizar os conhecimentos adquiridos em toda sua capacidade instrumental para 
adquirir novos conhecimentos, não há dúvida de que o desenvolvimento e a aquisição de procedimentos 
de autorregulação do processo de construção de significados são um componente essencial dessa meta 
educacional.

A seguir, apresentamos algumas propostas de avaliação contínua que podem 
servir de ferramenta para uma avaliação formativa e de ponto de partida para 
que cada professor organize um sistema de avaliação adequado à realidade dos 
alunos. Essas propostas baseiam-se nas unidades conceituais nas quais a obra está 
organizada.

a) Avaliação no início da unidade: busca fornecer informações sobre o nível 
de conhecimento dos alunos em relação ao conceito discutido na unidade. Sugerimos 
que, na seção Começo de conversa, o professor faça uma análise das aptidões, dos 
conhecimentos e dos interesses da turma, já tendo em mente os objetivos que pre-
tende alcançar.
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b) Avaliação no decorrer da unidade: possibilita verificar o processo de aqui-
sição de conhecimentos, o desenvolvimento da capacidade de observar e inter-
pretar criticamente a realidade, bem como a validade das estratégias pedagógicas 
utilizadas. Pode ser feita cotidianamente, pela participação e pelo empenho da tur-
ma em trabalhos individuais ou coletivos, orais ou escritos, em pesquisas, debates, 
provas etc.

c) Avaliação ao final da unidade: tem como objetivos diagnosticar a capacidade de 
assimilar os conhecimentos trabalhados ao longo da unidade, bem como a compreensão 
do conceito estudado.
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QUADRO DE CONTEÚDOS, COMPETÊNCIAS E HABILIDADES DO 6º ANO 
UNIDADE CONTEÚDOS COMPETÊNCIAS HABILIDADES

1. Técnicas e 
tecnologias

1. Por que estudar História
Conhecendo nossa realidade / A marcação do tempo / As 
fontes do historiador
2. Os humanos surgem e povoam o planeta
Em busca das origens / O povoamento da América / Os 
primeiros habitantes do atual Brasil / O domínio da agricultura

• Gerais: 1, 2, 3, 6 e 9
• Específicas de Ciências Humanas: 
1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 
• Específicas de História:  
1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7

• EF06HI01 
• EF06HI02 
• EF06HI03 
• EF06HI04 
• EF06HI05 
• EF06HI06 

2. Civilizações: 
um mundo, 
muitas 
civilizações

3. Os sumérios
Entre o Tigre e o Eufrates / As primeiras cidades / A sociedade 
suméria / A escritura cuneiforme
4. A civilização egípcia
As cheias do Nilo / O poder dos nomarcas / O Alto Egito e 
o Baixo Egito / Os hieróglifos / A pirâmide social egípcia / A 
importância da religião
5. A África antiga
O Saara verde / A civilização Nok / O Reino de Kush / O Reino 
de Axum
6. Povos do Mediterrâneo
O Mediterrâneo / A civilização cretense / Os fenícios / Cartago: 
uma potência africana / A civilização etrusca

• Gerais: 1, 3, 6 e 7
• Específicas de Ciências Humanas: 
1, 2, 3, 4, 5 e 7
• Específicas de História:  
1, 2, 3, 4, 5 e 6

• EF06HI05
• EF06HI07
• EF06HI13
• EF06HI14
• EF06HI15
• EF06HI16
• EF06HI19

3. Política: as 
várias formas de 
fazer política

7. Grécia: o berço da democracia
As origens da Grécia / Chegam os dórios / O nascimento da 
pólis / Duas potências gregas / O Império Greco-Macedônio
8. Roma: de aldeia a Império
Origens de Roma / De monarquia à república / A sociedade 
romana / As conquistas da plebe / O fim da república /  
O Império Romano / Roma: uma cidade com grandes obras /  
O dia a dia dos romanos

• Gerais: 1, 2, 3, 5 e 10
• Específicas de Ciências Humanas: 
3, 5, 6 e 7
• Específicas de História:  
1, 2, 3, 4, 5 e 6

• EF06HI02
• EF06HI10
• EF06HI11
• EF06HI12
• EF06HI13
• EF06HI14
• EF06HI15
• EF06HI16
• EF06HI19

4. Diversidade: 
a riqueza das 
diferenças

9. Os germanos e o fim do Império Romano
Descoberta arqueológica / Os germanos / Os contatos entre 
romanos e germanos / O fim do Império Romano do Ocidente / 
Novas formas de organização da Europa
10. Nos tempos do feudalismo
O poder da terra / O poder da Igreja Católica / Os camponeses / 
Novidades tecnológicas e renascimento comercial / O rei e a 
burguesia se aproximam

• Gerais: 1, 2, 5, 6, 7 e 9
• Específicas de Ciências Humanas: 
1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7
• Específicas de História:  
1, 2, 3, 4 e 5

• EF06HI14
• EF06HI16
• EF06HI17
• EF06HI18
• EF06HI19
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AS HABILIDADES DA BNCC PARA O 6º ANO 

HABILIDADES

(EF06HI01) Identificar diferentes formas de compreensão da noção de tempo e de periodização dos processos históricos 
(continuidades e rupturas).

(EF06HI02) Identificar a gênese da produção do saber histórico e analisar o significado das fontes que originaram 
determinadas formas de registro em sociedades e épocas distintas.

(EF06HI03) Identificar as hipóteses científicas sobre o surgimento da espécie humana e sua historicidade e analisar os 
significados dos mitos de fundação.

(EF06HI04) Conhecer as teorias sobre a origem do homem americano.

(EF06HI05) Descrever modificações da natureza e da paisagem realizadas por diferentes tipos de sociedade, com destaque 
para os povos indígenas originários e povos africanos, e discutir a natureza e a lógica das transformações ocorridas.

(EF06HI06) Identificar geograficamente as rotas de povoamento no território americano.

(EF06HI07) Identificar aspectos e formas de registro das sociedades antigas na África, no Oriente Médio e nas Américas, 
distinguindo alguns significados presentes na cultura material e na tradição oral dessas sociedades.

(EF06HI08) Identificar os espaços territoriais ocupados e os aportes culturais, científicos, sociais e econômicos dos astecas, 
maias e incas e dos povos indígenas de diversas regiões brasileiras.

(EF06HI09) Discutir o conceito de Antiguidade Clássica, seu alcance e limite na tradição ocidental, assim como os impactos 
sobre outras sociedades e culturas.

(EF06HI10) Explicar a formação da Grécia Antiga, com ênfase na formação da pólis e nas transformações políticas, sociais e 
culturais.

(EF06HI11) Caracterizar o processo de formação da Roma Antiga e suas configurações sociais e políticas nos períodos 
monárquico e republicano.

(EF06HI12) Associar o conceito de cidadania a dinâmicas de inclusão e exclusão na Grécia e Roma antigas.

(EF06HI13) Conceituar “império” no mundo antigo, com vistas à análise das diferentes formas de equilíbrio e desequilíbrio 
entre as partes envolvidas.

(EF06HI14) Identificar e analisar diferentes formas de contato, adaptação ou exclusão entre populações em diferentes 
tempos e espaços.

(EF06HI15) Descrever as dinâmicas de circulação de pessoas, produtos e culturas no Mediterrâneo e seu significado.

(EF06HI16) Caracterizar e comparar as dinâmicas de abastecimento e as formas de organização do trabalho e da vida social 
em diferentes sociedades e períodos, com destaque para as relações entre senhores e servos.

(EF06HI17) Diferenciar escravidão, servidão e trabalho livre no mundo antigo.

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

(EF06HI19) Descrever e analisar os diferentes papéis sociais das mulheres no mundo antigo e nas sociedades medievais.
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QUADRO DE CONTEÚDOS, COMPETÊNCIAS E HABILIDADES DO 7º ANO
UNIDADE CONTEÚDOS COMPETÊNCIAS HABILIDADES

1. Território e 
governo: Espaços 
sob controle

1. Das Monarquias Nacionais ao Absolutismo
As sociedades se organizam / O senhor feudal e a burguesia / 
A centralização do poder / A aliança entre o rei e a Igreja / O 
rei se fortalece
2. O mundo moderno: Renascimento e Reforma
Europa em transformação / O Humanismo / Crítica ao 
pensamento medieval / Os novos negócios / Renovação 
científica / O Renascimento artístico / A Reforma Protestante / 
A Contrarreforma

• Gerais: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9
• Específicas de Ciências Humanas:  
1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7
• Específicas de História:  
1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7

• EF07HI01
• EF07HI04
• EF07HI05
• EF07HI06
• EF07HI07

2. Tolerância: 
O respeito às 
diferenças

3. O islamismo e os reinos africanos
Na Península Arábica / Surge o islamismo / Civilizações 
africanas / Gana, reino do ouro / O Reino do Mali / Os iorubás / 
Os bantos
4. As grandes Navegações
Um mundo desconhecido / O avanço dos saberes náuticos /  
A tripulação / Os desdobramentos da expansão ultramarina
5. Dos povos pré-colombianos à conquista espanhola
Os maias / Os astecas / Os incas / A dominação espanhola /  
A catequização / Ingleses na América do Norte

• Gerais: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10
• Específicas de Ciências Humanas:  
1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 
• Específicas de História:  
1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7

• EF07HI02
• EF07HI03
• EF07HI04
• EF07HI05
• EF07HI06
• EF07HI08
• EF07HI09
• EF07HI10
• EF07HI13
• EF07HI14
• EF07HI17

3. Trabalho: 
Diferentes 
formas de 
trabalho

6. Primeiros tempos da colonização
Portugueses na América / Terra Brasilis / Os indígenas em 1500 / 
O choque cultural / São Vicente: a primeira vila / Capitanias 
hereditárias / O governo geral / A catequização dos nativos
7. A escravidão africana
Os africanos e a escravidão / O navio negreiro / Desembarque 
na colônia / Violência e resistência / Os quilombos
8. A produção de açúcar e os holandeses
A importância do açúcar / A sociedade do engenho /  
Os holandeses na colônia / A Guerra dos Mascates

• Gerais: 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7
• Específicas de Ciências Humanas: 
1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7  
• Específicas de História:  
1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7

• EF07HI02
• EF07HI03
• EF07HI05
• EF07HI06
• EF07HI08
• EF07HI10
• EF07HI11
• EF07HI12
• EF07HI13
• EF07HI14
• EF07HI15
• EF07HI16
• EF07HI17

4. Deslocamentos 
populacionais:  
O direito de ir 
e vir

9. Século XVII: quando a colônia se expande
A expansão colonial / A agricultura de subsistência /  
As fazendas de gado / A colonização do norte / Em busca de 
pessoas para escravizar / Os bandeirantes no sul da colônia
10. O ouro das Minas Gerais
Ouro na colônia / A vida nos garimpos / Fiscalização, impostos 
e contrabando

• Gerais: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9
• Específicas de Ciências Humanas:  
1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 
• Específicas de História:  
1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7

• EF07HI08
• EF07HI09
• EF07HI10
• EF07HI11
• EF07HI12
• EF07HI13
• EF07HI14
• EF07HI15
• EF07HI16
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AS HABILIDADES DA BNCC PARA O 7º ANO 

HABILIDADES

(EF07HI01) Explicar o significado de “modernidade” e suas lógicas de inclusão e exclusão, com base em uma concepção 
europeia.

(EF07HI02) Identificar conexões e interações entre as sociedades do Novo Mundo, da Europa, da África e da Ásia no 
contexto das navegações e indicar a complexidade e as interações que ocorrem nos Oceanos Atlântico, Índico e Pacífico.

(EF07HI03) Identificar aspectos e processos específicos das sociedades africanas e americanas antes da chegada dos 
europeus, com destaque para as formas de organização social e o desenvolvimento de saberes e técnicas.

(EF07HI04) Identificar as principais características dos Humanismos e dos Renascimentos e analisar seus significados.

(EF07HI05) Identificar e relacionar as vinculações entre as reformas religiosas e os processos culturais e sociais do período 
moderno na Europa e na América.

(EF07HI06) Comparar as navegações no Atlântico e no Pacífico entre os séculos XIV e XVI.

(EF07HI07) Descrever os processos de formação e consolidação das monarquias e suas principais características com vistas à 
compreensão das razões da centralização política.

(EF07HI08) Descrever as formas de organização das sociedades americanas no tempo da conquista com vistas à 
compreensão dos mecanismos de alianças, confrontos e resistências.

(EF07HI09) Analisar os diferentes impactos da conquista europeia da América para as populações ameríndias e identificar as 
formas de resistência.

(EF07HI10) Analisar, com base em documentos históricos, diferentes interpretações sobre as dinâmicas das sociedades 
americanas no período colonial.

(EF07HI11) Analisar a formação histórico-geográfica do território da América portuguesa por meio de mapas históricos.

(EF07HI12) Identificar a distribuição territorial da população brasileira em diferentes épocas, considerando a diversidade 
étnico-racial e étnico-cultural (indígena, africana, europeia e asiática).

(EF07HI13) Caracterizar a ação dos europeus e suas lógicas mercantis visando ao domínio no mundo atlântico.

(EF07HI14) Descrever as dinâmicas comerciais das sociedades americanas e africanas e analisar suas interações com outras 
sociedades do Ocidente e do Oriente.

(EF07HI15) Discutir o conceito de escravidão moderna e suas distinções em relação ao escravismo antigo e à servidão 
medieval.

(EF07HI16) Analisar os mecanismos e as dinâmicas de comércio de escravizados em suas diferentes fases, identificando os 
agentes responsáveis pelo tráfico e as regiões e zonas africanas de procedência dos escravizados.

(EF07HI17) Discutir as razões da passagem do mercantilismo para o capitalismo.
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QUADRO DE CONTEÚDOS, COMPETÊNCIAS E HABILIDADES DO 8º ANO
UNIDADE CONTEÚDOS COMPETÊNCIAS HABILIDADES

1. Igualdade 
jurídica e social

1. Contra o absolutismo
Nascimento do Iluminismo / Iluminismo na França / 
A Enciclopédia / A presença feminina 
2. A Revolução Industrial
Artesanato e manufatura / A maquinofatura /  
A Inglaterra no século XVIII /
Condições de vida dos trabalhadores /
As relações entre burgueses e proletários / Organizações dos 
trabalhadores

• Gerais: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10
• Específicas de Ciências Humanas:  
1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7
• Específicas de História:  
1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7

• EF08HI01
• EF08HI02
• EF08HI03
• EF08HI04

2. Liberdade:  
o que significa 
ser livre?

3. Revoluções iluministas: Estados Unidos e França
A Revolução Americana / Influência iluminista / A Revolução 
Francesa / Período napoleônico
4. Rebeliões na colônia: a Inconfidência Mineira e a 
Conjuração Baiana 
Novos núcleos urbanos / Inconfidência Mineira /  
Conjuração Baiana
5. A independência da América
A crise do sistema colonial americano / A luta contra o domínio 
espanhol / O panteão dos heróis / O poder dos caudilhos /  
Na América portuguesa / Processo da independência

• Gerais: 1, 3, 4, 6, 7 e 9 
• Específicas de Ciências Humanas:  
1, 2, 3, 5, 6 e 7
• Específicas de História:  
1, 2, 3, 4, 6 e 7

• EF08HI04
• EF08HI05
• EF08HI06
• EF08HI07
• EF08HI08
• EF08HI09
• EF08HI10
• EF08HI11
• EF08HI12
• EF08HI13
• EF08HI14

3. Nação e 
nacionalismo:
Compartilhando 
identidades

6. O Primeiro Reinado e o período regencial
O Primeiro Reinado (1822-1831) / A Regência (1831-1840) / 
Golpe da maioridade
7. Neocolonialismo
Segunda Revolução Industrial / Exploração da África /  
Ingleses conquistam a Índia / Investidas inglesas na China

• Gerais: 1, 6, 7, 9 e 10
• Específicas de Ciências Humanas:  
1, 2, 6 e 7
• Específicas de História:  
1, 2, 3 e 6

• EF08HI15
• EF08HI16
• EF08HI19
• EF08HI21
• EF08HI22
• EF08HI23
• EF08HI24
• EF08HI25
• EF08HI26

4. Terra e meio 
ambiente: 
Fonte de riqueza 
e de poder

8. O governo de D. Pedro II
Segundo reinado / O café / Modernização e suas  
contradições / Teorias racistas e a imigração europeia /  
O Império e os indígenas
9. A Guerra do Paraguai e o fim da escravidão
Fronteiras e disputas / O exército brasileiro / Escravidão em 
cheque 

• Gerais: 1, 6, 7, 9 e 10
• Específicas de Ciências Humanas:  
1, 2, 6 e 7
• Específicas de História:  
1, 2, 3 e 6

• EF08HI15
• EF08HI16
• EF08HI17
• EF08HI18
• EF08HI19
• EF08HI20
• EF08HI21
• EF08HI22
• EF08HI27
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AS HABILIDADES DA BNCC PARA O 8º ANO 

HABILIDADES

(EF08HI01) Identificar os principais aspectos conceituais do iluminismo e do liberalismo e discutir a relação entre eles e a 
organização do mundo contemporâneo.

(EF08HI02) Identificar as particularidades político-sociais da Inglaterra do século XVII e analisar os desdobramentos 
posteriores à Revolução Gloriosa.

(EF08HI03) Analisar os impactos da Revolução Industrial na produção e circulação de povos, produtos e culturas.

(EF08HI04) Identificar e relacionar os processos da Revolução Francesa e seus desdobramentos na Europa e no mundo.

(EF08HI05) Explicar os movimentos e as rebeliões da América portuguesa, articulando as temáticas locais e suas interfaces 
com processos ocorridos na Europa e nas Américas.

(EF08HI06) Aplicar os conceitos de Estado, nação, território, governo e país para o entendimento de conflitos e tensões.

(EF08HI07) Identificar e contextualizar as especificidades dos diversos processos de independência nas Américas, seus 
aspectos populacionais e suas conformações territoriais.

(EF08HI08) Conhecer o ideário dos líderes dos movimentos independentistas e seu papel nas revoluções que levaram à 
independência das colônias hispano-americanas.

(EF08HI09) Conhecer as características e os principais pensadores do Pan-americanismo.

(EF08HI10) Identificar a Revolução de São Domingo como evento singular e desdobramento da Revolução Francesa e avaliar 
suas implicações.

(EF08HI11) Identificar e explicar os protagonismos e a atuação de diferentes grupos sociais e étnicos nas lutas de 
independência no Brasil, na América espanhola e no Haiti.

(EF08HI12) Caracterizar a organização política e social no Brasil desde a chegada da Corte portuguesa, em 1808, até 1822 
e seus desdobramentos para a história política brasileira. 

(EF08HI13) Analisar o processo de independência em diferentes países latino-americanos e comparar as formas de governo 
neles adotadas.

(EF08HI14) Discutir a noção da tutela dos grupos indígenas e a participação dos negros na sociedade brasileira do final 
do período colonial, identificando permanências na forma de preconceitos, estereótipos e violências sobre as populações 
indígenas e negras no Brasil e nas Américas.

(EF08HI15) Identificar e analisar o equilíbrio das forças e os sujeitos envolvidos nas disputas políticas durante o Primeiro e o 
Segundo Reinado.

(EF08HI16) Identificar, comparar e analisar a diversidade política, social e regional nas rebeliões e nos movimentos 
contestatórios ao poder centralizado.

(EF08HI17) Relacionar as transformações territoriais, em razão de questões de fronteiras, com as tensões e conflitos durante 
o Império.

(EF08HI18) Identificar as questões internas e externas sobre a atuação do Brasil na Guerra do Paraguai e discutir diferentes 
versões sobre o conflito.

(EF08HI19) Formular questionamentos sobre o legado da escravidão nas Américas, com base na seleção e consulta de 
fontes de diferentes naturezas.

(EF08HI20) Identificar e relacionar aspectos das estruturas sociais da atualidade com os legados da escravidão no Brasil e 
discutir a importância de ações afirmativas.

(EF08HI21) Identificar e analisar as políticas oficiais com relação ao indígena durante o Império.

(EF08HI22) Discutir o papel das culturas letradas, não letradas e das artes na produção das identidades no Brasil do  
século XIX.

(EF08HI23) Estabelecer relações causais entre as ideologias raciais e o determinismo no contexto do imperialismo europeu e 
seus impactos na África e na Ásia.

(EF08HI24) Reconhecer os principais produtos, utilizados pelos europeus, procedentes do continente africano durante o 
imperialismo e analisar os impactos sobre as comunidades locais na forma de organização e exploração econômica.

(EF08HI25) Caracterizar e contextualizar aspectos das relações entre os Estados Unidos da América e a América Latina no 
século XIX.

(EF08HI26) Identificar e contextualizar o protagonismo das populações locais na resistência ao imperialismo na África e Ásia.

(EF08HI27) Identificar as tensões e os significados dos discursos civilizatórios, avaliando seus impactos negativos para os 
povos indígenas originários e as populações negras nas Américas.
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QUADRO DE CONTEÚDOS, COMPETÊNCIAS E HABILIDADES DO 9º ANO
UNIDADE CONTEÚDOS COMPETÊNCIAS HABILIDADES

1. Cidadania: 
Os direitos e os 
deveres de todos 
nós

1. A proclamação da República
Alegoria de uma crise / A insatisfação das elites /  
Articulações políticas
2. A República oligárquica
O nascimento da República / Os militares no poder /  
A República oligárquica (1894-1930) / Guerra no campo / 
Mudanças sociais e econômicas / Os militares protestam / 
Política indigenista

• Gerais: 1, 2, 3, 4, 6, e 9
• Específicas de Ciências Humanas:  
1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7
• Específicas de História:  
1, 2, 3, 4 e 7

• EF09HI01 
• EF09HI02
• EF09HI03
• EF09HI04
• EF09HI05
• EF09HI07
• EF09HI09

2. Violência: Diga 
não à violência

3. Primeira Guerra Mundial e Revolução Russa
Avanços na virada do século / Problemas sociais / A Primeira 
Guerra Mundial / A Revolução Russa
4. O totalitarismo e a Segunda Guerra Mundial  
(1939-1945)
O mundo depois da Primeira Guerra Mundial / O fascismo 
italiano / O nazismo alemão / O totalitarismo soviético /  
Os regimes totalitários e suas diferenças / A Segunda Guerra 
Mundial / O pós-guerra

• Gerais: 1, 2, 5, 6, 8 e 9
• Específicas de Ciências Humanas:  
1, 2,3, 4, 5, 6 e 7
• Específicas de História:  
1, 2, 3, 4 e 7

• EF09HI10
• EF09HI11
• EF09HI12
• EF09HI13
• EF09HI15
• EF09HI16

3. Meios de 
comunição de 
massa: O poder 
da mídia

5. Da Revolução de 1930 à ditadura civil-militar
A Primeira República em crise /A Revolução de 1930 / A Era 
Vargas / O governo JK e os “anos dourados” / Desigualdades 
sociais / Da eleição de Vargas em 1950 ao golpe de 1964
6. A Guerra Fria e a expansão do socialismo
As superpotências / Os Estados Unidos na Guerra Fria /  
A União Soviética e a Guerra Fria / O comunismo se expande
7. África e Ásia lutam pela independência
A autodeterminação dos povos / A Independência da África /
Independências na Ásia

• Gerais: 1, 2, 3, 5, 8 e 10
• Específicas de Ciências Humanas: 
1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7
• Específicas de História:  
1, 2, 3, 4 e 7

• EF09HI02
• EF09HI04
• EF09HI06
• EF09HI07
• EF09HI08
• EF09HI09
• EF09HI11
• EF09HI14
• EF09HI15
• EF09HI17
• EF09HI18
• EF09HI28
• EF09HI31

4. Equidade:  
Em busca do que 
é justo

8. As ditaduras na América Latina
Ditaduras civis-militares / Guerra Fria na América Latina / 
Características gerais das ditaduras latino-americanas /  
A ditadura civil-militar no Brasil (1964-1985) / Os anos de 
chumbo (1968-1978) / O regime em crise (1978-1985)
9. O fim da Guerra Fria e o mundo contemportâneo
A desintegração da URSS / Conflitos no Oriente Médio /  
A globalização
10. O Brasil na virada do milênio
A volta do governo civil / O Brasil do século XXI

• Gerais: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 e 10
• Específicas de Ciências Humanas:  
1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7
• Específicas de História:  
1, 2, 3, 4 e 7

• EF09HI19
• EF09HI20
• EF09HI21
• EF09HI22
• EF09HI23
• EF09HI24
• EF09HI25
• EF09HI26
• EF09HI27
• EF09HI29
• EF09HI30
• EF09HI32
• EF09HI33
• EF09HI34
• EF09HI35
• EF09HI36

XLVI
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AS HABILIDADES DA BNCC PARA O 9º ANO 

HABILIDADES

(EF08HI01) Descrever e contextualizar os principais aspectos sociais, culturais, econômicos e políticos da emergência da 
República no Brasil.

(EF08HI02) Caracterizar e compreender os ciclos da história republicana, identificando particularidades da história local e 
regional até 1954.

(EF08HI03) Identificar os mecanismos de inserção dos negros na sociedade brasileira pós-abolição e avaliar os seus resultados.

(EF08HI04) Discutir a importância da participação da população negra na formação econômica, política e social do Brasil.

(EF08HI05) Identificar os processos de urbanização e modernização da sociedade brasileira e avaliar suas contradições e 
impactos na região em que vive.

(EF08HI06) Identificar e discutir o papel do trabalhismo como força política, social e cultural no Brasil, em diferentes escalas 
(nacional, regional, cidade, comunidade).

(EF08HI07) Identificar e explicar, em meio a lógicas de inclusão e exclusão, as pautas dos povos indígenas, no contexto 
republicano (até 1964), e das populações afrodescendentes.

(EF08HI08) Identificar as transformações ocorridas no debate sobre as questões da diversidade no Brasil durante o século XX 
e compreender o significado das mudanças de abordagem em relação ao tema.

(EF08HI09) Relacionar as conquistas de direitos políticos, sociais e civis à atuação de movimentos sociais.

(EF08HI10) Identificar e relacionar as dinâmicas do capitalismo e suas crises, os grandes conflitos mundiais e os conflitos 
vivenciados na Europa.

(EF08HI11) Identificar as especificidades e os desdobramentos mundiais da Revolução Russa e seu significado histórico.

(EF08HI12) Analisar a crise capitalista de 1929 e seus desdobramentos em relação à economia global. 

(EF08HI13) Descrever e contextualizar os processos da emergência do fascismo e do nazismo, a consolidação dos estados 
totalitários e as práticas de extermínio (como o holocausto).

(EF08HI14) Caracterizar e discutir as dinâmicas do colonialismo no continente africano e asiático e as lógicas de resistência 
das populações locais diante das questões internacionais.

(EF08HI15) Discutir as motivações que levaram à criação da Organização das Nações Unidas (ONU) no contexto do  
pós-guerra e os propósitos dessa organização.

(EF08HI16) Relacionar a Carta dos Direitos Humanos ao processo de afirmação dos direitos fundamentais e de defesa da 
dignidade humana, valorizando as instituições voltadas para a defesa desses direitos e para a identificação dos agentes 
responsáveis por sua violação.

(EF08HI17) Identificar e analisar processos sociais, econômicos, culturais e políticos do Brasil a partir de 1946.

(EF08HI18) Descrever e analisar as relações entre as transformações urbanas e seus impactos na cultura brasileira entre 1946 
e 1964 e na produção das desigualdades regionais e sociais.

(EF08HI19) Identificar e compreender o processo que resultou na ditadura civil-militar no Brasil e discutir a emergência de 
questões relacionadas à memória e à justiça sobre os casos de violação dos direitos humanos.

(EF08HI20) Discutir os processos de resistência e as propostas de reorganização da sociedade brasileira durante a ditadura 
civil-militar.

(EF08HI21) Identificar e relacionar as demandas indígenas e quilombolas como forma de contestação ao modelo 
desenvolvimentista da ditadura.

(EF08HI22) Discutir o papel da mobilização da sociedade brasileira do final do período ditatorial até a Constituição de 1988.

(EF08HI23) Identificar direitos civis, políticos e sociais expressos na Constituição de 1988 e relacioná-los à noção de 
cidadania e ao pacto da sociedade brasileira de combate a diversas formas de preconceito, como o racismo.
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AS HABILIDADES DA BNCC PARA O 9º ANO (CONT.)

HABILIDADES

(EF08HI24) Analisar as transformações políticas, econômicas, sociais e culturais de 1989 aos dias atuais, identificando 
questões prioritárias para a promoção da cidadania e dos valores democráticos.

(EF08HI25) Relacionar as transformações da sociedade brasileira aos protagonismos da sociedade civil após 1989.

(EF08HI26) Discutir e analisar as causas da violência contra populações marginalizadas (negros, indígenas, mulheres, 
homossexuais, camponeses, pobres etc.) com vistas à tomada de consciência e à construção de uma cultura de paz, 
empatia e respeito às pessoas.

(EF08HI27) Relacionar aspectos das mudanças econômicas, culturais e sociais ocorridas no Brasil a partir da década de 1990 
ao papel do País no cenário internacional na era da globalização.

(EF08HI28) Identificar e analisar aspectos da Guerra Fria, seus principais conflitos e as tensões geopolíticas no interior dos 
blocos liderados por soviéticos e estadunidenses.

(EF08HI29) Descrever e analisar as experiências ditatoriais na América Latina, seus procedimentos e vínculos com o poder, em 
nível nacional e internacional, e a atuação de movimentos de contestação às ditaduras.

(EF08HI30) Comparar as características dos regimes ditatoriais latino-americanos, com especial atenção para a censura 
política, a opressão e o uso da força, bem como para as reformas econômicas e sociais e seus impactos.

(EF08HI31) Descrever e avaliar os processos de descolonização na África e na Ásia.

(EF08HI32) Analisar mudanças e permanências associadas ao processo de globalização, considerando os argumentos dos 
movimentos críticos às políticas globais.

(EF08HI33) Analisar as transformações nas relações políticas locais e globais geradas pelo desenvolvimento das tecnologias 
digitais de informação e comunicação.

(EF08HI34) Discutir as motivações da adoção de diferentes políticas econômicas na América Latina, assim como seus 
impactos sociais nos países da região.

(EF08HI35) Analisar os aspectos relacionados ao fenômeno do terrorismo na contemporaneidade, incluindo os movimentos 
migratórios e os choques entre diferentes grupos e culturas.

(EF08HI36) Identificar e discutir as diversidades identitárias e seus significados históricos no início do século XXI, combatendo 
qualquer forma de preconceito e violência.

XLVIII
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apresentação

Olhe para seus amigos em sala de aula. Provavelmente você vai observar a 
presença de pessoas com variados gostos, estilos, feições e crenças.

Alguns, por exemplo, têm olhos escuros, outros claros; uns têm cabelos lisos, 
outros encaracolados. Há pessoas com diferentes crenças religiosas e aquelas que 
não professam nenhuma religião. Em geral, tem gente que adora rock e outros que 
gostam de rap, música sertaneja ou regional. Há ainda os que curtem futebol e os 
que nem querem ouvir falar do esporte. É muita diferença, não é mesmo?

Se pensar bem, não é só na sala de aula que você encontra tanta diversidade 
de gostos, crenças etc. Nossa cidade, nosso país e o próprio mundo são formados 
por pessoas e povos bastante variados.

Mas como será que surgiram tantas diferenças? De modo geral, essa diversidade 
é resultado da vivência que as pessoas ou os povos tiveram nos variados lugares do 
planeta ao longo do tempo. Ou seja, a diversidade está relacionada à história dos 
povos e grupos humanos.

Como você pode perceber, o estudo de História é fundamental para entender-
mos o mundo em que vivemos. 

Esta coleção tem entre seus objetivos ajudar você a conhecer a história dos 
grupos humanos que compõem nosso país, assim como a história de outras socie-
dades e povos que viveram em outras épocas, nas mais diversas regiões do planeta.

Acreditamos que o conhecimento sobre as diferenças é o primeiro passo para 
cultivarmos o respeito pelos outros e, dessa maneira, transformar nosso mundo 
em um lugar onde todos possam viver em harmonia. Viver felizes – mesmo com 
nossas diferenças!

Um grande abraço,

Os autores
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Abertura de unidade 
Em página dupla, a 
abertura traz um texto com 
imagens apresentando o 
conceito trabalhado na 
unidade. Cada volume tem 
quatro unidades. Foram 
escolhidos conceitos impor-
tantes para a compreensão 
do mundo em que vivemos. 

Esta coleção traz aspectos da história do Brasil e do mundo narrados em linguagem atraente, sempre relacio-
nando o passado com o presente. 
Imagens diversas servem de ponto de partida para a apresentação dos assuntos. 
As atividades auxiliam você a revisar o conteúdo estudado e estimulam a reflexão sobre seu cotidiano.

conheça seu livro

ABERTURA DE CAPÍTULO
Todos os capítulos 
começam com uma ou 
duas imagens e textos 
que tratam de assuntos 
do presente. Assim, você 
perceberá que a História 
tem tudo a ver com o 
dia a dia de todos nós.

22 Tolerância

Você já experimentou uma sensação de estranheza ou de rejei-

ção diante de ideias ou experiências diferentes das suas? Não é difícil 

encontrar pessoas com hábitos, crenças, estilo de vida, costumes e 

pensamentos diversos dos nossos. Como você reage diante delas?

Em um primeiro momento o que não se parece com o que 

conhecemos nos causa estranhamento. Isso ocorre porque olhamos e 

tentamos compreender os fenômenos e as outras pessoas com base 

na nossa experiência e nos valores da sociedade em que vivemos.

Conviver com as diferenças é uma condição essencial para a vida 

em sociedade. A tolerância, isto é, a aceitação de diferentes formas 

de viver e pensar, é indispensável para a construção de um mundo 

mais livre e justo. Achar que apenas a nossa maneira de pensar e ver 

o mundo é correta gera preconceito, que muitas vezes se manifesta 

por meio de atos de violência, como ofensas, menosprezo ou mesmo 

agressões físicas.

  Integrantes de 
diversas religiões 
participam de 
ato ecumênico 
no estádio do 
Maracanã, na 
cidade do Rio 
de Janeiro, RJ. 
Fotografia de 2014.

UN
IDADE

O respeito às diferenças

DANIEL SILVEIRA/G1
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  Três garotos, um 
judeu, um muçulmano 

e outro cristão, posam 

juntos para foto em 
Jerusalém, capital de 
Israel. As diferentes 
religiões às quais 
eles pertencem não 
impedem que eles 
possam conviver em 
harmonia.

começo de CONVERSA
 1. Como você reage quando se depara com ideias novas e 

diferentes das suas? Você aceita ouvir uma música nova, 

por exemplo? Ou aceita se relacionar com pessoas de 

hábitos completamente estranhos aos seus?

 2. O fato de cada pessoa ter uma opinião e gostar de algo 

diferente das demais é positivo? Justifique sua resposta.

Ser tolerante não significa ter de mudar de opinião e adotar 

outro ponto de vista. A pessoa tolerante é aquela que, mesmo tendo 

suas próprias escolhas, respeita e admite outras maneiras de viver e 

pensar. Assim, a tolerância garante a todos que possam se expressar 

livremente, sem conflitos e de forma harmoniosa.

Nesta unidade, estudaremos alguns momentos históricos mar-

cados pelo conflito de ideias e de culturas em que a intolerância 

provocou guerras e mortes.
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Nenhuma outra competição reúne um número grande de atletas como 
as Olimpíadas. São milhares de esportistas de todo o mundo, das mais varia-
das modalidades, sonhando em conquistar uma medalha e poder desfrutar 
da emoção de ver a bandeira de seu país no lugar mais alto do pódio. Esta 
sensação de pertencer a um país, demonstrada e sentida por muitos na época 
de grandes eventos esportivos ou em situações de guerra, por exemplo, é 
relativamente recente na história.

Durante a Alta Idade Média, por exemplo, a 
sociedade europeia estava organizada em torno dos 
feudos, e não de países. Alguns países da Europa oci-
dental que conhecemos hoje foram organizados entre 
o século XI e o século XV. O processo histórico de 
sua formação esteve quase sempre ligado à figura de 
um rei, que submetia vários feudos ao poder central 
por ele exercido. Por essa razão, os Estados que se 
constituíram nessa época são chamados pelos histo-
riadores de Monarquias Nacionais. É esse processo 
histórico que vamos estudar neste capítulo.

Das Monarquias Nacionais 
ao Absolutismo

C
A
P
ÍT

ULO

Das Monarquias Nacionais Das Monarquias Nacionais 
ao Absolutismo

P
ÍT

ULO 1

Objetivos de aprendizagem
• Compreender o processo de 

formação das Monarquias 
Nacionais europeias.

• Perceber os acordos feitos 
entre reis, burguesia e Igreja 
Católica na centralização 
do poder.

• Conhecer algumas teorias 
referentes ao Absolutismo.

Estado: conjunto de instituições que 
formam a organização política de 
um povo em determinado território. 
Atualmente, fazem parte de diversos 
Estados modernos os poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário. O Poder Executivo 
é formado pelo governo, que administra 
o país, e por outras instituições.
Monarquia: no período estudado 
neste capítulo, forma de governo na 
qual o poder era exercido por uma 
única pessoa, o rei ou monarca.

  Bandeiras de países participantes 
das Olimpíadas realizadas no Rio de 
Janeiro (RJ), 2016. TH
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 As sociedades se organizam 
Os primeiros grupos humanos eram nômades, moravam em cavernas ou em habi-

tações temporárias, não tinham governo e dividiam os alimentos que conseguiam entre 
todos os membros do grupo.

Os antigos egípcios, por sua vez, formaram um governo centralizado na figura do 
faraó. Já na Mesopotâmia, na Fenícia ou na Grécia antiga, a forma de organização política 
adotada foi a das cidades-Estado. Ou seja, cada cidade era um Estado autônomo, cada 
qual com suas próprias normas. Não havia, nesse caso, um poder central que governava 
todas as cidades de maneira unificada, como no Egito. 

Ao longo da História, então, homens e mulheres encontraram diferentes formas 
de se organizar em sociedade. E esse modo variou (e pode variar) conforme o lugar 
e o tempo. Mudanças nesse sentido também foram observadas na Europa, durante o 
período medieval.

 Mudanças na Europa
Com a desagregação do Império Romano, em meados do século V, a sociedade 

europeia passou por profundas modificações. O imenso território romano foi fragmentado 
e o poder centralizado em torno do imperador deixou de existir. Após um longo processo 
ocorreu a formação dos feudos. Nesses lugares, as decisões sobre o que era justo ou 
injusto, certo ou errado, 
assim como as formas 
de pagamentos de 
taxas, ficavam quase 
exclusivamente sob a 
responsabilidade do 
senhor feudal. 
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  Miniatura do 
manuscrito italiano 
De universo, 
de Rábano 
Mauro, século XI, 
representando 
dois senhores 
feudais durante 
uma refeição. 
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Começo de conversa
Este boxe traz questões que ajudam 
você a refletir sobre o conceito que 
será trabalhado na unidade. 

Objetivos de aprendizagem
Neste boxe você ficará sabendo o que se espera 
que seja aprendido com o estudo do capítulo.
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ícones UTILIZADOS

Glossário
Os termos e con-
ceitos destacados 

no texto em verde 
remetem ao glos-
sário na lateral da 
página, que apre-

senta sua definição.

 O choque cultural

Os indígenas não conheciam dinheiro nem as 

noções de acumulação de bens e terras. Já os por-

tugueses procuravam se apropriar das riquezas e das 

terras dos indígenas. 

Os indígenas tinham suas crenças religiosas e o hábito 

de andar nus. Os portugueses, por sua vez, procuraram 

impor a fé cristã à população local e desejavam também mudar seus hábitos e costumes. 

Em pouco tempo, o choque cultural tornou-se evidente.

Os portugueses decidiram comercializar o tronco de pau-brasil na Europa. Para isso, 

utilizaram a mão de obra indígena para o corte e transporte dos troncos até as embarca-

ções ancoradas na costa ou até as feitorias, onde ficavam armazenados até a chegada das 

próximas embarcações rumo a Portugal. O mapa Terra Brasilis 

representa vários indígenas envolvidos nessa atividade. 

Para convencer os indígenas a fazer esse trabalho, os 

portugueses ofereciam a eles anzóis, machados, facas, contas 

coloridas para enfeites, espelhos e pentes. Quando os indígenas 

começaram a se recusar a fazer todo o trabalho, os portugueses 

decidiram escravizá-los.

Para justificar a escravização dos nativos, vários argumen-

tos foram utilizados. Para os europeus, os indígenas eram 

“selvagens”, “bárbaros”, criaturas “sem alma”, inferiores aos 

europeus e, por isso, passíveis de serem escravizados. Outro 

aspecto que muito influenciou essa visão etnocêntrica foi o 

fato de alguns grupos 

indígenas praticarem a 

antropofagia, ou seja, 

terem o costume de 

comer carne humana. 

(Veja o boxe a seguir.)

Visão etnocêntrica: 

ou etnocentrismo, forma 

de ver o mundo na qual 

toda diversidade cultural é 

julgada de forma negativa 

e segundo os parâmetros 

da própria cultura. Os 

europeus, por exemplo, 

viam suas línguas, práticas 

culturais e ideias religiosas 

como o modelo de 

civilização a ser alcançado 

por povos considerados 

inferiores. Esse tipo de 

concepção tem como 

resultado o desrespeito a 

outras culturas.

1

1

  Detalhe do mapa 

Terra Brasilis 

representando 

indígenas 

cortando e 

carregando toras 

de pau-brasil.
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PARA SABER MAIS 
Este boxe está presente 
em diversos capítulos e 
traz informações comple-
mentares ao texto central.

PASSADO PRESENTE 
Seção que aparece em diversos 

capítulos e reforça a relação entre as 
questões do passado e do presente.

passado presente

 A culinária mineira

A culinária de Minas Gerais é um exemplo da mistura de povos e culturas que formou 

o Brasil. Na cozinha mineira convivem a mandioca, o milho e o urucum, típicos alimentos de 

origem indígena; o quiabo e a pimenta, vindos da África; e o açúcar, trazido pelos europeus.

Ainda hoje o cardápio mineiro tem como base o feijão, o angu de fubá de milho 

e a couve. Essa refeição caseira é cozida em fogo brando, como faziam os tropeiros do 

século XVIII.

O feijão-tropeiro chegou à região das minas com os grupos que conduziam as tropas 

e, nas paradas, cozinhavam em fogões improvisados, juntando ao feijão a farinha de 

mandioca e o torresmo frito.

O angu, alimento diário dos escravizados, mais tarde adotado por toda a população, 

tinha também o torresmo como parte essencial de seu preparo. E o modo de fazer a 

canjica de milho, espessa e adoçada, relaciona-se diretamente com os períodos de falta 

de sal: esse produto vinha de longe e era vendido 

a peso de ouro na região das minas.

Da mandioca, principal ingrediente da alimen-

tação indígena, vem o polvilho, com o qual se faz o 

produto mineiro mais conhecido em todo o Brasil – o 

pão de queijo. Muitos outros pratos foram elaborados 

na casa-grande das fazendas, como a galinha ao molho 

pardo, adaptada da cozinha portuguesa.

tação indígena, vem o polvilho, com o qual se faz o 

produto mineiro mais conhecido em todo o Brasil – o 

pão de queijo. Muitos outros pratos foram elaborados 

na casa-grande das fazendas, como a galinha ao molho 

  Feijão-tropeiro servido 

em panela de pedra. 

Ouro Preto (MG), 2015.

G. EVANGELISTA/OPÇÃO 

BRASIL IMAGENS

O século XVIII no Brasil foi marcado pela extração de ouro 

na região de Minas Gerais. A principal mão de obra utilizada 

foi a escravizada, mas também trabalharam nas lavras pessoas 

livres e os forros. Figuras marcantes da vida econômica da região 

foram os tropeiros e as negras do tabuleiro. 

• Com seus colegas, realizem uma breve encenação teatral que 

represente como vocês imaginam o cotidiano de um desses 

grupos de trabalhadores.

• É importante que vocês busquem informações sobre o vocabulário, os costumes, as 

festas e as práticas religiosas da época para enriquecer o trabalho de dramatização.

diálogos
Forro: ex-escravizado 

libertado por meio 
de carta de alforria, 
documento pelo qual 

o proprietário abria 
mão de seus direitos 

de propriedade sobre o 

escravizado.
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IMAGEM CONDUTORA 
Todas as vezes que você 
vir uma imagem com a 
indicação de uma lupa 
verde, fique atento. Ela será 
analisada em detalhes nas 
páginas seguintes e ajudará 
na compreensão do capítulo.

As atividades 
indicadas por este 

ícone trabalham questões 
socioemocionais, como lidar 
com relacionamentos e na 
resolução de problemas.

As atividades 
indicadas por 

este ícone propõem 
tarefas voltadas à 
inclusão de pessoas 
com deficiência.

As atividades 
indicadas por este 

ícone apresentam 
propostas do uso de 
diferentes tecnologias ou 
de algum recurso digital.

Luteranismo

Calvinismo

Anglicanismo

As religiões protestantes

p ar a s aber mais

• Originado do pensamento de Martinho Lutero 
(1483-1546).

• Relação direta entre fiéis e Deus e simplificação 
dos rituais religiosos. 

• O culto aos santos e à Virgem Maria não é tão 
valorizado.

• Celibato dos pastores (sacerdotes) não é 
obrigatório.

• Originado do pensamento de João Calvino (1509-1564). 

• Crença em pessoas predestinadas por Deus à salvação na 
vida eterna. 

• Sinais da predestinação: sucesso no trabalho e nos 
negócios.

• Vida simples, trabalho árduo, economia de dinheiro, 
aceitação da cobrança de juros e investimento em novas 
oportunidades de trabalho. 

• Aceita pela burguesia como forma de justificar a riqueza 
e o acúmulo de bens.

• Originado do pensamento de Henrique VIII, rei da 
Inglaterra entre 1509 e 1547.

• Rompimento com a Igreja Católica após o papa 
Clemente VII negar o direito do rei Henrique VIII de 
separar-se de sua esposa. 

• Características: celibato voluntário dos sacerdotes, celebra-
ção de missas em inglês e condenação das indulgências.

• Manutenção do batismo e da eucaristia como 
sacramentos.
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  Martinho Lutero, 
óleo sobre 
madeira de 
Lucas Cranach, 
o Velho, 1532.

  João Calvino, óleo 
sobre madeira 
de autoria 
desconhecida, 
1550.

  Retrato de 
Henrique VIII de 
Inglaterra, óleo 
sobre tela de Hans 
Holbein, o Jovem.
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 Terra Brasilis
A imagem abaixo é conhecida como Terra Brasilis ou Carta do Brasil. Trata-se da reprodução de um mapa elaborado por volta de 1519 pelos cartógrafos do governo português. Usaremos esse mapa como a imagem condutora do capítulo, pois ele nos permite conhecer alguns aspectos da visão que os colonizadores tinham destas terras e dos povos que aqui viviam. 

  Mapa Terra Brasilis, feito em 1519 pelos cartógrafos Lopo Homem, Pedro e Jorge Reinel. Desenhado sobre pergaminho, é um dos primeiros mapas a representar os territórios portugueses na América.
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O primeiro ponto a se destacar é a própria representação do território como um lugar que pertencia a Portugal. Por meio de bandeiras portuguesas em diversos pontos do mapa – até mesmo sobre o oceano e as ilhas, como a atual Fernando de Noronha –, o governo português procurava afirmar seu domínio sobre a região. A bandeira ao norte (no canto superior esquerdo do mapa) está em terras que hoje pertencem à Guiana. Já a do extremo sul está em terras hoje pertencentes  à Argentina.
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Outro destaque no mapa são as palavras escritas ao longo do litoral. São nomes que os portugueses deram a regiões e acidentes geográficos ao fazer o mapeamento da costa em expedições exploratórias entre 1501 e 1503. Em geral, eles deram nomes de santos católicos a rios, baías, ilhas e regiões 
específicas. 

 O pau-brasil
No mapa Terra Brasilis não há indicações de vilas ou fortes. Isso ocorre porque o governo por-

tuguês estava interessado em colonizar terras onde houvesse metais preciosos, como ouro e prata. 
Assim, as únicas construções portuguesas eram paliçadas e torres de madeira erguidas ao redor de pequenas aldeias e hortas. Elas não aparecem no mapa pois, pelo costume da época, só eram indi-

cadas as fortificações feitas de pedra, mais sólidas e duradouras.
Na região representada no mapa, os primeiros relatos dos exploradores indicavam que o único produto com valor comercial na Europa era o pau--brasil, uma árvore de tronco avermelhado usada na fabricação de um corante para tingir tecidos. 
As construções existentes – também chamadas de feitorias – eram usadas para armazenar as toras de pau-brasil que seriam embarcadas nos navios portugueses e posteriormente vendidas na Europa. Uma das primeiras feitorias foi edificada em 1503, na região do atual município de Cabo Frio (RJ). 

Segundo alguns estudiosos, foi por causa do pau-brasil, encontrado em todo o litoral, que os por-tugueses passaram a chamar as novas terras pelo 
nome que têm até hoje: Brasil. 

1

2

1

  Detalhe do mapa Terra Brasilis com 
nomes dados pelos portugueses a 
acidentes geográficos do litoral.

  Detalhe do mapa Terra 
Brasilis representando 
o pau-brasil, árvore 
nativa da região. 

2

Paliçada: cerca alta e 
fechada construída para 
defender um acampamento 
ou uma aldeia. 
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Abertura de unidade 
Em página dupla, a 
abertura traz um texto com 
imagens apresentando o 
conceito trabalhado na 
unidade. Cada volume tem 
quatro unidades. Foram 
escolhidos conceitos impor-
tantes para a compreensão 
do mundo em que vivemos. 

Esta coleção traz aspectos da história do Brasil e do mundo narrados em linguagem atraente, sempre relacio-
nando o passado com o presente. 
Imagens diversas servem de ponto de partida para a apresentação dos assuntos. 
As atividades auxiliam você a revisar o conteúdo estudado e estimulam a reflexão sobre seu cotidiano.

conheça seu livro

ABERTURA DE CAPÍTULO
Todos os capítulos 
começam com uma ou 
duas imagens e textos 
que tratam de assuntos 
do presente. Assim, você 
perceberá que a História 
tem tudo a ver com o 
dia a dia de todos nós.

22 Tolerância

Você já experimentou uma sensação de estranheza ou de rejei-

ção diante de ideias ou experiências diferentes das suas? Não é difícil 

encontrar pessoas com hábitos, crenças, estilo de vida, costumes e 

pensamentos diversos dos nossos. Como você reage diante delas?

Em um primeiro momento o que não se parece com o que 

conhecemos nos causa estranhamento. Isso ocorre porque olhamos e 

tentamos compreender os fenômenos e as outras pessoas com base 

na nossa experiência e nos valores da sociedade em que vivemos.

Conviver com as diferenças é uma condição essencial para a vida 

em sociedade. A tolerância, isto é, a aceitação de diferentes formas 

de viver e pensar, é indispensável para a construção de um mundo 

mais livre e justo. Achar que apenas a nossa maneira de pensar e ver 

o mundo é correta gera preconceito, que muitas vezes se manifesta 

por meio de atos de violência, como ofensas, menosprezo ou mesmo 

agressões físicas.

  Integrantes de 
diversas religiões 
participam de 
ato ecumênico 
no estádio do 
Maracanã, na 
cidade do Rio 
de Janeiro, RJ. 
Fotografia de 2014.

UN
IDADE

O respeito às diferenças

DANIEL SILVEIRA/G1
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  Três garotos, um 
judeu, um muçulmano 

e outro cristão, posam 

juntos para foto em 
Jerusalém, capital de 
Israel. As diferentes 
religiões às quais 
eles pertencem não 
impedem que eles 
possam conviver em 
harmonia.

começo de CONVERSA
 1. Como você reage quando se depara com ideias novas e 

diferentes das suas? Você aceita ouvir uma música nova, 

por exemplo? Ou aceita se relacionar com pessoas de 

hábitos completamente estranhos aos seus?

 2. O fato de cada pessoa ter uma opinião e gostar de algo 

diferente das demais é positivo? Justifique sua resposta.

Ser tolerante não significa ter de mudar de opinião e adotar 

outro ponto de vista. A pessoa tolerante é aquela que, mesmo tendo 

suas próprias escolhas, respeita e admite outras maneiras de viver e 

pensar. Assim, a tolerância garante a todos que possam se expressar 

livremente, sem conflitos e de forma harmoniosa.

Nesta unidade, estudaremos alguns momentos históricos mar-

cados pelo conflito de ideias e de culturas em que a intolerância 

provocou guerras e mortes.
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Nenhuma outra competição reúne um número grande de atletas como 
as Olimpíadas. São milhares de esportistas de todo o mundo, das mais varia-
das modalidades, sonhando em conquistar uma medalha e poder desfrutar 
da emoção de ver a bandeira de seu país no lugar mais alto do pódio. Esta 
sensação de pertencer a um país, demonstrada e sentida por muitos na época 
de grandes eventos esportivos ou em situações de guerra, por exemplo, é 
relativamente recente na história.

Durante a Alta Idade Média, por exemplo, a 
sociedade europeia estava organizada em torno dos 
feudos, e não de países. Alguns países da Europa oci-
dental que conhecemos hoje foram organizados entre 
o século XI e o século XV. O processo histórico de 
sua formação esteve quase sempre ligado à figura de 
um rei, que submetia vários feudos ao poder central 
por ele exercido. Por essa razão, os Estados que se 
constituíram nessa época são chamados pelos histo-
riadores de Monarquias Nacionais. É esse processo 
histórico que vamos estudar neste capítulo.

Das Monarquias Nacionais 
ao Absolutismo

C
A
P
ÍT

ULO

Das Monarquias Nacionais Das Monarquias Nacionais 
ao Absolutismo

P
ÍT

ULO 1

Objetivos de aprendizagem
• Compreender o processo de 

formação das Monarquias 
Nacionais europeias.

• Perceber os acordos feitos 
entre reis, burguesia e Igreja 
Católica na centralização 
do poder.

• Conhecer algumas teorias 
referentes ao Absolutismo.

Estado: conjunto de instituições que 
formam a organização política de 
um povo em determinado território. 
Atualmente, fazem parte de diversos 
Estados modernos os poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário. O Poder Executivo 
é formado pelo governo, que administra 
o país, e por outras instituições.
Monarquia: no período estudado 
neste capítulo, forma de governo na 
qual o poder era exercido por uma 
única pessoa, o rei ou monarca.

  Bandeiras de países participantes 
das Olimpíadas realizadas no Rio de 
Janeiro (RJ), 2016. TH
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 As sociedades se organizam 
Os primeiros grupos humanos eram nômades, moravam em cavernas ou em habi-

tações temporárias, não tinham governo e dividiam os alimentos que conseguiam entre 
todos os membros do grupo.

Os antigos egípcios, por sua vez, formaram um governo centralizado na figura do 
faraó. Já na Mesopotâmia, na Fenícia ou na Grécia antiga, a forma de organização política 
adotada foi a das cidades-Estado. Ou seja, cada cidade era um Estado autônomo, cada 
qual com suas próprias normas. Não havia, nesse caso, um poder central que governava 
todas as cidades de maneira unificada, como no Egito. 

Ao longo da História, então, homens e mulheres encontraram diferentes formas 
de se organizar em sociedade. E esse modo variou (e pode variar) conforme o lugar 
e o tempo. Mudanças nesse sentido também foram observadas na Europa, durante o 
período medieval.

 Mudanças na Europa
Com a desagregação do Império Romano, em meados do século V, a sociedade 

europeia passou por profundas modificações. O imenso território romano foi fragmentado 
e o poder centralizado em torno do imperador deixou de existir. Após um longo processo 
ocorreu a formação dos feudos. Nesses lugares, as decisões sobre o que era justo ou 
injusto, certo ou errado, 
assim como as formas 
de pagamentos de 
taxas, ficavam quase 
exclusivamente sob a 
responsabilidade do 
senhor feudal. 
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  Miniatura do 
manuscrito italiano 
De universo, 
de Rábano 
Mauro, século XI, 
representando 
dois senhores 
feudais durante 
uma refeição. 
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Começo de conversa
Este boxe traz questões que ajudam 
você a refletir sobre o conceito que 
será trabalhado na unidade. 

Objetivos de aprendizagem
Neste boxe você ficará sabendo o que se espera 
que seja aprendido com o estudo do capítulo.
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ícones UTILIZADOS

Glossário
Os termos e con-
ceitos destacados 

no texto em verde 
remetem ao glos-
sário na lateral da 
página, que apre-

senta sua definição.

 O choque cultural

Os indígenas não conheciam dinheiro nem as 

noções de acumulação de bens e terras. Já os por-

tugueses procuravam se apropriar das riquezas e das 

terras dos indígenas. 

Os indígenas tinham suas crenças religiosas e o hábito 

de andar nus. Os portugueses, por sua vez, procuraram 

impor a fé cristã à população local e desejavam também mudar seus hábitos e costumes. 

Em pouco tempo, o choque cultural tornou-se evidente.

Os portugueses decidiram comercializar o tronco de pau-brasil na Europa. Para isso, 

utilizaram a mão de obra indígena para o corte e transporte dos troncos até as embarca-

ções ancoradas na costa ou até as feitorias, onde ficavam armazenados até a chegada das 

próximas embarcações rumo a Portugal. O mapa Terra Brasilis 

representa vários indígenas envolvidos nessa atividade. 

Para convencer os indígenas a fazer esse trabalho, os 

portugueses ofereciam a eles anzóis, machados, facas, contas 

coloridas para enfeites, espelhos e pentes. Quando os indígenas 

começaram a se recusar a fazer todo o trabalho, os portugueses 

decidiram escravizá-los.

Para justificar a escravização dos nativos, vários argumen-

tos foram utilizados. Para os europeus, os indígenas eram 

“selvagens”, “bárbaros”, criaturas “sem alma”, inferiores aos 

europeus e, por isso, passíveis de serem escravizados. Outro 

aspecto que muito influenciou essa visão etnocêntrica foi o 

fato de alguns grupos 

indígenas praticarem a 

antropofagia, ou seja, 

terem o costume de 

comer carne humana. 

(Veja o boxe a seguir.)

Visão etnocêntrica: 

ou etnocentrismo, forma 

de ver o mundo na qual 

toda diversidade cultural é 

julgada de forma negativa 

e segundo os parâmetros 

da própria cultura. Os 

europeus, por exemplo, 

viam suas línguas, práticas 

culturais e ideias religiosas 

como o modelo de 

civilização a ser alcançado 

por povos considerados 

inferiores. Esse tipo de 

concepção tem como 

resultado o desrespeito a 

outras culturas.

1

1

  Detalhe do mapa 

Terra Brasilis 

representando 

indígenas 

cortando e 

carregando toras 

de pau-brasil.
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PARA SABER MAIS 
Este boxe está presente 
em diversos capítulos e 
traz informações comple-
mentares ao texto central.

PASSADO PRESENTE 
Seção que aparece em diversos 

capítulos e reforça a relação entre as 
questões do passado e do presente.

passado presente

 A culinária mineira

A culinária de Minas Gerais é um exemplo da mistura de povos e culturas que formou 

o Brasil. Na cozinha mineira convivem a mandioca, o milho e o urucum, típicos alimentos de 

origem indígena; o quiabo e a pimenta, vindos da África; e o açúcar, trazido pelos europeus.

Ainda hoje o cardápio mineiro tem como base o feijão, o angu de fubá de milho 

e a couve. Essa refeição caseira é cozida em fogo brando, como faziam os tropeiros do 

século XVIII.

O feijão-tropeiro chegou à região das minas com os grupos que conduziam as tropas 

e, nas paradas, cozinhavam em fogões improvisados, juntando ao feijão a farinha de 

mandioca e o torresmo frito.

O angu, alimento diário dos escravizados, mais tarde adotado por toda a população, 

tinha também o torresmo como parte essencial de seu preparo. E o modo de fazer a 

canjica de milho, espessa e adoçada, relaciona-se diretamente com os períodos de falta 

de sal: esse produto vinha de longe e era vendido 

a peso de ouro na região das minas.

Da mandioca, principal ingrediente da alimen-

tação indígena, vem o polvilho, com o qual se faz o 

produto mineiro mais conhecido em todo o Brasil – o 

pão de queijo. Muitos outros pratos foram elaborados 

na casa-grande das fazendas, como a galinha ao molho 

pardo, adaptada da cozinha portuguesa.

tação indígena, vem o polvilho, com o qual se faz o 

produto mineiro mais conhecido em todo o Brasil – o 

pão de queijo. Muitos outros pratos foram elaborados 

na casa-grande das fazendas, como a galinha ao molho 

  Feijão-tropeiro servido 

em panela de pedra. 

Ouro Preto (MG), 2015.

G. EVANGELISTA/OPÇÃO 

BRASIL IMAGENS

O século XVIII no Brasil foi marcado pela extração de ouro 

na região de Minas Gerais. A principal mão de obra utilizada 

foi a escravizada, mas também trabalharam nas lavras pessoas 

livres e os forros. Figuras marcantes da vida econômica da região 

foram os tropeiros e as negras do tabuleiro. 

• Com seus colegas, realizem uma breve encenação teatral que 

represente como vocês imaginam o cotidiano de um desses 

grupos de trabalhadores.

• É importante que vocês busquem informações sobre o vocabulário, os costumes, as 

festas e as práticas religiosas da época para enriquecer o trabalho de dramatização.

diálogos
Forro: ex-escravizado 

libertado por meio 
de carta de alforria, 
documento pelo qual 

o proprietário abria 
mão de seus direitos 

de propriedade sobre o 

escravizado.
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IMAGEM CONDUTORA 
Todas as vezes que você 
vir uma imagem com a 
indicação de uma lupa 
verde, fique atento. Ela será 
analisada em detalhes nas 
páginas seguintes e ajudará 
na compreensão do capítulo.

As atividades 
indicadas por este 

ícone trabalham questões 
socioemocionais, como lidar 
com relacionamentos e na 
resolução de problemas.

As atividades 
indicadas por 

este ícone propõem 
tarefas voltadas à 
inclusão de pessoas 
com deficiência.

As atividades 
indicadas por este 

ícone apresentam 
propostas do uso de 
diferentes tecnologias ou 
de algum recurso digital.

Luteranismo

Calvinismo

Anglicanismo

As religiões protestantes

p ar a s aber mais

• Originado do pensamento de Martinho Lutero 
(1483-1546).

• Relação direta entre fiéis e Deus e simplificação 
dos rituais religiosos. 

• O culto aos santos e à Virgem Maria não é tão 
valorizado.

• Celibato dos pastores (sacerdotes) não é 
obrigatório.

• Originado do pensamento de João Calvino (1509-1564). 

• Crença em pessoas predestinadas por Deus à salvação na 
vida eterna. 

• Sinais da predestinação: sucesso no trabalho e nos 
negócios.

• Vida simples, trabalho árduo, economia de dinheiro, 
aceitação da cobrança de juros e investimento em novas 
oportunidades de trabalho. 

• Aceita pela burguesia como forma de justificar a riqueza 
e o acúmulo de bens.

• Originado do pensamento de Henrique VIII, rei da 
Inglaterra entre 1509 e 1547.

• Rompimento com a Igreja Católica após o papa 
Clemente VII negar o direito do rei Henrique VIII de 
separar-se de sua esposa. 

• Características: celibato voluntário dos sacerdotes, celebra-
ção de missas em inglês e condenação das indulgências.

• Manutenção do batismo e da eucaristia como 
sacramentos.
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  Martinho Lutero, 
óleo sobre 
madeira de 
Lucas Cranach, 
o Velho, 1532.

  João Calvino, óleo 
sobre madeira 
de autoria 
desconhecida, 
1550.

  Retrato de 
Henrique VIII de 
Inglaterra, óleo 
sobre tela de Hans 
Holbein, o Jovem.
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 Terra Brasilis
A imagem abaixo é conhecida como Terra Brasilis ou Carta do Brasil. Trata-se da reprodução de um mapa elaborado por volta de 1519 pelos cartógrafos do governo português. Usaremos esse mapa como a imagem condutora do capítulo, pois ele nos permite conhecer alguns aspectos da visão que os colonizadores tinham destas terras e dos povos que aqui viviam. 

  Mapa Terra Brasilis, feito em 1519 pelos cartógrafos Lopo Homem, Pedro e Jorge Reinel. Desenhado sobre pergaminho, é um dos primeiros mapas a representar os territórios portugueses na América.
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O primeiro ponto a se destacar é a própria representação do território como um lugar que pertencia a Portugal. Por meio de bandeiras portuguesas em diversos pontos do mapa – até mesmo sobre o oceano e as ilhas, como a atual Fernando de Noronha –, o governo português procurava afirmar seu domínio sobre a região. A bandeira ao norte (no canto superior esquerdo do mapa) está em terras que hoje pertencem à Guiana. Já a do extremo sul está em terras hoje pertencentes  à Argentina.
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Outro destaque no mapa são as palavras escritas ao longo do litoral. São nomes que os portugueses deram a regiões e acidentes geográficos ao fazer o mapeamento da costa em expedições exploratórias entre 1501 e 1503. Em geral, eles deram nomes de santos católicos a rios, baías, ilhas e regiões 
específicas. 

 O pau-brasil
No mapa Terra Brasilis não há indicações de vilas ou fortes. Isso ocorre porque o governo por-

tuguês estava interessado em colonizar terras onde houvesse metais preciosos, como ouro e prata. 
Assim, as únicas construções portuguesas eram paliçadas e torres de madeira erguidas ao redor de pequenas aldeias e hortas. Elas não aparecem no mapa pois, pelo costume da época, só eram indi-

cadas as fortificações feitas de pedra, mais sólidas e duradouras.
Na região representada no mapa, os primeiros relatos dos exploradores indicavam que o único produto com valor comercial na Europa era o pau--brasil, uma árvore de tronco avermelhado usada na fabricação de um corante para tingir tecidos. 
As construções existentes – também chamadas de feitorias – eram usadas para armazenar as toras de pau-brasil que seriam embarcadas nos navios portugueses e posteriormente vendidas na Europa. Uma das primeiras feitorias foi edificada em 1503, na região do atual município de Cabo Frio (RJ). 

Segundo alguns estudiosos, foi por causa do pau-brasil, encontrado em todo o litoral, que os por-tugueses passaram a chamar as novas terras pelo 
nome que têm até hoje: Brasil. 

1

2

1

  Detalhe do mapa Terra Brasilis com 
nomes dados pelos portugueses a 
acidentes geográficos do litoral.

  Detalhe do mapa Terra 
Brasilis representando 
o pau-brasil, árvore 
nativa da região. 

2

Paliçada: cerca alta e 
fechada construída para 
defender um acampamento 
ou uma aldeia. 
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RAIO X
Seção especial para 

a análise de variados 
tipos de documentos 

históricos.

raio X

  Que vestígio é este e 
quem o produziu?

É uma moringa (vasilha 
de barro para conter e refres-
car líquidos) encontrada em uma 
tumba no sítio arqueológico El 
Castillo, na província de Huarmey, 
no Peru. Essa moringa foi produzida 
pela civilização huari (ou wari), que flores-
ceu no Peru, do ano 500 até 1100.

 Como essa moringa foi descoberta?
Dois professores de Arqueologia encontraram fragmentos de tecido e vasos na região. Acreditando que o local poderia esconder um sítio arqueológico, instalaram uma câmera fotográfica em uma pipa (também chamada de papagaio, pandorga etc.) e fizeram várias fotografias aéreas. Com base nas fotos, escolheram um lugar para escavar e encontraram, em 2012, um conjunto de torres, muralhas e uma sepultura intacta, com várias câmaras mortuárias.

 O que o local da descoberta desse vestígio sugere?
A moringa estava em uma das câmaras mortuárias, junto ao corpo de uma mulher de cerca de 60 anos de idade, sepultada com grande suntuosidade. Seu corpo foi colo-cado na posição sentada, vestido com xale e túnica e enfeitado com joias. Ao lado havia frascos, jarras e taças de cerâmica e vasilhas de prata, entre outros objetos requintados. Os arqueólogos acreditam que se trata de uma rainha huari rodeada de presentes deixados em sua homenagem.

  Moringa de barro 
huari com a 
representação de 
uma pessoa que 
veste uma espécie de 
chapéu e uma saia 
curta decorada.

É uma moringa (vasilha 
de barro para conter e refres-
car líquidos) encontrada em uma 
tumba no sítio arqueológico El 
Castillo, na província de Huarmey, 
no Peru. Essa moringa foi produzida 
pela civilização huari (ou wari), que flores-
ceu no Peru, do ano 500 até 1100.

veste uma espécie de 
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OLHO VIVO
Seção que traz imagens de diversas 
épocas e lugares. Por meio da 
observação e leitura, você perceberá 
que essas imagens são documentos 
históricos que representam 
interesses e visões de mundo de 
pessoas e de grupos sociais.

olho vivo

 Cidade Maurícia e Recife pelos olhos de Frans Post

Frans Post (1612-1680) tinha apenas 24 anos quando aceitou o convite para integrar 

a comissão montada pelo conde João Maurício de Nassau-Siegen rumo ao Brasil. Nos 

sete anos em que aqui viveu (1637-1644), elaborou inúmeras imagens em que procurava 

representar elementos brasileiros: a fauna, a flora e a vida urbana e rural.

1    Ao longe está a cidade de Olinda, representada por pontinhos 

brancos no monte azul que vemos no horizonte.

2    Neste local foi construído o Palácio de Friburgo, residência e sede 

administrativa de Nassau. 

3    Este conjunto de edificações formava a Cidade Maurícia, na ilha 

de Antônio Vaz, onde hoje se encontra o bairro de Santo Antônio, 

no Recife.

4    Casebre de madeira de onde saem alguns indígenas.

5    As casas construídas na Cidade Maurícia seguiam dois estilos de 

arquitetura: a holandesa, como esta; e a portuguesa, que está 

ao lado. Na holandesa, o telhado fica escondido atrás da fachada 

composta de degraus, formando um triângulo. Na portuguesa, o 

telhado é aparente e forma um beiral: prolongamento além da 

prumada das paredes.

6    Grupo de escravizados e mestiços: à época, o mais numeroso da 

população de Pernambuco. Perceba que quase todos os negros 

estão trabalhando. Post procurou deixar bem claro quem eram os 

cativos: todos os que vestem calças e estão com o torso nu.

7    Esta é a única obra de Frans Post em que aparecem soldados 

holandeses vestidos de vermelho. 

8    Aqui Frans Post retratou a si mesmo, trabalhando em uma 

esquina. Ele segura na mão esquerda uma prancheta, 

provavelmente, de desenho.

9    O gosto de Maurício de Nassau por paisagismo resultou na criação 

de um jardim botânico ao redor de seu palácio. Aqui vemos a 

representação de um caminho de palmeiras recém-plantadas.

10    Entre todas as pinturas de Post esta é a única que representa a 

cidade do Recife e suas casas. 

11   Entre o grupo de holandeses, está representado Maurício de 

Nassau, que aqui é cumprimentado por um homem que se inclina.

12    Grupo de indígenas. Na época em que Post pintou o quadro, 

o número de indígenas correspondia a um terço da população 

pernambucana. Esta era uma característica do primeiro período da 

colonização, que se transformaria totalmente com a intensificação 

do tráfego de africanos escravizados nos séculos seguintes.

  Vista da Cidade Maurícia e 

do Recife, óleo sobre madeira 

de Frans Post, pintura feita em 

1657. 
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Fontes: LAGO, Pedro Correa do; LAGO, Bia Correa do. Frans Post: 1612-1680. Obra completa. 

Rio de Janeiro: Capivara, 2006; MOURA FILHO; Heitor Pinto de. Demografia da Cidade Maurícia, 

segundo Frans Post. In: XIII ENCONTRO DE HISTÓRIA ANPUH-RIO. Identidades, 2008. Disponível 

em: <www.encontro2008.rj.anpuh.org/resources/content/anais/1208619587_ARQUIVO_HeitorMoura-

DemografiadaCidadeMauricia3.pdf>. Acessos em: 5 out. 2018.

De volta à Holanda, Post continuou produzindo pinturas e gravuras em seu ateliê, 

em um grande trabalho de lembrança daquilo que havia presenciado e registrado em 

esboços e desenhos. É o caso do óleo sobre madeira Vista da Cidade Maurícia e 

do Recife, reproduzido abaixo, em que o artista procurou representar o universo das 

cidades. Repare na riqueza de detalhes: a arquitetura, as pessoas, seus gestos, trajes  

e atividades. 

Entre todas as obras de Post, esta é a que mostra o maior número de personagens: 

ao todo são 146. Tamanha profusão de pessoas procurava representar um ambiente 

pacífico em que viviam as várias etnias e religiões sob o domínio holandês. Negava, assim, 

a existência de conflitos entre os vários grupos sociais.
COLEÇÃO PARTICULAR
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ESQUEMA-RESUMO
Encerra os capítulos 
com uma síntese dos 
assuntos trabalhados. 
Traz sempre 
uma atividade.

para organizar as ideias

esquema-resumo

Regiões do atual 
sul do México, 

Guatemala, 
Península 

de Iucatã, El 
Salvador, Belize 

e Honduras.

Migram do 
norte para 

o sul do atual 
México.

Região dos 
Andes 

(América do Sul).

Maias2000 a.C. AstecasSéculo XII IncasSéculo XII

Colônias do Norte 
e do Centro: Nova 

Inglaterra

Colônias do Sul

Pequenas propriedades

Grandes propriedades agrícolas

Sistema de autogoverno

Produção para exportação
Trabalho escravo

atividade
• Com base no esquema-resumo e na leitura do capítulo, explique os fatores que contribuíram para a conquista da América pelos espanhóis.

Algumas sociedades pré-colombianas

Ausência de governo único na América do Norte; forma de colonização diferente conforme a região

Violência 
militar

Envio de 
colonos

Construção 
de cidades

Religião

Domínio espanhol e início da colonização Treze ColôniasSéculo XVII

América pré-colombiana, conquista e colonização
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ENQUANTO ISSO...   
Mostra acontecimentos históricos 
que ocorreram em outras regiões na 
mesma época tratada no capítulo.
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  Tropas turco-otomanas marchando em direção à Constantinopla. Afresco de autoria desconhecida, 

pintado em 1537, no Mosteiro Moldovita, na Romênia.

 Os turcos otomanos

Os turcos eram um povo de pastores nômades que vivia na Ásia central, região onde 

hoje é o Cazaquistão. 

Por volta do século X, época em que Bagdá era um importante centro do saber 

muçulmano, os turcos viram-se obrigados a se deslocar para a Ásia Menor, ou Anatólia, 

região onde os continentes da Ásia e da Europa estão separados por uma faixa estreita 

de mar. Ali, fundaram vários reinos independentes e, ao entrarem em contato com os 

muçulmanos, converteram-se ao Islamismo. Um desses reinos foi o dos otomanos, na 

região da atual Turquia.

Contando com um poderoso exército, a partir do século XIV, os turcos otomanos ini-

ciaram um processo de expansão territorial que resultou na conquista de diversos territórios 

na Europa, no Oriente Médio e no norte da África, dominando grande parte da região do 

Mediterrâneo. Uma das conquistas mais significativas foi a da cidade de Constantinopla, 

em 1453, que pôs fim ao Império Romano do Oriente. 

O Império Turco Otomano existiu até as primeiras décadas do século XX.

enquanto isso...
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COMO SE FAZ…
Esta seção contribui para 

o seu desenvolvimento 
escolar. Por meio dela, 
você vai receber orien-

tações sobre como fazer 
fichamentos, entrevistas, 

pesquisas, resumos, entre 
outras tarefas.

 Áudio

Atualmente se tornou comum a gravação de áudios no formato podcast, uma espécie de 
programa de rádio transmitido pela internet e que pode ser ouvido a qualquer momento. Por meio 
dessa ferramenta, as pessoas podem gravar seus próprios programas com recursos muito simples, 
como um microfone e um programa de edição de áudio. Essa facilidade permite que os podcasts 
se tornem populares e tratem de diversos assuntos, como jogos eletrônicos, campeonatos de 
futebol, séries, filmes, política, economia, atividades culturais e muitos outros exemplos. Contudo, 
para gravar um programa de áudio desse tipo, é preciso respeitar algumas etapas de trabalho, 
que devem ser discutidas e planejadas previamente.

 1o passo
Identifiquem os recursos disponíveis para a gravação do áudio: podem ser usados microfones 

embutidos em notebooks, microfones externos, aparelhos celulares, entre outros. Outro recurso 
importante é um programa de edição de áudio, principalmente para unir trechos gravados de 
forma separada ou acrescentar outros áudios, como uma música ou outro recurso sonoro. Existem 
opções gratuitas e de fácil acesso na internet.

 2o passo
Após a verificação das condições técnicas para a gravação, a segunda etapa do trabalho é 

discutir os temas que serão abordados no podcast. Para isso, é importante que cada membro 
do grupo apresente e discuta as ideias com os colegas. Além disso, pode ser interessante ouvir 
alguns podcasts para se inspirar na produção de seu trabalho. Depois, será possível selecionar as 
ideias mais interessantes e desenvolvê-las para orientar a gravação. Planejem também os materiais 
complementares que podem fazer parte do programa, como músicas, sons diversos e outras gra-
vações. Lembrem-se de mencionar as fontes utilizadas e atribuir autoria a todo material utilizado.

 3o passo
A terceira etapa é a elaboração de um roteiro para orientar a gravação. Esse roteiro deve 

definir as linhas gerais do programa e o que será falado em cada parte, inclusive para ser lido 
durante a gravação. Contudo, permitam-se improvisar e manter o ambiente de diálogo entre os 
participantes do programa. 

 4o passo  
Com o roteiro pronto, é possível gravar o programa. Essa gravação pode ser feita em partes, 

sempre verificando a qualidade da gravação e refazendo se for necessário. Ao final, é possível 
reunir todas as partes e formar um programa completo. Lembrem-se de fazer a gravação em local 
silencioso para evitar que outros sons interfiram no trabalho.

 5o passo 
Com o áudio pronto, verifiquem a qualidade do trabalho e, se tudo estiver adequado, dis-

ponibilize-o na internet ou apresente-o aos colegas em sala de aula. 

como se faz...
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 Biografia

Biografia é a história da vida de uma pessoa contada por meio de um relato oral, escrito 
ou visual. As pessoas biografadas podem ser bastante conhecidas, como artistas, escritores ou 
pessoas comuns, que também podem ter sua vida relatada em uma biografia. 

Esse relato depende das escolhas feitas pelo autor da biografia, que pode decidir entre 
destacar alguns acontecimentos e omitir outros.

Veja a seguir alguns passos que podem auxiliar na elaboração de uma biografia.

 1o passo – Seleção de informações sobre a pessoa a ser biografada
Consulte enciclopédias, revistas especializadas, livros, biografias já produzidas, jornais, sites 

etc. e registre as informações obtidas. As entrevistas concedidas pela pessoa a ser biografada ou 
por alguém que tenha convivido com ela podem contribuir para o relato final.

 2o passo – Organização das informações
Registre, organize e compare os dados obtidos para eliminar as repetições e selecionar as 

informações mais importantes, como: 
• data e local de nascimento;
• dados sobre a família e a infância;
• trajetória profissional;
• informações sobre a obra produzida (organizada por data ou por tema);
• outros detalhes sobre a vida do biografado que julgar interessante.

 3o passo – Redação da biografia
Escolha a ordem de apresentação dos dados recolhidos e escreva a biografia.
No final indique os livros e textos consultados, ou seja, as referências bibliográficas, e nelas 

devem constar o nome do autor, o título da obra, a cidade onde foi publicada, o nome da editora 
e o ano da publicação. Essas informações podem ser encontradas na página de créditos, no início 
do livro, antes do sumário. Para enriquecer a biografia, inclua documentos e fotografias, sempre 
os identificando com assunto, data e autor, como no exemplo a seguir.os identificando com assunto, data e autor, como no exemplo a seguir.

Carolina Maria de Jesus nasceu na pequena cidade mineira de Sacramento. 
Seus pais eram bastante pobres e viviam em uma comunidade rural formada por 
pessoas negras. A escritora frequentou a escola por apenas dois anos, aprendendo 
a ler e a escrever nesse período.

Foi com base nesses registros do cotidiano e da pobreza, bem como da vida na 
favela do Canindé, que a escritora preparou os textos que formariam seu primeiro 
livro, intitulado Quarto de Despejo – Diário de uma favelada. 

O material que ela escrevia foi descoberto pelo jornalista Audálio Dantas, o que 
possibilitou a publicação do livro. A obra foi um sucesso imediato, tanto pelos temas 
abordados (o cotidiano da pobreza), quanto pelo estilo de escrita de Carolina Maria 
de Jesus. Ela expressava uma visão de mundo singular, marcada pela luta cotidiana 
pela sobrevivência.
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ATIVIDADES
No miolo e no final dos capítulos você vai 
encontrar atividades variadas: 
Para organizar as ideias – exercícios de 
compreensão de texto.
Teste seus conhecimentos – questões 
objetivas em formato de testes de 
múltipla escolha.
Diálogos – promovem reflexões sobre a 
comunidade ou que propõem o trabalho 
com outras disciplinas.
Hora de refletir – relações entre o 
conceito do capítulo e o tema da unidade.
Interpretando documentos – análise de 
diferentes tipos de documentos históricos. 

FECHANDO A UNIDADE
Esta seção de encerramento 
apresenta dois ou mais 
documentos que se inter-
-relacionam para que você 
possa refletir e discutir 
sobre o conceito estudado 
na unidade.

atividades

 1. Observe o mapa da página 75 e desenvolva as atividades a seguir.a) Construa uma linha do tempo com as viagens espanholas e portuguesas. (Veja 
como na seção Como se faz... no final deste volume.)b) Espanhóis e portugueses optaram por rotas marítimas diferentes para chegar às 
Índias. Descreva as rotas escolhidas por espanhóis e as escolhidas por portugueses.

c) Que regiões desconhecidas pelos europeus foram objeto das viagens represen-
tadas nesse mapa?2.  Durante as viagens marítimas, era comum que os marinheiros sofressem com diversos 

problemas de saúde. Alguns desses problemas eram causados pela falta de alimentos 
frescos durante as viagens, como frutas que fornecessem vitaminas. Mas também 
existiam problemas de saúde provocados por hábitos de higiene precários, como 
a falta do costume de escovar os dentes. Descreva alguns exemplos de hábitos de 
higiene atuais que podem evitar problemas de saúde. 3. A expansão marítima é um marco histórico que acarretou transformações profundas 
no mundo. Que argumentos podem justificar essa afirmação? 4. As imagens ajudam a entender a história, mas o trabalho com elas exige cuidado 
e atenção, principalmente por não retratarem fielmente a realidade. Responda às 
seguintes questões sobre a época das Grandes Navegações. a) Cite três aspectos dessa época que estão representados na xilogravura da página 

76 e três aspectos que não aparecem na imagem.b) Em sua opinião, por que nem tudo o que está no texto é representado na imagem?  5. A invenção de novos instrumentos e tecnologias teve papel importante no processo 
de expansão marítima. O desenvolvimento da bússola, do astrolábio e de novas 
formas de embarcações permitiram aos europeus explorar os mares e alcançar novas 
terras. Atualmente, existem muitas inovações tecnológicas que também possibilitam 
a realização de novas atividades ou descobertas. Reflita sobre o tema e selecione três 
inovações importantes para o mundo atual e explique de que modo elas ajudam na 
resolução de problemas ou na realização de novas descobertas.

MINHA BIBLIOTECA
Os Lusíadas em quadrinhos, de Fido Nesti. São Paulo: Peirópolis, 2006.Os episódios mais conhecidos da epopeia de Camões, publicada em 1572, recontados pelo ilustrador e cartunista paulistano Fido Nesti.
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teste seus conhecimentos
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fechando a unidade
Você vai trabalhar com dois documentos que abordam a questão 

dos deslocamentos populacionais. O primeiro é uma reprodução da 

pintura Os retirantes, de Candido Portinari, feita em 1944. O segundo 

é a letra de um baião muito conhecido, Asa-branca, composto por 

Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, em 1947. Depois de analisá-los, 

responda às perguntas propostas.

 Documento 1: Pintura

M
US

EU
 D

E 
AR

TE
 D

E 
SÃ

O 
PA

UL
O 

AS
SI

S 
CH

AT
EA

UB
RI

AN
D 

(M
AS

P)
, S

ÃO
 P

AU
LO

.

  Os retirantes, óleo sobre tela, de Candido Portinari, 1944. Esta tela faz parte de uma 

série de estudos do pintor sobre a seca no Nordeste e sua influência na vida das pessoas. 
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Marco Polo e sua Maravilhosa Viagem à China (para crianças e jovens), de 
Janis Herbert. Traduzido por Fernanda Abreu. São Paulo: Zahar, 2003.A longa viagem de Marco Polo é recontada neste livro. Além disso, a obra apresenta as diversas culturas que ele encontrou pelo caminho.
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teste seus conhecimentos 1. Leia o texto abaixo.

Sobre a época descrita no texto e considerando as informações apresentadas, é 
correto afirmar que as viagens nas caravelas:a) visavam ampliar o Catolicismo e foram realizadas no contexto da expansão do 

mercantilismo europeu.
b) pretendiam apenas estabelecer rotas para marginalizados da sociedade.c) tinham como objetivo expulsar os muçulmanos da Península Ibérica.d) eram feitas sem o consentimento das Coroas europeias. 2. Observe o mapa da página 75, com informações sobre as navegações espanholas 

e portuguesas entre os séculos XV e XVI. Em seguida, indique V para as opções 
verdadeiras e F para as falsas:
a) A rota de Cristóvão Colombo pretendia chegar ao Oriente, navegando em direção 

ao Ocidente, ou seja, em direção ao Oeste, pois foi baseada na suposição de que 
a Terra era redonda.

b) O interesse dos portugueses em chegar às Índias era encontrar uma rota comercial 
nova, já que a conquista de Constantinopla pelos turcos dificultou o acesso dos 
comerciantes europeus àquela região.c) As viagens de Colombo fracassaram e não resultaram em nenhum tipo de van-
tagem para os espanhóis.

d) Vasco da Gama atingiu o Oriente em 1498, o que estimulou novas expedições, 
como a de Pedro Álvares Cabral.

As caravelas foram um grande avanço tecnológico no final do século 
XV. Graças a elas, foi possível realizar viagens de longa distância de forma 
eficiente. Centenas de homens embarcaram nas caravelas dos descobri-
mentos. Alguns buscavam enriquecimento rápido, outros, oportunidade de 
difundir a fé em Cristo. Estes homens eram atraídos pela aventura, porém 
as surpresas nem sempre eram agradáveis. Nas embarcações, proliferavam 
doenças e a alimentação era precária.
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 1. Como Portinari (documento 1) representou os retirantes e o ambiente em que estão? 

 2. A letra de Asa-branca (documento 2) trata do sofrimento de alguém que deixou seu 

lugar de origem. A que região do Brasil se refere a canção? Que trechos levaram 

você a essa conclusão?

 3. A linguagem coloquial é uma maneira informal de se comunicar. Escreva as expres-

sões da linguagem coloquial utilizadas na canção Asa-branca. 

 4. Compare os dois documentos e explique como cada um deles nos ajuda a compre-

ender a situação dos movimentos populacionais no território brasileiro. 

5. Os documentos 1 e 2 permitem discutir deslocamentos populacionais. Agora, 

vamos refletir sobre outro tipo de deslocamento: o da mobilidade urbana. É 

comum que pessoas com deficiência enfrentem problemas no dia a dia por conta 

da falta de acessibilidade nos meios de transporte. 

 Em grupo, reflitam sobre as necessidades de acessibilidade nos transportes públi-

cos para diferentes grupos de pessoas com deficiência (com mobilidade reduzida, 

com deficiência visual, auditiva e com deficiência intelectual, entre outras). A 

partir disso, elaborem propostas de melhorias capazes de facilitar a mobilidade 

dessas pessoas. Reúnam as propostas apresentadas e, com o auxílio do profes-

sor, elaborem uma carta para ser enviada ao setor responsável pelo transporte 

público em sua região.

Asa-branca

Quando “oiei” a terra ardendo

Qual fogueira de São João

Eu perguntei a Deus do céu, ai

Por que tamanha judiação [...]

Que braseiro, que “fornaia’

Nem um pé de “prantação”

Por “farta” d’água perdi meu gado

Morreu de sede meu alazão [...]

“Inté” mesmo a asa-branca

Bateu asas do sertão

“Intonce” eu disse, adeus Rosinha

Guarda contigo meu coração [...]

“Intonce” eu disse, adeus Rosinha

Guarda contigo meu coração

Hoje longe, muitas léguas

Numa triste solidão

Espero a chuva cair de novo

Pra mim “vortar” pro meu sertão [...]

Quando o verde dos teus “oio”

Se “espaiar” na “prantação”

Eu te asseguro, não chore não, viu

Que eu “vortarei”, viu

Meu coração

Eu te asseguro, não chore não, viu

Que eu “vortarei”, viu

Meu coração

GONZAGA, Luiz; TEIXEIRA, Humberto. O canto 

jovem de Luiz Gonzaga. RCA, 1971.

 Documento 2: Letra de música

AN
DR

E 
DI

B/
PU

LS
AR

 IM
AG

EN
S

225

D3-2056-HIST-F2_V7-U04-LA-G20-AV.indd   225
10/27/18   8:49 AM

Na seção Atividades há ainda Minha biblioteca, 
que traz indicações de leitura, e Mundo virtual, com 
sugestões de sites para pesquisa.

Lembre-se: não escreva em 
seu livro, pois outros alunos 
irão usá-lo depois de você.
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RAIO X
Seção especial para 

a análise de variados 
tipos de documentos 

históricos.

raio X

  Que vestígio é este e 
quem o produziu?

É uma moringa (vasilha 
de barro para conter e refres-
car líquidos) encontrada em uma 
tumba no sítio arqueológico El 
Castillo, na província de Huarmey, 
no Peru. Essa moringa foi produzida 
pela civilização huari (ou wari), que flores-
ceu no Peru, do ano 500 até 1100.

 Como essa moringa foi descoberta?
Dois professores de Arqueologia encontraram fragmentos de tecido e vasos na região. Acreditando que o local poderia esconder um sítio arqueológico, instalaram uma câmera fotográfica em uma pipa (também chamada de papagaio, pandorga etc.) e fizeram várias fotografias aéreas. Com base nas fotos, escolheram um lugar para escavar e encontraram, em 2012, um conjunto de torres, muralhas e uma sepultura intacta, com várias câmaras mortuárias.

 O que o local da descoberta desse vestígio sugere?
A moringa estava em uma das câmaras mortuárias, junto ao corpo de uma mulher de cerca de 60 anos de idade, sepultada com grande suntuosidade. Seu corpo foi colo-cado na posição sentada, vestido com xale e túnica e enfeitado com joias. Ao lado havia frascos, jarras e taças de cerâmica e vasilhas de prata, entre outros objetos requintados. Os arqueólogos acreditam que se trata de uma rainha huari rodeada de presentes deixados em sua homenagem.

  Moringa de barro 
huari com a 
representação de 
uma pessoa que 
veste uma espécie de 
chapéu e uma saia 
curta decorada.

É uma moringa (vasilha 
de barro para conter e refres-
car líquidos) encontrada em uma 
tumba no sítio arqueológico El 
Castillo, na província de Huarmey, 
no Peru. Essa moringa foi produzida 
pela civilização huari (ou wari), que flores-
ceu no Peru, do ano 500 até 1100.

veste uma espécie de 
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OLHO VIVO
Seção que traz imagens de diversas 
épocas e lugares. Por meio da 
observação e leitura, você perceberá 
que essas imagens são documentos 
históricos que representam 
interesses e visões de mundo de 
pessoas e de grupos sociais.

olho vivo

 Cidade Maurícia e Recife pelos olhos de Frans Post

Frans Post (1612-1680) tinha apenas 24 anos quando aceitou o convite para integrar 

a comissão montada pelo conde João Maurício de Nassau-Siegen rumo ao Brasil. Nos 

sete anos em que aqui viveu (1637-1644), elaborou inúmeras imagens em que procurava 

representar elementos brasileiros: a fauna, a flora e a vida urbana e rural.

1    Ao longe está a cidade de Olinda, representada por pontinhos 

brancos no monte azul que vemos no horizonte.

2    Neste local foi construído o Palácio de Friburgo, residência e sede 

administrativa de Nassau. 

3    Este conjunto de edificações formava a Cidade Maurícia, na ilha 

de Antônio Vaz, onde hoje se encontra o bairro de Santo Antônio, 

no Recife.

4    Casebre de madeira de onde saem alguns indígenas.

5    As casas construídas na Cidade Maurícia seguiam dois estilos de 

arquitetura: a holandesa, como esta; e a portuguesa, que está 

ao lado. Na holandesa, o telhado fica escondido atrás da fachada 

composta de degraus, formando um triângulo. Na portuguesa, o 

telhado é aparente e forma um beiral: prolongamento além da 

prumada das paredes.

6    Grupo de escravizados e mestiços: à época, o mais numeroso da 

população de Pernambuco. Perceba que quase todos os negros 

estão trabalhando. Post procurou deixar bem claro quem eram os 

cativos: todos os que vestem calças e estão com o torso nu.

7    Esta é a única obra de Frans Post em que aparecem soldados 

holandeses vestidos de vermelho. 

8    Aqui Frans Post retratou a si mesmo, trabalhando em uma 

esquina. Ele segura na mão esquerda uma prancheta, 

provavelmente, de desenho.

9    O gosto de Maurício de Nassau por paisagismo resultou na criação 

de um jardim botânico ao redor de seu palácio. Aqui vemos a 

representação de um caminho de palmeiras recém-plantadas.

10    Entre todas as pinturas de Post esta é a única que representa a 

cidade do Recife e suas casas. 

11   Entre o grupo de holandeses, está representado Maurício de 

Nassau, que aqui é cumprimentado por um homem que se inclina.

12    Grupo de indígenas. Na época em que Post pintou o quadro, 

o número de indígenas correspondia a um terço da população 

pernambucana. Esta era uma característica do primeiro período da 

colonização, que se transformaria totalmente com a intensificação 

do tráfego de africanos escravizados nos séculos seguintes.

  Vista da Cidade Maurícia e 

do Recife, óleo sobre madeira 

de Frans Post, pintura feita em 

1657. 

5

9

2 3
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Fontes: LAGO, Pedro Correa do; LAGO, Bia Correa do. Frans Post: 1612-1680. Obra completa. 

Rio de Janeiro: Capivara, 2006; MOURA FILHO; Heitor Pinto de. Demografia da Cidade Maurícia, 

segundo Frans Post. In: XIII ENCONTRO DE HISTÓRIA ANPUH-RIO. Identidades, 2008. Disponível 

em: <www.encontro2008.rj.anpuh.org/resources/content/anais/1208619587_ARQUIVO_HeitorMoura-

DemografiadaCidadeMauricia3.pdf>. Acessos em: 5 out. 2018.

De volta à Holanda, Post continuou produzindo pinturas e gravuras em seu ateliê, 

em um grande trabalho de lembrança daquilo que havia presenciado e registrado em 

esboços e desenhos. É o caso do óleo sobre madeira Vista da Cidade Maurícia e 

do Recife, reproduzido abaixo, em que o artista procurou representar o universo das 

cidades. Repare na riqueza de detalhes: a arquitetura, as pessoas, seus gestos, trajes  

e atividades. 

Entre todas as obras de Post, esta é a que mostra o maior número de personagens: 

ao todo são 146. Tamanha profusão de pessoas procurava representar um ambiente 

pacífico em que viviam as várias etnias e religiões sob o domínio holandês. Negava, assim, 

a existência de conflitos entre os vários grupos sociais.
COLEÇÃO PARTICULAR
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ESQUEMA-RESUMO
Encerra os capítulos 
com uma síntese dos 
assuntos trabalhados. 
Traz sempre 
uma atividade.

para organizar as ideias

esquema-resumo

Regiões do atual 
sul do México, 

Guatemala, 
Península 

de Iucatã, El 
Salvador, Belize 

e Honduras.

Migram do 
norte para 

o sul do atual 
México.

Região dos 
Andes 

(América do Sul).

Maias2000 a.C. AstecasSéculo XII IncasSéculo XII

Colônias do Norte 
e do Centro: Nova 

Inglaterra

Colônias do Sul

Pequenas propriedades

Grandes propriedades agrícolas

Sistema de autogoverno

Produção para exportação
Trabalho escravo

atividade
• Com base no esquema-resumo e na leitura do capítulo, explique os fatores que contribuíram para a conquista da América pelos espanhóis.

Algumas sociedades pré-colombianas

Ausência de governo único na América do Norte; forma de colonização diferente conforme a região

Violência 
militar

Envio de 
colonos

Construção 
de cidades

Religião

Domínio espanhol e início da colonização Treze ColôniasSéculo XVII

América pré-colombiana, conquista e colonização
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ENQUANTO ISSO...   
Mostra acontecimentos históricos 
que ocorreram em outras regiões na 
mesma época tratada no capítulo.
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  Tropas turco-otomanas marchando em direção à Constantinopla. Afresco de autoria desconhecida, 

pintado em 1537, no Mosteiro Moldovita, na Romênia.

 Os turcos otomanos

Os turcos eram um povo de pastores nômades que vivia na Ásia central, região onde 

hoje é o Cazaquistão. 

Por volta do século X, época em que Bagdá era um importante centro do saber 

muçulmano, os turcos viram-se obrigados a se deslocar para a Ásia Menor, ou Anatólia, 

região onde os continentes da Ásia e da Europa estão separados por uma faixa estreita 

de mar. Ali, fundaram vários reinos independentes e, ao entrarem em contato com os 

muçulmanos, converteram-se ao Islamismo. Um desses reinos foi o dos otomanos, na 

região da atual Turquia.

Contando com um poderoso exército, a partir do século XIV, os turcos otomanos ini-

ciaram um processo de expansão territorial que resultou na conquista de diversos territórios 

na Europa, no Oriente Médio e no norte da África, dominando grande parte da região do 

Mediterrâneo. Uma das conquistas mais significativas foi a da cidade de Constantinopla, 

em 1453, que pôs fim ao Império Romano do Oriente. 

O Império Turco Otomano existiu até as primeiras décadas do século XX.

enquanto isso...
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COMO SE FAZ…
Esta seção contribui para 

o seu desenvolvimento 
escolar. Por meio dela, 
você vai receber orien-

tações sobre como fazer 
fichamentos, entrevistas, 

pesquisas, resumos, entre 
outras tarefas.

 Áudio

Atualmente se tornou comum a gravação de áudios no formato podcast, uma espécie de 
programa de rádio transmitido pela internet e que pode ser ouvido a qualquer momento. Por meio 
dessa ferramenta, as pessoas podem gravar seus próprios programas com recursos muito simples, 
como um microfone e um programa de edição de áudio. Essa facilidade permite que os podcasts 
se tornem populares e tratem de diversos assuntos, como jogos eletrônicos, campeonatos de 
futebol, séries, filmes, política, economia, atividades culturais e muitos outros exemplos. Contudo, 
para gravar um programa de áudio desse tipo, é preciso respeitar algumas etapas de trabalho, 
que devem ser discutidas e planejadas previamente.

 1o passo
Identifiquem os recursos disponíveis para a gravação do áudio: podem ser usados microfones 

embutidos em notebooks, microfones externos, aparelhos celulares, entre outros. Outro recurso 
importante é um programa de edição de áudio, principalmente para unir trechos gravados de 
forma separada ou acrescentar outros áudios, como uma música ou outro recurso sonoro. Existem 
opções gratuitas e de fácil acesso na internet.

 2o passo
Após a verificação das condições técnicas para a gravação, a segunda etapa do trabalho é 

discutir os temas que serão abordados no podcast. Para isso, é importante que cada membro 
do grupo apresente e discuta as ideias com os colegas. Além disso, pode ser interessante ouvir 
alguns podcasts para se inspirar na produção de seu trabalho. Depois, será possível selecionar as 
ideias mais interessantes e desenvolvê-las para orientar a gravação. Planejem também os materiais 
complementares que podem fazer parte do programa, como músicas, sons diversos e outras gra-
vações. Lembrem-se de mencionar as fontes utilizadas e atribuir autoria a todo material utilizado.

 3o passo
A terceira etapa é a elaboração de um roteiro para orientar a gravação. Esse roteiro deve 

definir as linhas gerais do programa e o que será falado em cada parte, inclusive para ser lido 
durante a gravação. Contudo, permitam-se improvisar e manter o ambiente de diálogo entre os 
participantes do programa. 

 4o passo  
Com o roteiro pronto, é possível gravar o programa. Essa gravação pode ser feita em partes, 

sempre verificando a qualidade da gravação e refazendo se for necessário. Ao final, é possível 
reunir todas as partes e formar um programa completo. Lembrem-se de fazer a gravação em local 
silencioso para evitar que outros sons interfiram no trabalho.

 5o passo 
Com o áudio pronto, verifiquem a qualidade do trabalho e, se tudo estiver adequado, dis-

ponibilize-o na internet ou apresente-o aos colegas em sala de aula. 

como se faz...
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 Biografia

Biografia é a história da vida de uma pessoa contada por meio de um relato oral, escrito 
ou visual. As pessoas biografadas podem ser bastante conhecidas, como artistas, escritores ou 
pessoas comuns, que também podem ter sua vida relatada em uma biografia. 

Esse relato depende das escolhas feitas pelo autor da biografia, que pode decidir entre 
destacar alguns acontecimentos e omitir outros.

Veja a seguir alguns passos que podem auxiliar na elaboração de uma biografia.

 1o passo – Seleção de informações sobre a pessoa a ser biografada
Consulte enciclopédias, revistas especializadas, livros, biografias já produzidas, jornais, sites 

etc. e registre as informações obtidas. As entrevistas concedidas pela pessoa a ser biografada ou 
por alguém que tenha convivido com ela podem contribuir para o relato final.

 2o passo – Organização das informações
Registre, organize e compare os dados obtidos para eliminar as repetições e selecionar as 

informações mais importantes, como: 
• data e local de nascimento;
• dados sobre a família e a infância;
• trajetória profissional;
• informações sobre a obra produzida (organizada por data ou por tema);
• outros detalhes sobre a vida do biografado que julgar interessante.

 3o passo – Redação da biografia
Escolha a ordem de apresentação dos dados recolhidos e escreva a biografia.
No final indique os livros e textos consultados, ou seja, as referências bibliográficas, e nelas 

devem constar o nome do autor, o título da obra, a cidade onde foi publicada, o nome da editora 
e o ano da publicação. Essas informações podem ser encontradas na página de créditos, no início 
do livro, antes do sumário. Para enriquecer a biografia, inclua documentos e fotografias, sempre 
os identificando com assunto, data e autor, como no exemplo a seguir.os identificando com assunto, data e autor, como no exemplo a seguir.

Carolina Maria de Jesus nasceu na pequena cidade mineira de Sacramento. 
Seus pais eram bastante pobres e viviam em uma comunidade rural formada por 
pessoas negras. A escritora frequentou a escola por apenas dois anos, aprendendo 
a ler e a escrever nesse período.

Foi com base nesses registros do cotidiano e da pobreza, bem como da vida na 
favela do Canindé, que a escritora preparou os textos que formariam seu primeiro 
livro, intitulado Quarto de Despejo – Diário de uma favelada. 

O material que ela escrevia foi descoberto pelo jornalista Audálio Dantas, o que 
possibilitou a publicação do livro. A obra foi um sucesso imediato, tanto pelos temas 
abordados (o cotidiano da pobreza), quanto pelo estilo de escrita de Carolina Maria 
de Jesus. Ela expressava uma visão de mundo singular, marcada pela luta cotidiana 
pela sobrevivência.
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ATIVIDADES
No miolo e no final dos capítulos você vai 
encontrar atividades variadas: 
Para organizar as ideias – exercícios de 
compreensão de texto.
Teste seus conhecimentos – questões 
objetivas em formato de testes de 
múltipla escolha.
Diálogos – promovem reflexões sobre a 
comunidade ou que propõem o trabalho 
com outras disciplinas.
Hora de refletir – relações entre o 
conceito do capítulo e o tema da unidade.
Interpretando documentos – análise de 
diferentes tipos de documentos históricos. 

FECHANDO A UNIDADE
Esta seção de encerramento 
apresenta dois ou mais 
documentos que se inter-
-relacionam para que você 
possa refletir e discutir 
sobre o conceito estudado 
na unidade.

atividades

 1. Observe o mapa da página 75 e desenvolva as atividades a seguir.a) Construa uma linha do tempo com as viagens espanholas e portuguesas. (Veja 
como na seção Como se faz... no final deste volume.)b) Espanhóis e portugueses optaram por rotas marítimas diferentes para chegar às 
Índias. Descreva as rotas escolhidas por espanhóis e as escolhidas por portugueses.

c) Que regiões desconhecidas pelos europeus foram objeto das viagens represen-
tadas nesse mapa?2.  Durante as viagens marítimas, era comum que os marinheiros sofressem com diversos 

problemas de saúde. Alguns desses problemas eram causados pela falta de alimentos 
frescos durante as viagens, como frutas que fornecessem vitaminas. Mas também 
existiam problemas de saúde provocados por hábitos de higiene precários, como 
a falta do costume de escovar os dentes. Descreva alguns exemplos de hábitos de 
higiene atuais que podem evitar problemas de saúde. 3. A expansão marítima é um marco histórico que acarretou transformações profundas 
no mundo. Que argumentos podem justificar essa afirmação? 4. As imagens ajudam a entender a história, mas o trabalho com elas exige cuidado 
e atenção, principalmente por não retratarem fielmente a realidade. Responda às 
seguintes questões sobre a época das Grandes Navegações. a) Cite três aspectos dessa época que estão representados na xilogravura da página 

76 e três aspectos que não aparecem na imagem.b) Em sua opinião, por que nem tudo o que está no texto é representado na imagem?  5. A invenção de novos instrumentos e tecnologias teve papel importante no processo 
de expansão marítima. O desenvolvimento da bússola, do astrolábio e de novas 
formas de embarcações permitiram aos europeus explorar os mares e alcançar novas 
terras. Atualmente, existem muitas inovações tecnológicas que também possibilitam 
a realização de novas atividades ou descobertas. Reflita sobre o tema e selecione três 
inovações importantes para o mundo atual e explique de que modo elas ajudam na 
resolução de problemas ou na realização de novas descobertas.

MINHA BIBLIOTECA
Os Lusíadas em quadrinhos, de Fido Nesti. São Paulo: Peirópolis, 2006.Os episódios mais conhecidos da epopeia de Camões, publicada em 1572, recontados pelo ilustrador e cartunista paulistano Fido Nesti.
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fechando a unidade
Você vai trabalhar com dois documentos que abordam a questão 

dos deslocamentos populacionais. O primeiro é uma reprodução da 

pintura Os retirantes, de Candido Portinari, feita em 1944. O segundo 

é a letra de um baião muito conhecido, Asa-branca, composto por 

Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, em 1947. Depois de analisá-los, 

responda às perguntas propostas.

 Documento 1: Pintura
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  Os retirantes, óleo sobre tela, de Candido Portinari, 1944. Esta tela faz parte de uma 

série de estudos do pintor sobre a seca no Nordeste e sua influência na vida das pessoas. 

224

D3-2056-HIST-F2_V7-U04-LA-G20-AV.indd   224
10/26/18   8:52 PM

Marco Polo e sua Maravilhosa Viagem à China (para crianças e jovens), de 
Janis Herbert. Traduzido por Fernanda Abreu. São Paulo: Zahar, 2003.A longa viagem de Marco Polo é recontada neste livro. Além disso, a obra apresenta as diversas culturas que ele encontrou pelo caminho.
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teste seus conhecimentos 1. Leia o texto abaixo.

Sobre a época descrita no texto e considerando as informações apresentadas, é 
correto afirmar que as viagens nas caravelas:a) visavam ampliar o Catolicismo e foram realizadas no contexto da expansão do 

mercantilismo europeu.
b) pretendiam apenas estabelecer rotas para marginalizados da sociedade.c) tinham como objetivo expulsar os muçulmanos da Península Ibérica.d) eram feitas sem o consentimento das Coroas europeias. 2. Observe o mapa da página 75, com informações sobre as navegações espanholas 

e portuguesas entre os séculos XV e XVI. Em seguida, indique V para as opções 
verdadeiras e F para as falsas:
a) A rota de Cristóvão Colombo pretendia chegar ao Oriente, navegando em direção 

ao Ocidente, ou seja, em direção ao Oeste, pois foi baseada na suposição de que 
a Terra era redonda.

b) O interesse dos portugueses em chegar às Índias era encontrar uma rota comercial 
nova, já que a conquista de Constantinopla pelos turcos dificultou o acesso dos 
comerciantes europeus àquela região.c) As viagens de Colombo fracassaram e não resultaram em nenhum tipo de van-
tagem para os espanhóis.

d) Vasco da Gama atingiu o Oriente em 1498, o que estimulou novas expedições, 
como a de Pedro Álvares Cabral.

As caravelas foram um grande avanço tecnológico no final do século 
XV. Graças a elas, foi possível realizar viagens de longa distância de forma 
eficiente. Centenas de homens embarcaram nas caravelas dos descobri-
mentos. Alguns buscavam enriquecimento rápido, outros, oportunidade de 
difundir a fé em Cristo. Estes homens eram atraídos pela aventura, porém 
as surpresas nem sempre eram agradáveis. Nas embarcações, proliferavam 
doenças e a alimentação era precária.
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 1. Como Portinari (documento 1) representou os retirantes e o ambiente em que estão? 

 2. A letra de Asa-branca (documento 2) trata do sofrimento de alguém que deixou seu 

lugar de origem. A que região do Brasil se refere a canção? Que trechos levaram 

você a essa conclusão?

 3. A linguagem coloquial é uma maneira informal de se comunicar. Escreva as expres-

sões da linguagem coloquial utilizadas na canção Asa-branca. 

 4. Compare os dois documentos e explique como cada um deles nos ajuda a compre-

ender a situação dos movimentos populacionais no território brasileiro. 

5. Os documentos 1 e 2 permitem discutir deslocamentos populacionais. Agora, 

vamos refletir sobre outro tipo de deslocamento: o da mobilidade urbana. É 

comum que pessoas com deficiência enfrentem problemas no dia a dia por conta 

da falta de acessibilidade nos meios de transporte. 

 Em grupo, reflitam sobre as necessidades de acessibilidade nos transportes públi-

cos para diferentes grupos de pessoas com deficiência (com mobilidade reduzida, 

com deficiência visual, auditiva e com deficiência intelectual, entre outras). A 

partir disso, elaborem propostas de melhorias capazes de facilitar a mobilidade 

dessas pessoas. Reúnam as propostas apresentadas e, com o auxílio do profes-

sor, elaborem uma carta para ser enviada ao setor responsável pelo transporte 

público em sua região.

Asa-branca

Quando “oiei” a terra ardendo

Qual fogueira de São João

Eu perguntei a Deus do céu, ai

Por que tamanha judiação [...]

Que braseiro, que “fornaia’

Nem um pé de “prantação”

Por “farta” d’água perdi meu gado

Morreu de sede meu alazão [...]

“Inté” mesmo a asa-branca

Bateu asas do sertão

“Intonce” eu disse, adeus Rosinha

Guarda contigo meu coração [...]

“Intonce” eu disse, adeus Rosinha

Guarda contigo meu coração

Hoje longe, muitas léguas

Numa triste solidão

Espero a chuva cair de novo

Pra mim “vortar” pro meu sertão [...]

Quando o verde dos teus “oio”

Se “espaiar” na “prantação”

Eu te asseguro, não chore não, viu

Que eu “vortarei”, viu

Meu coração

Eu te asseguro, não chore não, viu

Que eu “vortarei”, viu

Meu coração

GONZAGA, Luiz; TEIXEIRA, Humberto. O canto 

jovem de Luiz Gonzaga. RCA, 1971.

 Documento 2: Letra de música
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Na seção Atividades há ainda Minha biblioteca, 
que traz indicações de leitura, e Mundo virtual, com 
sugestões de sites para pesquisa.

Lembre-se: não escreva em 
seu livro, pois outros alunos 
irão usá-lo depois de você.
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  Forças de segurança 
israelenses atiram 
bombas de gás 
lacrimogênio em 
protesto de palestinos, 
Khan Yunis, Gaza, 2018. 
A Palestina é uma região 
historicamente em 
disputa e atualmente é 
área de conflito entre 
israelenses e palestinos. 

começo de CONVERSA
 1. Como é o espaço físico do município onde você vive? 

Ele fica em uma região plana ou montanhosa? Existem 
rios que o cortam?

 2. Em grupo, discuta sobre a organização do poder em 
seu município. Quem o governa? Quem são as pessoas 
que tomam as decisões na administração do municí-
pio? A população participa dessas decisões? 

Resposta pessoal. Veja orientações no 
Manual do Professor.

Veja orientações no Manual do Professor.

Mas será que os países como os conhecemos hoje sempre 
existiram? Será que os territórios sempre foram organizados da 
mesma maneira? Veremos nesta unidade diferentes formas de 
organizar o poder e como elas influenciaram a ocupação de terri-
tórios. Também veremos que a formação de cada país aconteceu 
em um dado momento da história, alterando a relação das pessoas 
com o espaço.
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11 Território e 
governo

Observe com atenção o lugar onde você mora. Identifique se 
sua moradia está localizada na zona urbana ou rural; se ela fica em 
um bairro com um grande número de casas e estabelecimentos 
comerciais ou não. 

As zonas urbana e rural fazem parte de um município, que pode 
ser grande ou pequeno. Por sua vez, esse município pertence a um 
estado, que reúne muitos outros municípios. O Brasil, por exemplo, é 
um país que tem 26 estados e um Distrito Federal, onde se encontra 
a capital, Brasília. 

Mas o que é um país? É uma região, sob controle de um Estado 
Nacional, que ocupa um território delimitado por fronteiras que o 
separam de outros países. Os territórios ocupados pelos países são 
espaços onde vive um ou mais povos, que têm uma forma específica 
de governo. Esse governo garante a ocupação do território, sua 
expansão e permanência ao longo do tempo. O poder absoluto que 
ele detém sobre as pessoas e os territórios chamamos de soberania.

  Horta na Aldeia 
Água Bonita, 
Campo Grande 
(MS), 2018. 
Trata-se de uma 
aldeia urbana em 
que vivem cerca 
de 198 famílias de 
etnias indígenas – 
Terena, Kadiwéu, 
Guarani, Kaiuá, 
Guató – além 
de mestiços, 
que realizam um 
projeto pioneiro 
de cultivo de 
verduras. As 
populações 
indígenas estão 
em luta constante 
para que seu 
direito à terra seja 
respeitado. 
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 A BNCC NA UNIDADE 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO 
• A construção da ideia de mo-
dernidade e seus impactos na 
concepção de História.
• Humanismos: uma nova visão 
de ser humano e de mundo.
• Renascimentos artísticos e 
culturais.
• Reformas religiosas: a cris-
tandade fragmentada.
• A formação e o funcionamen-
to das monarquias europeias: a 
lógica da centralização política e 
os conflitos na Europa.

COMPETÊNCIAS 
• Gerais: 1, 3, 5 e 9
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 2, 3, 4, 5 e 7
• Específicas de História: 1, 2, 
3, 4, 6 e 7

HABILIDADES
• EF07HI01
• EF07HI04
• EF07HI05
• EF07HI07

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Este conteúdo permite traba-
lhar os conceitos de território e 
governo com base na percep-
ção dos alunos sobre o território 
mais próximo a eles: o local.
• Com a ajuda de um ma-
pa, explique a configuração 
do estado em que moram e 
do Brasil. Destaque as formas 
de organização política de ca-
da uma das esferas de poder 
e a ligação dos alunos com a 
organização desses territórios.
• Explique por que o Brasil é 
um Estado Nacional, consti-
tuído de uma área geográfica 
(território) composta de diver-
sas instituições de caráter polí-
tico e que constitui um gover-
no soberano. 

TEXTO DE APOIO 

Para o professor 
O conceito de território

O conceito de território 
vincula-se à categoria po-
der, porém não apenas ao 
poder no sentido concreto 
de dominação (poder políti-

co), mas também ao poder 
simbólico, ligado à apro-
priação de determinados 
grupos para com seu espa-
ço de vivência (Haesbaert, 
2004). Sendo o espaço deli-
mitado por e a partir de re-
lações de poder, o território 
não se refere somente aos 

limites político-administra-
tivos estabelecidos por li-
nhas ou marcos divisórios 
(Souza, 2003). Sua abran-
gência é múltipla, envol-
vendo diferentes espaços e 
agentes sociais, indo desde 
a ação do Estado delimi-
tando as fronteiras de um 
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defi nição da abrangência 
espacial das organizações 
comunitárias de bairros, de 
conjuntos habitacionais, de 
ocupações etc. De fato, to-
dos, de certa forma, exer-
cem controle sobre parce-
las do espaço, constituindo 
territórios, seja no sentido 

mais político do termo, seja 
na perspectiva simbólica. É 
da necessidade de controle 
sobre o território que emer-
gem as noções de frontei-
ras, manifestando-se como 
a expressão espacial do uso 
político do território (Ca-
taia, 2008).

SILVA, Marlon Lima da; TOURINHO, 
Helena Lúcia Zagury. Território, 

territorialidade e fronteira: o problema 
dos limites municipais e seus 

desdobramentos em Belém/PA. Revista 
Brasileira de Gestão Urbana (Brazilian 

Journal of Urban Management), jan./
abr. 2017. Disponível em: <http://www.

scielo.br/pdf/urbe/v9n1/2175-3369-urbe-
2175-3369009001AO09.pdf>. 

Acesso em: 9 out. 2018.

COMEÇO DE CONVERSA 
• 1. Explore os conhecimen-
tos prévios dos alunos sobre as 
características e delimitações 
físicas do território que com-
põe o município. Destaque os 
elementos naturais presentes 
na paisagem e suas possíveis 
ligações com a ocupação do 
espaço.
• 2. Estimule a reflexão sobre 
a organização político-admi-
nistrativa local mostrando co-
mo esta influencia a configu-
ração e a dinâmica do territó-
rio. Você pode fazer uma rá-
pida discussão sobre a divisão 
dos poderes e seus represen-
tantes: o Executivo, exercido 
pelo prefeito e secretários, e o 
Legislativo, pelos vereadores. 
É oportuno frisar que tanto 
prefeito como vereadores são 
eleitos pelo voto dos cidadãos. 
Destaque a importância da 
participação popular na toma-
da das decisões referentes às 
melhorias na estrutura urba-
na: a cidade, sendo um espa-
ço coletivo, deve contar com a 
participação da população pa-
ra cobrar e fiscalizar o trabalho 
dos vereadores, no município 
e nos bairros.

NO DIGITAL - 1O BIMESTRE

• Veja o plano de desenvolvi-
mento para esta unidade.
• Desenvolva o projeto inte-
grador sobre a importância das 
festas para os seres humanos.
• Consulte as sequências di-
dáticas: 1. Formação e conso-
lidação das monarquias nacio-
nais. 2. Reforma Protestante e 
Contrarreforma. 3. O período 
Moderno: humanismos e re-
nascimentos. 
• Acesse a proposta de 
acompanhamento da apren-
dizagem. 
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 As sociedades se organizam 
Os primeiros grupos humanos eram nômades, moravam em cavernas ou em habi-

tações temporárias, não tinham governo e dividiam os alimentos que conseguiam entre 
todos os membros do grupo.

Os antigos egípcios, por sua vez, formaram um governo centralizado na figura do 
faraó. Já na Mesopotâmia, na Fenícia ou na Grécia antiga, a forma de organização política 
adotada foi a das cidades-Estado. Ou seja, cada cidade era um Estado autônomo, cada 
qual com suas próprias normas. Não havia, nesse caso, um poder central que governava 
todas as cidades de maneira unificada, como no Egito. 

Ao longo da História, então, homens e mulheres encontraram diferentes formas 
de se organizar em sociedade. E esse modo variou (e pode variar) conforme o lugar 
e o tempo. Mudanças nesse sentido também foram observadas na Europa, durante o 
período medieval.

 Mudanças na Europa
Com a desagregação do Império Romano, em meados do século V, a sociedade 

europeia passou por profundas modificações. O imenso território romano foi fragmentado 
e o poder centralizado em torno do imperador deixou de existir. Após um longo processo 
ocorreu a formação dos feudos. Nesses lugares, as decisões sobre o que era justo ou 
injusto, certo ou errado, 
assim como as formas 
de pagamentos de 
taxas, ficavam quase 
exclusivamente sob a 
responsabilidade do 
senhor feudal. 
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  Miniatura do 
manuscrito italiano 
De universo, 
de Rábano 
Mauro, século XI, 
representando 
dois senhores 
feudais durante 
uma refeição. 
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Nenhuma outra competição reúne um número grande de atletas como 
as Olimpíadas. São milhares de esportistas de todo o mundo, das mais varia-
das modalidades, sonhando em conquistar uma medalha e poder desfrutar 
da emoção de ver a bandeira de seu país no lugar mais alto do pódio. Esta 
sensação de pertencer a um país, demonstrada e sentida por muitos na época 
de grandes eventos esportivos ou em situações de guerra, por exemplo, é 
relativamente recente na história.

Durante a Alta Idade Média, por exemplo, a 
sociedade europeia estava organizada em torno dos 
feudos, e não de países. Alguns países da Europa oci-
dental que conhecemos hoje foram organizados entre 
o século XI e o século XV. O processo histórico de 
sua formação esteve quase sempre ligado à figura de 
um rei, que submetia vários feudos ao poder central 
por ele exercido. Por essa razão, os Estados que se 
constituíram nessa época são chamados pelos histo-
riadores de Monarquias Nacionais. É esse processo 
histórico que vamos estudar neste capítulo.

Das Monarquias Nacionais 
ao Absolutismo

C
A
P
ÍT

ULO

Das Monarquias Nacionais Das Monarquias Nacionais 
ao Absolutismo

P
ÍT

ULO 1

Objetivos de aprendizagem
• Compreender o processo de 

formação das Monarquias 
Nacionais europeias.

• Perceber os acordos feitos 
entre reis, burguesia e Igreja 
Católica na centralização 
do poder.

• Conhecer algumas teorias 
referentes ao Absolutismo.

Estado: conjunto de instituições que 
formam a organização política de 
um povo em determinado território. 
Atualmente, fazem parte de diversos 
Estados modernos os poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário. O Poder Executivo 
é formado pelo governo, que administra 
o país, e por outras instituições.
Monarquia: no período estudado 
neste capítulo, forma de governo na 
qual o poder era exercido por uma 
única pessoa, o rei ou monarca.

  Bandeiras de países participantes 
das Olimpíadas realizadas no Rio de 
Janeiro (RJ), 2016. TH

OM
AS

 C
OE

X/
AF

P
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A BNCC NESTA DUPLA 

COMPETÊNCIAS 
• Geral: 1  
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 5 e 7
• Específicas de História: 1, 2 
e 3

HABILIDADE
• EF07HI07

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Antes da leitura do texto, 
proponha as seguintes ques-
tões disparadoras: Em que 
momentos vocês percebem 
que são brasileiros? Quais são 
os elementos ou símbolos que 
identificam nossa nação? 
• Os alunos podem citar com-
petições esportivas, contatos 
com estrangeiros e visitas a ou-
tros países. Entre os elementos 
que simbolizam a nação há a 
língua comum, o mesmo ter-
ritório ou unidade política, a 
moeda, o hino nacional, a ban-
deira. Anote na lousa as opi-
niões dos alunos.
• Em seguida, solicite a leitu-
ra do texto propondo que refli-
tam sobre a seguinte questão: 
Será que essa sensação de per-
tencer a um país sempre exis-
tiu? Após a leitura, verifique se 
nas respostas os alunos men-
cionam alguma compreensão 
sobre esse fenômeno ser re-
cente e que as características 
relacionadas ao termo “Esta-
do” surgiram em algum con-
texto histórico. Para auxiliar 
nessa percepção, aponte os 
aspectos relacionados ao con-
ceito de Estado presentes 
tanto nas definições do Voca-
bulário como nos elementos 
identificados pelos alunos. 

 TEXTO DE APOIO

Para o professor

O conceito de Estado
[...] O Estado é, podería-

mos assim sintetizar, uma 
entidade composta por di-
versas instituições, de ca-
ráter político, que coman-

da um tipo complexo de 
organização social. Muitas 
vezes associamos Estado e 
Nação, tratando-os como 
sinônimos, mas enquanto 
Estado é uma realidade ju-
rídica, a Nação é uma rea-
lidade sociológica e, para 
estudiosos como Miguel 
Reale, o Estado seria a Na-

ção organizada. [...] Foi na 
Europa moderna que sur-
giu a realidade política do 
Estado nacional. E com Ma-
quiavel, o termo “Estado” 
começou a substituir civi-
tas, polis, res publica, passan-
do a designar o conjunto 
de instituições políticas de 
uma sociedade de organi-
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período medieval.
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e o poder centralizado em torno do imperador deixou de existir. Após um longo processo 
ocorreu a formação dos feudos. Nesses lugares, as decisões sobre o que era justo ou 
injusto, certo ou errado, 
assim como as formas 
de pagamentos de 
taxas, ficavam quase 
exclusivamente sob a 
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  Miniatura do 
manuscrito italiano 
De universo, 
de Rábano 
Mauro, século XI, 
representando 
dois senhores 
feudais durante 
uma refeição. 
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Nenhuma outra competição reúne um número grande de atletas como 
as Olimpíadas. São milhares de esportistas de todo o mundo, das mais varia-
das modalidades, sonhando em conquistar uma medalha e poder desfrutar 
da emoção de ver a bandeira de seu país no lugar mais alto do pódio. Esta 
sensação de pertencer a um país, demonstrada e sentida por muitos na época 
de grandes eventos esportivos ou em situações de guerra, por exemplo, é 
relativamente recente na história.

Durante a Alta Idade Média, por exemplo, a 
sociedade europeia estava organizada em torno dos 
feudos, e não de países. Alguns países da Europa oci-
dental que conhecemos hoje foram organizados entre 
o século XI e o século XV. O processo histórico de 
sua formação esteve quase sempre ligado à figura de 
um rei, que submetia vários feudos ao poder central 
por ele exercido. Por essa razão, os Estados que se 
constituíram nessa época são chamados pelos histo-
riadores de Monarquias Nacionais. É esse processo 
histórico que vamos estudar neste capítulo.
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Objetivos de aprendizagem
• Compreender o processo de 

formação das Monarquias 
Nacionais europeias.

• Perceber os acordos feitos 
entre reis, burguesia e Igreja 
Católica na centralização 
do poder.

• Conhecer algumas teorias 
referentes ao Absolutismo.

Estado: conjunto de instituições que 
formam a organização política de 
um povo em determinado território. 
Atualmente, fazem parte de diversos 
Estados modernos os poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário. O Poder Executivo 
é formado pelo governo, que administra 
o país, e por outras instituições.
Monarquia: no período estudado 
neste capítulo, forma de governo na 
qual o poder era exercido por uma 
única pessoa, o rei ou monarca.

  Bandeiras de países participantes 
das Olimpíadas realizadas no Rio de 
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[...] A partir do surgimen-

to do Estado nacional na Eu-
ropa moderna, a historiogra-
fi a começou a se questionar 
se o conceito Estado deveria 
ser aplicado apenas a esse 
contexto histórico ou tam-
bém aos períodos anteriores. 
Levantou-se então a seguin-

te questão: o Estado sempre 
existiu? [...] Nesse contexto, 
é bastante controverso ten-
tarmos estabelecer uma de-
fi nição geral para o Estado. 
Mas podemos, pelo menos, 
defi nir algumas das funções 
do Estado nacional fi xadas 
historicamente no Ocidente: 
cabe ao Estado o domínio da 

força e da repressão, a pro-
teção do território e do povo, 
o estabelecimento da lei, a 
manutenção da infraestru-
tura da sociedade. 

SILVA, Karina Vanderlei; SILVA, Maciel 
Henrique. Dicionário de conceitos 

históricos. São Paulo: Contexto, 
2006. p. 115-118.

MAIS ATIVIDADES

Pesquisar as origens do 
município 
• Proponha uma pesquisa so-
bre as origens do munícipio 
onde a escola está localizada.
• Organize a turma em gru-
pos de quatro a cinco alunos 
e disponibilize materiais diver-
sificados (mapas, reportagens, 
trechos de livros, fotos, entre 
outros) sobre a história do mu-
nicípio.
• Elabore questões sobre co-
mo foram definidos os limites 
do território. Questione se es-
tes limites sempre existiram e 
se ocorreram transformações 
recentes que modificaram os 
limites do território. 
• Auxilie neste exercício ci-
tando exemplos locais, como 
a perda ou anexação de mais 
territórios, a emancipação de 
algum distrito, a construção 
de uma barragem, a delimi-
tação de uma área indígena 
ou quilombola. Ao destacar a 
historicidade do território, os 
procedimentos ajudarão a es-
clarecer também a noção de 
processo histórico. Os resul-
tados podem ser registrados 
em cartolina e expostos na 
classe.
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Assim, os burgueses procuraram se aproxi-
mar dos reis europeus em busca de mudanças. 
Estes, por sua vez, sabiam que para promover a 
centralização do poder precisavam enfraquecer 
os senhores feudais. Para conseguir esse obje-
tivo, necessitavam de exércitos fortes, treinados 
e permanentes. Assegurar a manutenção desse 
exército dependia de dinheiro, recurso disponi-
bilizado pela burguesia. 

Essa aproximação entre os reis e a bur-
guesia gerou os efeitos desejados: em diversas 
partes da Europa os reis conseguiram centrali-
zar o poder. Em alguns lugares, isso aconteceu 
de forma pacífica, em outros, com rebeliões 
feudais. Foi um processo lento e gradativo, 
que se estendeu por séculos: vários feudos 
uniram-se e passaram a ser governados por um 
monarca. Essa união deu origem às Monarquias 
Nacionais. As primeiras se formaram nas regiões 
da Inglaterra (século XI), França (séculos XI e XII) 
e Portugal (século XII). 

Em todos os lugares onde ocorreu 
essa centralização do poder, diversos 
aspectos da sociedade feudal ainda 
vigoraram por muito tempo. Esse 
dado permite considerar que na pas-
sagem da sociedade feudal para as 
Monarquias Nacionais foram verifica-
das mudanças e permanências. O 
rei centralizava o poder político, mas 
os senhores feudais e a servidão dos 
camponeses não desapareceriam rapi-
damente. Na França, por exemplo, a 
servidão só terminou no século XVIII.
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  Miniatura do tratado Espelho humano, 
de Domenico Lenzi, século XIV. Na cena do 
alto, comerciante de grãos com dois clientes; 
acima, comerciante transcreve o preço do 
produto nos registros do armazém.

  Iluminura do século X representando Oto I, rei do 
Sacro Império Romano-Germânico, sendo coroado.

Sacro Império Romano-Germânico: região 
que hoje corresponde em linhas gerais à Alemanha.
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 O senhor feudal e a burguesia
Embora existissem reis no período medieval, na prática, eles eram apenas mais um 

entre os muitos senhores feudais. Ou seja, tinham pouco poder de decisão fora do seu 
próprio feudo. Muitas vezes, um rei possuía menos terras e vassalos do que um senhor 
feudal vizinho.

Entre os feudos, não existia uma padronização de pesos e medidas. E quando os 
senhores feudais passaram a cunhar moedas, cada feudo tinha sua própria moeda. 

A partir do século XII, essas questões se transformaram em problemas para os merca-
dores, que enfrentavam dificuldades para calcular o valor de seus produtos, principalmente 
quando passavam de um feudo para outro. Além disso, havia falta de segurança nas 
estradas, onde era comum a presença de ladrões de mercadorias.

  Iluminura 
do livro Le 
chevalier 
errant, de 
Thomas III de 
Saluces, do 
século XIV, 
representando 
comerciantes 
em uma feira. BI

BL
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Esses empecilhos desagradavam os interesses dos burguese-
ses, que não conseguiam expandir seus negócios como desejado.

Os burgueses tinham interesse por mudanças. Defendiam a 
centralização do poder, a unificação de moedas, pesos e medidas, 
além de maior proteção e segurança a todos. Para eles, quem 
melhor poderia promover essas mudanças era o rei. Afinal, se o rei 
era um senhor feudal, também era considerado um primus inter pares, termo em latim 
que significa o primeiro – ou o mais importante – entre seus iguais. 

Burgueses: por volta 
do século XI, designava 
as pessoas livres que 
viviam nos burgos 
(cidades fortificadas). 
Muitos eram mercadores 
ou artesãos e detinham 
poder econômico.
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS 
• Geral: 1 
• Específica de Ciências Huma-
nas: 7
• Específica de História: 2

HABILIDADE
• EF07HI07 

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Retome algumas caracterís-
ticas da sociedade feudal, ano-
tando na lousa aspectos rela-
cionados a economia, política, 
cultura, entre outros. Peça aos 
alunos que registrem essas in-
formações no caderno.
• Proponha a leitura e a elabo-
ração de um resumo do texto O 
senhor feudal e a burguesia. 
O exercício do resumo estimu-
la os alunos a distinguir as in-
formações principais daquelas 
consideradas secundárias. 
• Oriente os alunos sobre a 
elaboração do resumo (veja in-
formações na seção Como se 
faz...), pois esta habilidade ain-
da está em desenvolvimento. 
Além de selecionar as princi-
pais informações seguindo a se-
quência do texto, ela também 
busca esclarecer os conceitos li-
gados por palavras ou frases. 

MAIS ATIVIDADES 

Discutir os significados do 
termo burguês 
• Partindo da definição de 
burguês apresentada no tex-
to, questione a turma se atual-
mente esta palavra tem o mes-
mo sentido. 

• Anote na lousa as respostas 
e as definições formuladas pe-
los alunos.
• Com base nas hipóteses 
apresentadas pelos alunos, 
discorra sobre os diferentes 
significados do termo ao lon-
go dos tempos. 
• Informe que, por volta do 

século XI, o termo designava 
as pessoas que moravam em 
zonas fortificadas. Nas línguas 
germânicas (raiz da atual lín-
gua alemã), burg significa “lu-
gar fortificado”. Os moradores 
dos burgos eram pessoas livres, 
ou seja, não estavam presos a 
nenhum senhor feudal. Alguns 
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Assim, os burgueses procuraram se aproxi-
mar dos reis europeus em busca de mudanças. 
Estes, por sua vez, sabiam que para promover a 
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guesia gerou os efeitos desejados: em diversas 
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zar o poder. Em alguns lugares, isso aconteceu 
de forma pacífica, em outros, com rebeliões 
feudais. Foi um processo lento e gradativo, 
que se estendeu por séculos: vários feudos 
uniram-se e passaram a ser governados por um 
monarca. Essa união deu origem às Monarquias 
Nacionais. As primeiras se formaram nas regiões 
da Inglaterra (século XI), França (séculos XI e XII) 
e Portugal (século XII). 

Em todos os lugares onde ocorreu 
essa centralização do poder, diversos 
aspectos da sociedade feudal ainda 
vigoraram por muito tempo. Esse 
dado permite considerar que na pas-
sagem da sociedade feudal para as 
Monarquias Nacionais foram verifica-
das mudanças e permanências. O 
rei centralizava o poder político, mas 
os senhores feudais e a servidão dos 
camponeses não desapareceriam rapi-
damente. Na França, por exemplo, a 
servidão só terminou no século XVIII.
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  Miniatura do tratado Espelho humano, 
de Domenico Lenzi, século XIV. Na cena do 
alto, comerciante de grãos com dois clientes; 
acima, comerciante transcreve o preço do 
produto nos registros do armazém.

  Iluminura do século X representando Oto I, rei do 
Sacro Império Romano-Germânico, sendo coroado.

Sacro Império Romano-Germânico: região 
que hoje corresponde em linhas gerais à Alemanha.
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 O senhor feudal e a burguesia
Embora existissem reis no período medieval, na prática, eles eram apenas mais um 

entre os muitos senhores feudais. Ou seja, tinham pouco poder de decisão fora do seu 
próprio feudo. Muitas vezes, um rei possuía menos terras e vassalos do que um senhor 
feudal vizinho.

Entre os feudos, não existia uma padronização de pesos e medidas. E quando os 
senhores feudais passaram a cunhar moedas, cada feudo tinha sua própria moeda. 

A partir do século XII, essas questões se transformaram em problemas para os merca-
dores, que enfrentavam dificuldades para calcular o valor de seus produtos, principalmente 
quando passavam de um feudo para outro. Além disso, havia falta de segurança nas 
estradas, onde era comum a presença de ladrões de mercadorias.

  Iluminura 
do livro Le 
chevalier 
errant, de 
Thomas III de 
Saluces, do 
século XIV, 
representando 
comerciantes 
em uma feira. BI
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Esses empecilhos desagradavam os interesses dos burguese-
ses, que não conseguiam expandir seus negócios como desejado.

Os burgueses tinham interesse por mudanças. Defendiam a 
centralização do poder, a unificação de moedas, pesos e medidas, 
além de maior proteção e segurança a todos. Para eles, quem 
melhor poderia promover essas mudanças era o rei. Afinal, se o rei 
era um senhor feudal, também era considerado um primus inter pares, termo em latim 
que significa o primeiro – ou o mais importante – entre seus iguais. 

Burgueses: por volta 
do século XI, designava 
as pessoas livres que 
viviam nos burgos 
(cidades fortificadas). 
Muitos eram mercadores 
ou artesãos e detinham 
poder econômico.
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tros se dedicavam à produção 
de bens. Como algumas dessas 
pessoas, sobretudo os grandes 
comerciantes, tinham uma cer-
ta condição de riqueza (casas 
e outros bens), os termos bur-
guês e burguesia foram asso-
ciados, nos séculos seguintes, 
cada vez mais às pessoas ricas. 

Até o século XVIII, na França, 
burguês era alguém que tives-
se vivido na cidade por mais de 
um ano, que não trabalhasse 
como criado, não morasse em 
casa alugada e pagasse os im-
postos regularmente. 
• Atualmente, a palavra bur-
guesia é geralmente utilizada 
para designar um grupo social 

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Solicite aos alunos que 
leiam o resumo solicitado, re-
ferente ao texto O senhor 
feudal e a burguesia.
• Verifique se os resumos 
destacaram pontos importan-
tes do texto e se há necessida-
de de rever algum assunto ou 
conceito trabalhado.
• Valorize e enfatize as passa-
gens que atingiram o objetivo.
• Observe se o longo proces-
so de aproximação entre os 
reis e a burguesia, que levou 
à centralização do poder e à 
formação das primeiras mo-
narquias nacionais, foi com-
preendido. 
• Destaque as mudanças e 
permanências características 
deste processo histórico, co-
mo a permanência da servidão 
na França até o século XVIII.

SUGESTÃO DE LIVRO

Para o professor
• BLOCH, Marc. A socieda-
de feudal. São Paulo: Edipiro, 
2016.

O livro aborda o feudalis-
mo, destacando os principais 
traços da civilização europeia 
entre a metade do século IX e 
o início do século XIII.

mais rico da sociedade.
• Por último, peça aos alunos 
que formulem sua própria de-
finição de burguês e de bur-
guesia.
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O trecho abaixo trata de uma lei aprovada na França, em 1439, durante o reinado 
de Carlos VII. Leia-o e responda ao que se pede.

interpretando documentos

 1. De acordo com o texto, é possível afirmar que as relações entre mercadores e 
senhores feudais eram pacíficas? Justifique sua resposta.

 2. Qual grupo social foi beneficiado com o decreto da lei?

 3. Como a aprovação da lei contribuiu para a centralização do poder na figura do rei?

Não. Os senhores feudais perturbavam os comerciantes e os sequestravam pedindo resgate.

Os mercadores, que faziam parte da burguesia.

O rei garantia proteção aos mercadores e esses, por sua vez, davam dinheiro ao rei para que 
ele financiasse exércitos e subjugasse os senhores feudais.

[...] O rei proíbe a todos os capitães e homens de guerras, que ataquem 
mercadores, trabalhadores, gado ou cavalos ou bestas de carga, seja nos 
pastos ou em carroças, e não perturbem, nem às carruagens, mercadorias 
e artigos que estiverem transportando, e não exigirão deles resgate de qual-
quer forma; mas sim que tolerarão que trabalhem, andem de uma parte a 
outra e levem suas mercadorias e artigos em paz e segurança, sem nada 
lhes pedir, sem criar-lhes obstáculos ou perturbá-los de qualquer forma.

HUBERMAN, Leo. História da riqueza do homem. 
Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1976. p. 82.

Na Inglaterra, por exemplo, em 
1215, um grupo de nobres  (senho-
res feudais) obrigou o rei João 
Sem-Terra a assinar um documento 
conhecido como Carta Magna. 
Embora esse documento só assegu-
rasse os direitos dos grupos sociais 
mais ricos, foi um dos primeiros a 
limitar o poder de um monarca.

Nessa carta havia artigos que 
impediam o rei de criar leis sem 
aprovação do Grande Conselho, 
instituição formada por represen-
tantes da nobreza e do alto clero.

  Ilustração de História inglesa, de 
Joseph Martin Kronheim, 1868, 
representando o rei João Sem-Terra 
assinando a Carta Magna. A 
ilustração foi feita muitos anos após a 
assinatura do documento. CO
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 A centralização do poder
Neste processo de centralização, os monarcas 

tomaram para si a responsabilidade de cuidar da 
ordem e da segurança nas estradas e de proteger 
as cidades. Passaram ainda a obrigar os senhores 
feudais e os homens livres a lhes jurar lealdade e 
a pagar impostos. Para cobrar esses impostos, utili-
zavam funcionários de sua confiança. O pagamento 
desses funcionários era em dinheiro e não mais em 
terras, como era comum em épocas anteriores. 

Os reis instituíram uma moeda válida para todo 
o reino e proibiram os senhores feudais de cunhar 
suas moedas. Os monarcas assumiram também o 
controle de diversos aspectos da sociedade, como o comércio, 
a educação (com a criação de escolas e universidades laicas, 
por exemplo) e a justiça. Na Inglaterra, por exemplo, o rei Henrique II (1154-1189) 
instituiu leis para todo o território – o sistema do common law (em português, “direito 
comum”) –, enfraquecendo o poder dos senhores feudais, que antes impunham as 
próprias decisões nos feudos.

 A proximidade com a burguesia
Como parte da força econômica dos reis vinha do dinheiro da burguesia, esses 

monarcas também estabeleceram mecanismos e leis que beneficiavam e fortaleciam os 
burgueses. Em Portugal, por exemplo, foram instituídas leis que ajudaram os mercadores 
a empreender grandes navegações comerciais. 

Com a experiência adquirida nessas viagens, os portugueses encontraram o 
caminho marítimo para as Índias e chegaram à América, assunto que abordaremos no  
capítulo 4. Além disso, muitos burgueses foram contratados como conselheiros e funcioná-
rios reais. Filipe II da França, por exemplo, que governou entre 1180 e 1223, utilizou bastante  
essa prática.

Esses exemplos revelam como a burguesia ampliou cada vez mais seu poder de 
influência na sociedade europeia e na formação dos Estados Nacionais. 

Entretanto, o processo de centralização do poder e de formação das Monarquias 
Nacionais não foi aceito sem resistência por parte dos senhores feudais. Em quase toda a 
Europa ocidental houve enfrentamentos entre a nobreza feudal e o rei.

  Selo com imagem do rei francês 
Filipe II, 1180. Em latim, a frase 
diz: “Filipe, pela graça de Deus, 
rei da França”.

Laico: que não é 
religioso; secular.
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS 
• Específica de Ciências Huma-
nas: 7
• Específicas de História: 1 e 3

HABILIDADE
• EF07HI07

 PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Elabore um esquema na 
lousa indicando as medidas 
adotadas pelos reis para con-
trolar os assuntos relacionados 
a economia, a justiça e a edu-
cação, como a criação de leis 
válidas em todo o território, a 
cobrança de impostos em di-
nheiro, a instituição de moeda 
única, a criação de escolas e 
universidades.
• Informe aos alunos que este 
processo não ocorreu ao mesmo 
tempo e nem da mesma forma 
nas monarquias que se constituí-
ram no período estudado. 
• Complete este esquema 
com as informações do inter-
título A proximidade com a 
burguesia, mostrando que 
outro grupo social ganhou im-
portância nesse processo: o 
grupo dos burgueses. 
• Indique como o apoio e o 
dinheiro da burguesia ajuda-
ram na concentração de po-
deres dos reis (que levaria, 
ao longo do tempo, ao fim 
da fragmentação do poder) e 
como a burguesia foi benefi-
ciada pelas leis. É importante 
lembrar, ainda, que a nobre-
za feudal não foi excluída do 
poder.
• Solicite aos que alunos regis-
trem o esquema no caderno.

SUGESTÃO DE LIVRO

Para o professor 
• PERRY, Anderson. Linha-
gens do Estado Absolutista. 
São Paulo: Unesp, 2016.

A obra traça o desenvolvi-
mento dos Estados absolutistas 
no início do período moderno 
a partir de suas raízes no feu-
dalismo europeu, avaliando 
suas diversas trajetórias. 
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O trecho abaixo trata de uma lei aprovada na França, em 1439, durante o reinado 
de Carlos VII. Leia-o e responda ao que se pede.

interpretando documentos

 1. De acordo com o texto, é possível afirmar que as relações entre mercadores e 
senhores feudais eram pacíficas? Justifique sua resposta.

 2. Qual grupo social foi beneficiado com o decreto da lei?

 3. Como a aprovação da lei contribuiu para a centralização do poder na figura do rei?

Não. Os senhores feudais perturbavam os comerciantes e os sequestravam pedindo resgate.

Os mercadores, que faziam parte da burguesia.

O rei garantia proteção aos mercadores e esses, por sua vez, davam dinheiro ao rei para que 
ele financiasse exércitos e subjugasse os senhores feudais.

[...] O rei proíbe a todos os capitães e homens de guerras, que ataquem 
mercadores, trabalhadores, gado ou cavalos ou bestas de carga, seja nos 
pastos ou em carroças, e não perturbem, nem às carruagens, mercadorias 
e artigos que estiverem transportando, e não exigirão deles resgate de qual-
quer forma; mas sim que tolerarão que trabalhem, andem de uma parte a 
outra e levem suas mercadorias e artigos em paz e segurança, sem nada 
lhes pedir, sem criar-lhes obstáculos ou perturbá-los de qualquer forma.

HUBERMAN, Leo. História da riqueza do homem. 
Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1976. p. 82.

Na Inglaterra, por exemplo, em 
1215, um grupo de nobres  (senho-
res feudais) obrigou o rei João 
Sem-Terra a assinar um documento 
conhecido como Carta Magna. 
Embora esse documento só assegu-
rasse os direitos dos grupos sociais 
mais ricos, foi um dos primeiros a 
limitar o poder de um monarca.

Nessa carta havia artigos que 
impediam o rei de criar leis sem 
aprovação do Grande Conselho, 
instituição formada por represen-
tantes da nobreza e do alto clero.

  Ilustração de História inglesa, de 
Joseph Martin Kronheim, 1868, 
representando o rei João Sem-Terra 
assinando a Carta Magna. A 
ilustração foi feita muitos anos após a 
assinatura do documento. CO
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 A centralização do poder
Neste processo de centralização, os monarcas 

tomaram para si a responsabilidade de cuidar da 
ordem e da segurança nas estradas e de proteger 
as cidades. Passaram ainda a obrigar os senhores 
feudais e os homens livres a lhes jurar lealdade e 
a pagar impostos. Para cobrar esses impostos, utili-
zavam funcionários de sua confiança. O pagamento 
desses funcionários era em dinheiro e não mais em 
terras, como era comum em épocas anteriores. 

Os reis instituíram uma moeda válida para todo 
o reino e proibiram os senhores feudais de cunhar 
suas moedas. Os monarcas assumiram também o 
controle de diversos aspectos da sociedade, como o comércio, 
a educação (com a criação de escolas e universidades laicas, 
por exemplo) e a justiça. Na Inglaterra, por exemplo, o rei Henrique II (1154-1189) 
instituiu leis para todo o território – o sistema do common law (em português, “direito 
comum”) –, enfraquecendo o poder dos senhores feudais, que antes impunham as 
próprias decisões nos feudos.

 A proximidade com a burguesia
Como parte da força econômica dos reis vinha do dinheiro da burguesia, esses 

monarcas também estabeleceram mecanismos e leis que beneficiavam e fortaleciam os 
burgueses. Em Portugal, por exemplo, foram instituídas leis que ajudaram os mercadores 
a empreender grandes navegações comerciais. 

Com a experiência adquirida nessas viagens, os portugueses encontraram o 
caminho marítimo para as Índias e chegaram à América, assunto que abordaremos no  
capítulo 4. Além disso, muitos burgueses foram contratados como conselheiros e funcioná-
rios reais. Filipe II da França, por exemplo, que governou entre 1180 e 1223, utilizou bastante  
essa prática.

Esses exemplos revelam como a burguesia ampliou cada vez mais seu poder de 
influência na sociedade europeia e na formação dos Estados Nacionais. 

Entretanto, o processo de centralização do poder e de formação das Monarquias 
Nacionais não foi aceito sem resistência por parte dos senhores feudais. Em quase toda a 
Europa ocidental houve enfrentamentos entre a nobreza feudal e o rei.

  Selo com imagem do rei francês 
Filipe II, 1180. Em latim, a frase 
diz: “Filipe, pela graça de Deus, 
rei da França”.

Laico: que não é 
religioso; secular.
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Analisar avanços e 
limitações da Carta Magna 
• Apresente uma versão da 
Carta Magna ou de parte de-
la para a turma, explorando os 
principais pontos. 
• Questione se esses pontos 
foram importantes para a or-

ganização da sociedade do 
período.
• Entre outras disposições, a 
Carta Magna dizia que o rei 
não poderia criar impostos ou 
alterar as leis sem antes con-
sultar o Grande Conselho, 
órgão que seria integrado por 
representantes do clero e da 
nobreza. Além disso, nenhum 

súdito poderia ser condenado 
à prisão sem antes passar por 
um processo judicial.
• Auxilie no debate sobre os 
avanços que estas medidas re-
presentaram no período. Pro-
cure também auxiliar na iden-
tificação de suas limitações. 
• É importante que os alunos 
percebam que, ainda que tives-

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Para abordar os enfrenta-
mentos entre a nobreza e os 
reis, cite o exemplo do gover-
no de João Sem-Terra na In-
glaterra (1199-1216). 
• Explique que o rei João 
Sem-Terra estava politicamen-
te desgastado por causa de 
seu envolvimento em novos 
conflitos militares, pela ten-
tativa de taxar as proprieda-
des eclesiásticas e pela eleva-
ção dos impostos cobrados da 
população. Os nobres organi-
zaram um levante que colo-
caria sua autoridade em ris-
co. Acuado e com receio de 
ser deposto, o rei aceitou aca-
tar as determinações impostas 
pela Carta Magna, documen-
to de 1215, que também re-
modelou o papel do rei na In-
glaterra. Na seção Mais ativi-
dades, você encontra uma su-
gestão para explorar o conteú-
do deste documento.

Interpretando 
documentos
• A atividade ajuda a exem-
plificar a relação entre os reis 
e a burguesia por meio da 
análise de um trecho de uma 
lei aprovada em 1439, na 
França, durante o reinado de 
Carlos VII. 
• Ao final da atividade, é im-
portante auxiliar os alunos no 
exercício de relacionar a aprova-
ção da lei com o fortalecimento 
do poder na figura do rei.

se limitações em seu conteúdo, 
por garantir direitos apenas aos 
homens livres, a Carta Magna 
até hoje é considerada um sím-
bolo de avanço legislativo no 
mundo ocidental. 
• A versão integral da Car-
ta Magna está disponível em: 
<http://l ivro.pro/c767oy>. 
Acesso em: 9 out. 2018.

17

D2-HIS-F2-2056-V7-U01-MP-G20.indd   17 10/29/18   7:29 AM



Ao longo do tempo, esses reinos (que existiam onde está a atual Espanha) foram 
se unindo por meio do casamento de seus reis. Em 1469, formaram um único reino, 
o de Aragão e Castela (que daria origem à Espanha), surgido do matrimônio de dom 
Fernando II, rei de Aragão, com dona Isabel, rainha de Castela. O casal ficou conhecido 
como “os reis católicos”.

Esses monarcas fizeram uma aliança com o papa Sixto IV, que os ajudou no processo 
de centralização do poder. Os reis católicos pretendiam reconquistar a região de Granada 
e expulsar definitivamente os muçulmanos, os judeus e os cristãos-novos (judeus con-
vertidos ao catolicismo) da Península Ibérica.

De fato, os muçulmanos foram expulsos de Granada em 1492. Já a união entre os 
reis espanhóis e a Igreja Católica não só ajudou a reforçar o poder do rei Fernando II e da 
rainha Isabel como também expandiu ainda mais a influência da Igreja na região, como 
mostra a seção Passado presente da página 22.

  No primeiro plano, ponte romana; 
ao fundo, mesquita-catedral, 
Córdoba, Espanha, 2016. A cidade 
foi sede do califado de Córdoba, 
que dominou a maior parte da 
Península Ibérica e o norte da 
África entre os séculos X e XI.

SORIN COLAC/ALAMY/FOTOARENA
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 A aliança entre o rei e a Igreja
Em algumas regiões da Europa, a formação e/ou consolidação dos Estados cen-

tralizados – as chamadas Monarquias Nacionais – deveu-se muito à aliança firmada 
entre os reis e a Igreja Católica. Um dos locais onde essa aliança se tornou evidente 
foi na Península Ibérica, área em que estão localizados atualmente Portugal e Espanha.

Em 711, quase toda a Península 
Ibérica caiu sob o domínio muçul-
mano. Os cristãos que haviam sido 
expulsos de suas terras, e estavam 
refugiados ao norte da península, 
iniciaram ações militares visando 
retomar o território perdido. 

Esse processo – conhecido como 
Reconquista – foi muito lento e se 
estendeu por quase oitocentos anos. 
Os mapas desta página ajudam a 
compreender como isso aconteceu.

A retomada dos territórios 
pelos cristãos ao longo do tempo 
possibilitou o surgimento de novos 
condados e reinos e a ampliação 
dos já existentes, como o Condado 
Portucalense, que viria a se tornar 
Portugal, e os reinos de Leão, 
Aragão e Castela, que atualmente 
fazem parte da Espanha.

Em meados do século XV, depois 
de muitas guerras, a Península Ibérica 
passou a ter outra configuração 
geopolítica. Os muçulmanos domi-
navam apenas o Reino de Granada, 
ao sul.

Fonte: WORLD History 
Atlas: Mapping the Human 

Journey. London: Dorling 
Kindersley, 2005.
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS 
• Geral: 1
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 3, 5 e 7
• Específica de História: 1 

HABILIDADE
• EF07HI07

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Utilize como estratégia a 
análise dos mapas para au-
xiliar os alunos a compreender 
a aliança entre reis e Igreja Ca-
tólica na formação dos reinos 
que deram origem a Portugal 
e Espanha. 
• Inicialmente, apresente à 
turma um mapa atual da Euro-
pa e peça que os alunos loca-
lizem os territórios correspon-
dentes a Portugal e Espanha.
• A seguir, proponha a se-
guinte situação problema: o 
território europeu sempre teve 
esta configuração? Países co-
mo Portugal, Espanha e Fran-
ça sempre existiram? 
• Espera-se que os alunos 
formulem hipóteses que 
apontem para a possibilidade 
de mudanças na configuração 
desses territórios. 
• Caso os alunos tenham di-
ficuldades em apresentar hi-
póteses a respeito do assunto, 
peça que observem novamen-
te os mapas A Reconquista 
(séculos IX a XIII). 
• Disponibilize três minutos 
para a observação dos mapas, 
chamando a atenção para seu 
título, datas e legenda, e refa-
ça as perguntas. 

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS

• Aproveite os mapas A Re-
conquista (séculos IX a XIII) 
para facilitar a contextualiza-
ção do processo conhecido 
como Reconquista.
• Explique o significado des-
te conceito, utilizado pelos eu-

ropeus para descrever a reto-
mada das terras que anterior-
mente estavam sob o domí-
nio dos cristãos e passaram a 
ser dominadas pelos árabes, a 
partir do século VIII.
• Chame a atenção dos alu-
nos para o primeiro mapa, que 
permite visualizar os territórios 
sob os domínios muçulmano e 

cristão (espanhol) por volta do 
ano 1000. Em seguida, apon-
te o avanço da retomada dos 
territórios por parte dos cris-
tãos espanhóis e a formação 
de reinos independentes, co-
mo Leão, Aragão e Castela, 
bem como os domínios cris-
tãos portugueses, destacando 
a formação de um novo reino 
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Ao longo do tempo, esses reinos (que existiam onde está a atual Espanha) foram 
se unindo por meio do casamento de seus reis. Em 1469, formaram um único reino, 
o de Aragão e Castela (que daria origem à Espanha), surgido do matrimônio de dom 
Fernando II, rei de Aragão, com dona Isabel, rainha de Castela. O casal ficou conhecido 
como “os reis católicos”.

Esses monarcas fizeram uma aliança com o papa Sixto IV, que os ajudou no processo 
de centralização do poder. Os reis católicos pretendiam reconquistar a região de Granada 
e expulsar definitivamente os muçulmanos, os judeus e os cristãos-novos (judeus con-
vertidos ao catolicismo) da Península Ibérica.

De fato, os muçulmanos foram expulsos de Granada em 1492. Já a união entre os 
reis espanhóis e a Igreja Católica não só ajudou a reforçar o poder do rei Fernando II e da 
rainha Isabel como também expandiu ainda mais a influência da Igreja na região, como 
mostra a seção Passado presente da página 22.

  No primeiro plano, ponte romana; 
ao fundo, mesquita-catedral, 
Córdoba, Espanha, 2016. A cidade 
foi sede do califado de Córdoba, 
que dominou a maior parte da 
Península Ibérica e o norte da 
África entre os séculos X e XI.

SORIN COLAC/ALAMY/FOTOARENA
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 A aliança entre o rei e a Igreja
Em algumas regiões da Europa, a formação e/ou consolidação dos Estados cen-

tralizados – as chamadas Monarquias Nacionais – deveu-se muito à aliança firmada 
entre os reis e a Igreja Católica. Um dos locais onde essa aliança se tornou evidente 
foi na Península Ibérica, área em que estão localizados atualmente Portugal e Espanha.

Em 711, quase toda a Península 
Ibérica caiu sob o domínio muçul-
mano. Os cristãos que haviam sido 
expulsos de suas terras, e estavam 
refugiados ao norte da península, 
iniciaram ações militares visando 
retomar o território perdido. 

Esse processo – conhecido como 
Reconquista – foi muito lento e se 
estendeu por quase oitocentos anos. 
Os mapas desta página ajudam a 
compreender como isso aconteceu.

A retomada dos territórios 
pelos cristãos ao longo do tempo 
possibilitou o surgimento de novos 
condados e reinos e a ampliação 
dos já existentes, como o Condado 
Portucalense, que viria a se tornar 
Portugal, e os reinos de Leão, 
Aragão e Castela, que atualmente 
fazem parte da Espanha.

Em meados do século XV, depois 
de muitas guerras, a Península Ibérica 
passou a ter outra configuração 
geopolítica. Os muçulmanos domi-
navam apenas o Reino de Granada, 
ao sul.

Fonte: WORLD History 
Atlas: Mapping the Human 

Journey. London: Dorling 
Kindersley, 2005.
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dado Portucalense. 
• Finalmente, no terceiro ma-
pa, é possível observar que, 
por volta de 1212, a presença 
muçulmana se limitava ao ter-
ritório de Granada (sua expul-
são ocorreria em 1492) e tam-
bém a formação do reino de 

Portugal (após a conquista de 
Lisboa, em 1147). 
• Explique que, ao longo do 
tempo, os reinos que existiam 
onde hoje se localiza a Espa-
nha foram se unindo até que, 
em 1469, formaram um único 
reino, o de Aragão e Castela – 
que daria origem à Espanha.

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Destaque a aliança dos cha-
mados “reis católicos” com o 
papa Sixto IV e sua importân-
cia na centralização do poder 
e também na expansão da in-
fluência da Igreja neste período.
• Ao final, observe se a estra-
tégia de leitura e interpretação 
dos mapas facilitou a aprendi-
zagem do conteúdo, procuran-
do sanar as possíveis dificulda-
des, bem como se esclareceu a 
relação entre centralização do 
poder e território, que orienta 
esta unidade conceitual.
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 Surge o Absolutismo
Essa forma extrema de centralização do poder ficou conhecida como Absolutismo, 

pois o rei assumiu para si o controle das principais instituições do Estado, estabelecendo 
leis e decidindo questões da Justiça, por exemplo. 

A autoridade do rei tornou-se quase absoluta, pois não estava limitada por outros 
poderes a não ser pelo que na época se considerava leis de Deus.

Na Inglaterra, parte das conquistas que os nobres haviam alcançado em 1215 e que 
estavam consagradas na Carta Magna foram perdidas em consequência das ações abso-
lutistas dos reis que governaram o país, principalmente a partir do século XVI.

Algumas dessas iniciativas foram feitas por Henrique VIII, que governou a Inglaterra 
entre 1509 e 1547. Para manter absoluto controle sobre o Estado, o rei rompeu com a 
Igreja Católica, instituição mais poderosa da Europa do período. Além disso, confiscou 
todas as terras e bens pertencentes à Igreja e criou a Igreja Anglicana, cujo chefe supremo 
era o rei (e não o papa).

Na França, o rei Luís XIV 
acumulou as funções de rei e 
de primeiro-ministro e extin-
guiu o Conselho Real, que tinha 
a função de auxiliar o soberano 
em seu governo. O poder do 
monarca era enorme, caracte-
rística que o levou a afirmar: 
“O Estado sou eu”.

Considerando-se um repre-
sentante de Deus na Terra, Luís 
XIV elaborou um grande culto 
a sua imagem – escolheu o Sol 
como símbolo de seu governo 
e passou a ser chamado de  
Rei Sol.

M
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O 
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, P
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  Retrato de Luís XIV, 
óleo sobre tela de 
Hyacinthe Rigaud, 1701.
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O poder do rei vinha de 
Deus e por isso era ilimitado 
e incontestável. 

O rei não precisava justificar suas 
decisões para ninguém. 

 O rei se fortalece
Entre o século XV e o século XVII, a Europa ocidental passou por diversas crises. 

A produção de alimentos diminuiu, a fome alastrou-se por diversas regiões e vários países 
entraram em guerras.

Diante desses eventos, alguns teóricos da época começaram a afirmar que só governos 
fortes conseguiriam pôr fim à situação de desordem pela qual passava o continente europeu. 

Amparados nessas teorias, diversos reis europeus concentraram ainda mais poder: 
ampliaram os exércitos, constituíram um grupo de funcionários encarregados de garantir 
a administração do Estado, aumentaram a cobrança de impostos, criaram leis que aboliam 
o antigo direito feudal que era ligado aos costumes e às tradições, e puseram fim aos 
laços de suserania e vassalagem característicos do feudalismo, entre várias outras medidas.

  Retrato de Thomas 
Hobbes, óleo sobre 
tela de John Michael 
Wright, século XVII.

  Gravura representando 
Jean Bodin, retirado do 
livro Illustrés d’Anjou, 
de Claude Ménard, 
século XVII. 

  Retrato de 
Jacques Benigne 
Bossuet, óleo sobre 
tela de Hyacinthe 
Rigaud, 1693.

Por atribuir o poder real à vontade de Deus, 
essas ideias ficaram conhecidas como 

Teoria do Direito Divino.

Jacques Bossuet
(1627-1704)

Explicou o poder real sem recorrer a argumentos religiosos. 

“Guerra de todos contra todos”, caso não existisse um 
poder regulador e absoluto. 

Contrato ou pacto social entre as pessoas para garantir a 
paz e a segurança da sociedade.

Guerra e insegurança, caso o poder soberano fosse abalado.

O poder de ditar e revogar leis 
cabia ao rei, que recebeu essa 
atribuição de Deus. 

O poder do rei deveria ser 
perpétuo, absoluto, impossível 
de ser questionado ou 
dividido.

Jean Bodin
(1530-1596)

Thomas Hobbes
(1588-1679) 
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS 
• Gerais: 3 e 9
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 3, 5 e 7
• Específicas de História: 3 e 4

HABILIDADE
• EF07HI07

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Peça aos alunos que locali-
zem os pensadores franceses e 
ingleses citados e anotem no 
caderno as teorias que expli-
cavam a importância do Abso-
lutismo para o funcionamento 
da sociedade. 
• Solicite a leitura das respos-
tas e os auxilie a compreender 
a diferença entre a Teoria do 
Direito Divino e a ideia do 
Contrato Social.
• Explique também como o 
contexto de crises vivenciado 
na Europa entre o século XV 
e o século XVII contribuiu para 
o fortalecimento de governos 
absolutistas.
• Esclareça que, com a deli-
mitação das fronteiras nacio-
nais, o Absolutismo contribuiu 
para a diminuição das diferen-
ças culturais locais, pois hou-
ve padronização da moeda e 
do idioma nestes reinos, as-
sim como a criação de vários 
impostos que fortaleceram as 
economias internas. 
• A arrecadação de impostos 
garantia também a manuten-
ção de exércitos permanentes, 
que não só cuidavam da defe-
sa em casos de conflitos exter-
nos, como também dificulta-
vam as rebeliões contra o po-
der real. 

TEXTO DE APOIO 

Para o professor 

Sobre a essência do Estado
[...] Isto é mais do que 

consentimento, ou concór-
dia, é uma verdadeira uni-
dade de todos eles, numa 

só e mesma pessoa, reali-
zada por um pacto de cada 
homem com todos os ho-
mens, [...]. É esta a geração 
daquele grande Leviatã, ou 
antes (para falar em termos 
mais reverentes) daquele 
Deus Mortal, ao qual deve-
mos, abaixo do Deus Imor-

tal, nossa paz e defesa. [...] 
É nele que consiste a essên-
cia do Estado, a qual pode 
ser assim defi nida: “Uma 
pessoa de cujos atos uma 
grande multidão, mediante 
pactos recíprocos uns com 
os outros, foi instituída por 
cada um como autora, de 
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 Surge o Absolutismo
Essa forma extrema de centralização do poder ficou conhecida como Absolutismo, 

pois o rei assumiu para si o controle das principais instituições do Estado, estabelecendo 
leis e decidindo questões da Justiça, por exemplo. 

A autoridade do rei tornou-se quase absoluta, pois não estava limitada por outros 
poderes a não ser pelo que na época se considerava leis de Deus.

Na Inglaterra, parte das conquistas que os nobres haviam alcançado em 1215 e que 
estavam consagradas na Carta Magna foram perdidas em consequência das ações abso-
lutistas dos reis que governaram o país, principalmente a partir do século XVI.

Algumas dessas iniciativas foram feitas por Henrique VIII, que governou a Inglaterra 
entre 1509 e 1547. Para manter absoluto controle sobre o Estado, o rei rompeu com a 
Igreja Católica, instituição mais poderosa da Europa do período. Além disso, confiscou 
todas as terras e bens pertencentes à Igreja e criou a Igreja Anglicana, cujo chefe supremo 
era o rei (e não o papa).

Na França, o rei Luís XIV 
acumulou as funções de rei e 
de primeiro-ministro e extin-
guiu o Conselho Real, que tinha 
a função de auxiliar o soberano 
em seu governo. O poder do 
monarca era enorme, caracte-
rística que o levou a afirmar: 
“O Estado sou eu”.

Considerando-se um repre-
sentante de Deus na Terra, Luís 
XIV elaborou um grande culto 
a sua imagem – escolheu o Sol 
como símbolo de seu governo 
e passou a ser chamado de  
Rei Sol.
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  Retrato de Luís XIV, 
óleo sobre tela de 
Hyacinthe Rigaud, 1701.
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O poder do rei vinha de 
Deus e por isso era ilimitado 
e incontestável. 

O rei não precisava justificar suas 
decisões para ninguém. 

 O rei se fortalece
Entre o século XV e o século XVII, a Europa ocidental passou por diversas crises. 

A produção de alimentos diminuiu, a fome alastrou-se por diversas regiões e vários países 
entraram em guerras.

Diante desses eventos, alguns teóricos da época começaram a afirmar que só governos 
fortes conseguiriam pôr fim à situação de desordem pela qual passava o continente europeu. 

Amparados nessas teorias, diversos reis europeus concentraram ainda mais poder: 
ampliaram os exércitos, constituíram um grupo de funcionários encarregados de garantir 
a administração do Estado, aumentaram a cobrança de impostos, criaram leis que aboliam 
o antigo direito feudal que era ligado aos costumes e às tradições, e puseram fim aos 
laços de suserania e vassalagem característicos do feudalismo, entre várias outras medidas.

  Retrato de Thomas 
Hobbes, óleo sobre 
tela de John Michael 
Wright, século XVII.

  Gravura representando 
Jean Bodin, retirado do 
livro Illustrés d’Anjou, 
de Claude Ménard, 
século XVII. 

  Retrato de 
Jacques Benigne 
Bossuet, óleo sobre 
tela de Hyacinthe 
Rigaud, 1693.

Por atribuir o poder real à vontade de Deus, 
essas ideias ficaram conhecidas como 

Teoria do Direito Divino.

Jacques Bossuet
(1627-1704)

Explicou o poder real sem recorrer a argumentos religiosos. 

“Guerra de todos contra todos”, caso não existisse um 
poder regulador e absoluto. 

Contrato ou pacto social entre as pessoas para garantir a 
paz e a segurança da sociedade.

Guerra e insegurança, caso o poder soberano fosse abalado.

O poder de ditar e revogar leis 
cabia ao rei, que recebeu essa 
atribuição de Deus. 

O poder do rei deveria ser 
perpétuo, absoluto, impossível 
de ser questionado ou 
dividido.

Jean Bodin
(1530-1596)

Thomas Hobbes
(1588-1679) 
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força e os recursos de todos, 
da maneira que considerar 
conveniente, para assegurar 
a paz e a defesa comum”. 
Àquele que é portador des-
sa pessoa se chama sobera-
no, e dele se diz que possui 

poder soberano. Todos os 
restantes são súditos.

HOBBES, Thomas de Malmesbury. 
Leviatã. São Paulo: Nova Cultural, 

1997. p. 144.

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Continue estimulando os 
conhecimentos prévios dos 
alunos, questionando-os sobre 
os significados do termo Abso-
lutismo: o que significa dizer 
que um rei ou uma rainha ti-
nha poderes absolutos? 
• Espera-se que os alunos as-
sociem o termo à ideia de tota-
lidade, sem restrições ou limites. 
• Informe que esta forma 
de governo predominou em 
grande parte das monarquias 
europeias do século XVI ao fi-
nal do século XVIII, e defendia, 
em geral, o poder absoluto do 
rei sobre o Estado. 
• Explique como a centraliza-
ção do poder e o contexto de 
crises, guerras e fome contri-
buíram para justificar a sobe-
rania dos reis. 
• Chame a atenção para as 
consequências deste tipo de 
governo para a população, co-
mo a perda de direitos con-
quistados pelos nobres ingleses 
com a Carta Magna de 1215. 

SUGESTÃO DE LIVRO 

Para o professor 
• BURKE, Peter. A fabricação 
do rei: A construção da ima-
gem pública de Luís XIV. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar, 1994. 

O autor explica o funcio-
namento da máquina de pro-
paganda de Luís XIV e mostra 
como a criação da imagem real 
ilumina a relação entre arte e 
poder. 
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 O fim do Império Bizantino

Enquanto na Europa ocidental as sociedades se organizavam em torno das 

antigo Império Romano.
Em 1204, sua capital, Constantinopla, foi invadida e arrasada por uma das 

Cruzadas enviadas a Jerusalém para reconquistar a Terra Santa. A cidade esteve 
em poder dos cruzados até 1261, quando foi devolvida aos bizantinos.

A tomada de Constantinopla pelos cruzados enfraqueceu o império. A 
derrocada final ocorreu em 1453, ano em que Constantinopla foi ocupada 
pelos turcos otomanos, seguidores do islamismo (estudaremos sobre islamismo 
no capítulo 3).

Esse episódio não só marcou o fim do Império Bizantino como também teve 
consequências para a economia da Europa ocidental. Parte das especiarias e outros 
produtos do Oriente chegavam à Europa por rotas comerciais que passavam por 
Constantinopla, agora controlada pelos turcos otomanos. Com a conquista da 
cidade, os turcos passaram a cobrar taxas muito altas para que as caravanas de 
mercadores atravessassem seu território.

Como veremos no capítulo 4, essa situação levaria comerciantes e governos 
de alguns países europeus a procurar novas rotas comerciais por via marítima. A 
queda de Constantinopla foi um marco escolhido pelos historiadores para indicar 
o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna.

  Afresco do 
século XVI 
em parede do 
monastério 
Voronet em 
Bucovina, 
Romênia, 
representando 
o cerco de 
Constantinopla 
pelo sultão 
Maomé II.
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passado presente

 O Tribunal do Santo Ofício

Em 1478, o papa Sixto IV assinou uma bula (documento) autorizando o estabelecimento 
do Tribunal do Santo Ofício na Espanha. Também conhecido como Inquisição, esse 
tribunal foi criado no século XII, na França, com o objetivo de combater as heresias (doutrinas 
contrárias ou diferentes dos ensinamentos da Igreja Católica). 

O Tribunal do Santo Ofício estava subordinado à Igreja, mas a bula do papa Sixto IV 
permitiu que, na Espanha, ficasse sob o controle dos reis católicos. Assim, Fernando II e Isabel 
passaram a utilizar a Inquisição para perseguir aqueles que lhes faziam oposição política.

Qualquer denúncia anônima levava o acusado para o cárcere, onde as confissões eram 
arrancadas sob tortura. O réu considerado culpado era condenado à morte na fogueira. As 
pessoas perseguidas tinham seus bens confiscados e divididos entre o Estado e a Igreja Católica.

A atuação do Tribunal se espalhou para outros Estados europeus nos anos seguintes, 
até ser adotada, em 1542, como prática da Igreja para qualquer situação. Até a extinção do 
Santo Ofício na Espanha, em 1834, estima-se que 30 mil pessoas tenham sido executadas.

A Inquisição é um exemplo de como as leis e a Justiça podem ser usadas para pro-
mover perseguições às pessoas. Ao longo do tempo, as sociedades criaram mecanismos 
de proteção para evitar que abusos de poder como esses aconteçam. Atualmente, por 
exemplo, sempre que um cidadão no Brasil entender ter sido vítima de algum abuso ou ato 
ilícito praticado por representantes do Judiciário, ele pode recorrer à ouvidoria do Tribunal 
de Justiça do seu estado. Trata-se de um órgão encarregado de investigar as denúncias 
feitas pela população. Neste link você pode ter acesso a essas e outras ouvidorias: <http://
livro.pro/aaxvik>. Acesso em: 11 out. 2018.

  Gravura do século XVIII 
representando um auto 
de fé, cerimônia na qual 
as sentenças do Tribunal 
do Santo Ofício eram 
lidas e executadas, em 
Madri, Espanha. Sob 
o terror da Inquisição, 
revoltas da população 
e dos antigos senhores 
feudais contra a 
centralização do Estado 
eram reprimidas. GR

AN
GE

R/
FO

TO
AR

EN
A
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS
• Geral: 1
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 5 e 7
• Específica de História: 1

HABILIDADE
• EF07HI07

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

Passado Presente
• Solicite aos alunos que lo-
calizem informações sobre os 
objetivos iniciais do Tribunal 
do Santo Ofício; as condições 
em que ele funcionou na Es-
panha e os resultados de sua 
atuação. 
• Ao comentar as respostas, 
aproveite para ampliar a re-
flexão sobre o uso de meca-
nismos da justiça para perse-
guir e condenar pessoas que 
se opunham a um governo ou 
modo de pensar. 
• Para aprofundar o debate 
sobre a importância de meca-
nismos de controle da justiça 
na atualidade, explique que 
no Brasil o Conselho Nacional 
de Justiça é o órgão responsá-
vel por fiscalizar a atuação dos 
membros ou órgãos do poder 
judiciário. 
• No Texto de apoio para o 
professor, há uma pesquisa e 
um depoimento sobre o per-
fil do poder judiciário brasilei-
ro que pode servir de embasa-
mento para incentivar o deba-
te sobre a representatividade 
da população brasileira nesta 
esfera de poder e como isso 
pode comprometer o acesso 
à justiça.

TEXTO DE APOIO 

Para o professor 

Composição da 
magistratura

A magistratura brasileira 
é composta majoritariamen-
te por homens. Segundo os 
números preliminares do 

Censo dos Magistrados, reali-
zado pelo Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ) no fi nal do 
ano passado, 64% dos magis-
trados são do sexo masculi-
no. Eles chegam a represen-
tar 82% dos ministros dos 
tribunais superiores [...]. Em 
relação à composição étnico-
-racial da carreira, juízes, de-

sembargadores e ministros 
declararam ser brancos em 
84,5% dos casos. Apenas 14% 
se consideram pardos, 1,4%, 
pretos e 0,1%, indígenas. Se-
gundo o censo, há apenas 
91 defi cientes no universo 
da magistratura, estimado 
em pouco mais de 17 mil 
pessoas, segundo o anuário 
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 O fim do Império Bizantino

Enquanto na Europa ocidental as sociedades se organizavam em torno das 
Monarquias Nacionais, o Império Bizantino vivia um longo período de crise. Também 
conhecido como Império Romano do Oriente, resultou da divisão do território do 
antigo Império Romano.

Em 1204, sua capital, Constantinopla, foi invadida e arrasada por uma das 
Cruzadas enviadas a Jerusalém para reconquistar a Terra Santa. A cidade esteve 
em poder dos cruzados até 1261, quando foi devolvida aos bizantinos.

A tomada de Constantinopla pelos cruzados enfraqueceu o império. A 
derrocada final ocorreu em 1453, ano em que Constantinopla foi ocupada 
pelos turcos otomanos, seguidores do islamismo (estudaremos sobre islamismo 
no capítulo 3).

Esse episódio não só marcou o fim do Império Bizantino como também teve 
consequências para a economia da Europa ocidental. Parte das especiarias e outros 
produtos do Oriente chegavam à Europa por rotas comerciais que passavam por 
Constantinopla, agora controlada pelos turcos otomanos. Com a conquista da 
cidade, os turcos passaram a cobrar taxas muito altas para que as caravanas de 
mercadores atravessassem seu território.

Como veremos no capítulo 4, essa situação levaria comerciantes e governos 
de alguns países europeus a procurar novas rotas comerciais por via marítima. A 
queda de Constantinopla foi um marco escolhido pelos historiadores para indicar 
o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna.

enquanto isso...

  Afresco do 
século XVI 
em parede do 
monastério 
Voronet em 
Bucovina, 
Romênia, 
representando 
o cerco de 
Constantinopla 
pelo sultão 
Maomé II.
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passado presente

 O Tribunal do Santo Ofício

Em 1478, o papa Sixto IV assinou uma bula (documento) autorizando o estabelecimento 
do Tribunal do Santo Ofício na Espanha. Também conhecido como Inquisição, esse 
tribunal foi criado no século XII, na França, com o objetivo de combater as heresias (doutrinas 
contrárias ou diferentes dos ensinamentos da Igreja Católica). 
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passaram a utilizar a Inquisição para perseguir aqueles que lhes faziam oposição política.

Qualquer denúncia anônima levava o acusado para o cárcere, onde as confissões eram 
arrancadas sob tortura. O réu considerado culpado era condenado à morte na fogueira. As 
pessoas perseguidas tinham seus bens confiscados e divididos entre o Estado e a Igreja Católica.

A atuação do Tribunal se espalhou para outros Estados europeus nos anos seguintes, 
até ser adotada, em 1542, como prática da Igreja para qualquer situação. Até a extinção do 
Santo Ofício na Espanha, em 1834, estima-se que 30 mil pessoas tenham sido executadas.

A Inquisição é um exemplo de como as leis e a Justiça podem ser usadas para pro-
mover perseguições às pessoas. Ao longo do tempo, as sociedades criaram mecanismos 
de proteção para evitar que abusos de poder como esses aconteçam. Atualmente, por 
exemplo, sempre que um cidadão no Brasil entender ter sido vítima de algum abuso ou ato 
ilícito praticado por representantes do Judiciário, ele pode recorrer à ouvidoria do Tribunal 
de Justiça do seu estado. Trata-se de um órgão encarregado de investigar as denúncias 
feitas pela população. Neste link você pode ter acesso a essas e outras ouvidorias: <http://
livro.pro/aaxvik>. Acesso em: 11 out. 2018.

  Gravura do século XVIII 
representando um auto 
de fé, cerimônia na qual 
as sentenças do Tribunal 
do Santo Ofício eram 
lidas e executadas, em 
Madri, Espanha. Sob 
o terror da Inquisição, 
revoltas da população 
e dos antigos senhores 
feudais contra a 
centralização do Estado 
eram reprimidas. GR
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PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

Enquanto isso...
• O texto da seção incentiva 
o exercício da simultaneida-
de histórica ao tratar do fim 
do Império Bizantino no mes-
mo período em que as Monar-
quias Nacionais se organiza-
vam na Europa. 
• Para facilitar o entendimento 
da importância da tomada de 
Constantinopla, localize a cida-
de em um mapa (atual Istam-
bul), no estreito de Bósforo. 
• Explique aos alunos de que 
modo, ao dominar a região, 
os turcos otomanos passaram 
a controlar mercadores, mer-
cadorias e caravanas que pas-
savam por ali. 
• Esclareça que essa situa-
ção levou comerciantes e go-
vernantes de alguns reinos 
europeus a buscar novas ro-
tas comerciais, iniciando as-
sim o processo que iria levar às 
Grandes Navegações que mar-
cariam os séculos XV e XVI. 

SUGESTÃO DE FILME 

Para o professor 
• A Paixão de Joana D’arc. 
Direção: Carl Theodor Dryer. 
Dinamarca, 1928. (97 min.)

O filme conta a história de 
Joana D’arc, acusada de bru-
xaria e morta na França após 
interrogatório no Tribunal do 
Santo Ofício. 

estatístico do CNJ Justiça em 
Números, elaborado com 
base no ano de 2012. [...]

PESQUISA do CNJ aponta perfil 
dos magistrados brasileiros. CNJ. 
Disponível em: <www.cnj.jus.br/
noticias/cnj/61806-pesquisa-do-

cnj-aponta-perfil-dos-magistrados-
brasileiros>. Acesso em: 24 set. 2018.

Negros no Judiciário
[...] Já estamos na quinta 

geração pós-abolição e os nú-
meros da participação negra 
no Judiciário e no Estado bra-
sileiro são vergonhosos e ina-
ceitáveis. Não podemos nor-
malizar essa situação de só 
encontrar brancos em deter-
minados postos quando a po-

pulação do país é 53% negra. É 
uma situação anômala e não 
é só um problema negro, mas 
da sociedade brasileira [...].

JURISTAS defendem maior presença 
negra na Justiça brasileira. CNJ. 
Disponível em: <www.cnj.jus.br/

noticias/cnj/84762-juristas-defendem-
maior-presenca-negra-na-justica-

brasileira>. Acesso em: 9 out. 2018.
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MINHA BIBLIOTECA
Joana d’Arc e suas batalhas, de Phil Robins. São Paulo: Cia. das Letras, 2010. 
(Coleção Mortos de Fama).
Com um texto criativo e envolvente, o livro conta a história de Joana d’Arc, que 
ajudou a exaltar o sentimento nacionalista francês.
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atividades

para organizar as ideias
 1. Quais foram as principais medidas tomadas pelos monarcas para garantir a centrali-

zação do poder?

 2. De que maneira a Teoria do Direito Divino se diferencia da teoria de Hobbes na 
justificativa do poder absoluto dos reis?

 3. Qual o significado da frase “O Estado sou eu”, proferida pelo rei francês Luís XIV?

 4. O rei e a burguesia se uniram para enfrentar os senhores feudais, ainda que tives-
sem interesses distintos. Em nosso cotidiano, há ocasiões em que interesses opostos 
estão em conflito. Como você reage a uma situação como esta? O que você leva em 
consideração nos momentos em que precisa ajudar alguém a resolver conflitos? Cite 
algum exemplo.

Garantir a ordem e a segurança nas estradas e proteger as cidades. Obrigaram os senhores 
feudais e homens livres a jurar lealdade e pagar impostos; empregaram funcionários para 
coletar impostos e proibiram os senhores feudais de cunhar moeda.

A teoria do Direito Divino afirma que o poder do monarca vem de Deus, já 
a teoria de Hobbes justifica o poder absoluto dos reis sem recorrer a argu-
mentos religiosos. Para ele, apenas o poder de um soberano poderia garantir 
uma sociedade sem conflitos ou guerras.

Que a lei, a justiça e todos os atos do governo eram prerrogativa sua. 

Resposta pessoal. Veja orientações no Manual do Professor.

Durante a Idade Média, mercadores europeus enfrentavam diversas dificuldades, 
como assaltos, pedidos de resgate, divergências de moedas etc. Com base nas informa-
ções do capítulo, apresente em grupo uma cena dramática que represente a viagem de 
um mercador medieval. 

A aliança entre os reis e a burguesia está na origem das primeiras Monarquias 
Nacionais. Por meio dessa aliança, os burgueses forneciam dinheiro para o rei controlar 
o poder e, em troca, o monarca garantia a proteção de seus súditos e aprovava leis que 
beneficiavam os interesses da burguesia. Em sua opinião, alianças desse tipo são feitas 
nos dias de hoje? Os governantes administram um Estado atendendo a interesses de 
determinados grupos sociais? Justifique sua resposta. Resposta pessoal.

diálogos

hora de refletir

Resposta pessoal. Veja orientações no Manual do Professor.
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esquema-resumo

atividade
• Com base na leitura do capítulo e no esquema-resumo acima, explique como a aliança da Igreja com os 

reis de Aragão e Castela contribuiu para o fortalecimento da monarquia no território da atual Espanha.

Século XI-XII: formação das primeiras Monarquias Nacionais

Século XI: grandes transformações na sociedade europeia

As monarquias europeias

Enfraquecimento dos senhores feudais Reaquecimento do comércio

Fortalecimento da burguesia Alianças com os reis

Feiras periódicas na Europa

Século XIII: leis limitam o poder dos reis na Inglaterra

Séculos XV-XVII: crise na Europa e novas ideias políticas

Teóricos defendem um governo centralizado

Surgem os regimes absolutistas

Tribunal usado para 
perseguição política e repressão 

a qualquer tipo de oposição

A Coroa Espanhola assumiu o controle da Inquisição e, por meio dela, perseguiu opositores políticos e confiscou 
seus bens.

Tribunal do Santo Ofício sob o controle dos reis

Século XV: Aliança entre rei e Igreja no reino de Aragão e Castela (atual Espanha)

para organizar as ideias

diálogos

hora de refletir
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS
• Geral: 1
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 1 e 4
• Específica de História: 1

HABILIDADE
• EF07HI07

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

Esquema-resumo
• Aproveite para avaliar a 
compreensão dos alunos so-
bre os temas tratados no ca-
pítulo. 
• Recupere os principais as-
pectos do processo de centra-
lização política e formação das 
monarquias. 
• Relacione o conteúdo ao 
presente perguntando a res-
peito do modo como nosso 
Estado se organiza. 
• Ressalte que a história é re-
sultado das relações humanas 
e sempre pode sofrer rupturas. 

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

Para organizar as ideias
• 4. A atividade pode ser-
vir para discutir a importân-
cia de aprimorar estratégias 
de resolução de conflitos, 
seja entre alunos ou profes-
sores, casos de indisciplina, 

bullying, conflitos com a vi-
zinhança etc.
• Competências como auto-
conhecimento (reconhecer 
as próprias capacidades, valo-
res e emoções), autorregula-
ção (gerenciar emoções, pen-
samentos e comportamentos) 
e sociabilidade (levar em 
consideração as perspectivas 

alheias) podem ser mobiliza-
das. 
• Algumas dicas de como ad-
ministrar conflitos em sala de 
aula podem ajudar: 

 ✓ Estar sempre atento à inte-
ração entre os alunos.

 ✓ Trabalhar contra os boatos.
 ✓ Estimular o diálogo.
 ✓ Incentivar a empatia. 
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atividade
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DIDÁTICOS 

Hora de Refletir
• A questão estimula a capa-
cidade de observação crítica 
do funcionamento da admi-
nistração dos recursos do Esta-
do brasileiro e das consequên-
cias das políticas que benefi-

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

Diálogos
• A proposta de organizar 
uma dramatização tem o in-
tuito de propiciar outra ma-
neira de compreender o tema.
• Estimule a reflexão sobre as 
dificuldades causadas pela au-
sência de padronização mone-
tária e de medidas, por exem-
plo. Entre os possíveis proble-
mas podem estar a confusão 
para estabelecer o pagamen-
to de produtos em diferen-
tes moedas. As viagens entre 
as cidades, que poderiam ser 
interrompidas por sequestros, 
ocasionando a perda das mer-
cadorias e colocando a vida 
dos mercadores em risco, são 
outras situações possíveis. 
• A linguagem teatral pode 
incluir música, dança, mími-
ca, objetos, figurinos. Neste 
tipo de atividade é necessário 
que os alunos tenham a possi-
bilidade de utilizar outros es-
paços da escola para ensaiar e 
apresentar a cena. 
• Esta atividade também pode 
ser adaptada para incluir alu-
nos com deficiência auditi-
va. Para isso, oriente os alunos 
a explorar gestos e expressões 
corporais que determinem as 
características do personagem. 
• É importante escolher alu-
nos concentrados e atenciosos 
para realizarem a tarefa com os 
colegas que apresentam a de-
ficiência auditiva, valorizando 
seu ritmo e suas habilidades.

ciam alguns grupos em detri-
mento de outros.
• Solicite aos alunos que re-
flitam se os governantes de 
sua cidade ou estado tomam 
decisões cuidando dos inte-
resses da comunidade, co-
mo construção e manuten-
ção de estradas, hospitais, 
escolas etc., ou se as decisões 

têm a intenção de atender in-
teresses próprios ou de gru-
pos ligados a eles, como con-
tratando empresas ou servi-
ços de seus próprios grupos, 
usando o dinheiro público 
para construir obras particu-
lares, criar cargos para em-
pregar amigos e parentes, 
entre outros.
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 Europa em transformação
Entre 1400 e 1600, grandes transformações políticas, sociais, 

econômicas, culturais e religiosas ocorreram na Europa. O comér-
cio cresceu, as cidades se expandiram e ganharam importância, 
enquanto novos grupos sociais, como a burguesia, fortaleceram-se. 
O poder da Igreja Católica passou a ser confrontado: os dogmas cristãos, que eram 
utilizados para explicar o mundo, foram questionados por explicações racionais. 

Aos poucos, a economia, o direito, a ciência e as artes se desprenderam das tradições 
religiosas e foram direcionadas para outros caminhos. Essa dissolução, somada a uma 
sociedade amparada no pensamento racional e científico, que defendia o progresso e 
liberdade, representa para muitos historiadores o início da modernidade na Europa. 

Todas essas mudanças adquiriram maior força a partir do século XIV. A transição desse 
período para a Idade Moderna foi lenta e percebida de forma diferente pelas pessoas que viviam 
na Europa. A linha do tempo abaixo mostra alguns acontecimentos marcantes desse período.

Dogma: princípio 
fundamental de uma 
religião, considerado 
indiscutível. 

Idade 
Contemporânea

Idade Moderna

1453 Queda de 
Constantinopla

1517 Martinho Lutero lidera 
a Reforma Protestante

1572 Morre o 
último líder inca, 
Tupac Amaru

1680  Marco do início do 
movimento Iluminista

1549 Fundação da cidade 
de Salvador, primeira 
capital do Brasil

1764 Invenção da máquina 
de fiar – início do processo 
da Revolução Industrial

1789 Revolução 
Francesa

1557 Início da ocupação 
portuguesa de Macau, 
na China

1630  Os holandeses 
invadem Olinda e 
Recife

1776 Independência 
dos Estados Unidos 

1492 Colombo chega à América

Idade 
Média
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Legenda das imagens da linha do tempo: 1 – Litografia representando o desembarque de Colombo em 
São Salvador, autoria desconhecida, 1893; 2 – A tomada da Bastilha, óleo sobre tela de Jean Pierre Houel, 1789.
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Provavelmente você já viu ou ouviu falar de livro digital. Sob certos aspec-
tos, é um livro como outro qualquer: com texto, imagens, gráficos, tabelas etc. 
Mas tem uma grande diferença em relação aos livros que conhecemos desde 
pequenos: ele não é feito de papel.

Criado em 1993, o livro eletrônico, como também 
é chamado, é um arquivo digital e, por essa razão, só 
pode ser lido na tela de aparelhos eletrônicos, como 
computadores, notebooks e tablets.

Até meados do século XV, na Europa, os livros eram 
escritos à mão. Copiar uma obra era um processo demo-
rado e sujeito a erros. Nessa época, Johannes Gutenberg 
inventou uma máquina que permitia fazer várias cópias 
de um mesmo livro em pouco tempo. Algo semelhante 
havia sido criado na China quatro séculos antes.

Com a nova máquina, uma grande variedade de obras começou a ser 
impressa, e esses livros puderam ser lidos por um número maior de pessoas.

Neste capítulo, vamos estudar o impacto causado pela imprensa no pro-
cesso de circulação de ideias na Europa. Com a invenção da imprensa, novas 
formas de pensar a sociedade difundiram-se pelo continente europeu, promo-
vendo mudanças nos 
mais variados campos 
do saber: científico, 
filosófico, artístico, 
religioso, entre outros.

O mundo moderno:
Renascimento e Reforma 

C
A
P
ÍT

ULO

O mundo moderno:
Renascimento e Reforma 

P
ÍT

ULO 2
Objetivos de aprendizagem
• Compreender o significado do 

Humanismo e seu impacto na 
constituição do Renascimento.

• Conhecer motivações e 
consequências da Reforma 
Religiosa.

• Valorizar e respeitar a 
diversidade religiosa.

HE
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OR
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UE
RR

ER
O/

AF
P

  Mulher interage com livro digital 
durante a Feira Internacional do Livro, 
Guadalajara, México, 2013.
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A BNCC NESTA DUPLA 

COMPETÊNCIAS 
• Geral: 5 
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 2 e 4
• Específicas de História: 1, 2, 
3 e 7

HABILIDADES
• EF07HI01
• EF07HI05

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• O texto possibilita discutir 
as alterações provocadas pelo 
meio digital nas formas de ler 
e comunicar. 
• Valorize as experiências dos 
alunos e explore as formas 
como eles interagem com os 
aparelhos eletrônicos.
• Se considerar adequado, 
comente que a internet e sua 
popularização (por compu-
tador e celular) começou, ao 
menos no Brasil, no final dos 
anos 1990 e que a não demo-
cratização desse acesso po-
de construir novas formas de 
marginalização de pessoas.
• Questione se os alunos cos-
tumam ler jornais, livros, revistas 
ou outros conteúdos na inter-
net e se acreditam, por exem-
plo, que os livros digitais irão 
substituir os livros impressos. 

 SUGESTÃO DE LIVRO

Para o professor 
• BRIGGS, Asa; BURKE, Peter. 
Uma história social da mí-
dia: de Gutenberg à Internet. 
Rio de Janeiro: Zahar, 2016. 

Este livro apresenta uma 
análise dos meios de comuni-
cação e traça as diferentes mí-
dias e linguagens desenvolvi-
das pela civilização ocidental. 

TEXTO DE APOIO 

Para o professor 

A internet
 [...] A internet é hoje um 

dos mais poderosos meios 
de comunicação. É global, 
cresce rapidamente e atinge 
praticamente todos os can-

tos do planeta. Estimamos 
que existam atualmen-
te 337 milhões de pessoas 
usando a internet (Report 
of the Web-Based Education 
Commission, 2000).

Na educação, o uso da in-
ternet representa atualmen-
te o maior potencial de apli-
cação das Tecnologias da 

Informação e da Comunica-
ção (TIC). A internet pode ser 
vista como grande repositó-
rio de informações, onde é 
possível encontrar assuntos 
sobre praticamente todas 
as áreas do conhecimento. 
Além disso, a internet dis-
põe dos mais modernos re-
cursos para a manipulação 
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Entre 1400 e 1600, grandes transformações políticas, sociais, 
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cio cresceu, as cidades se expandiram e ganharam importância, 
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O poder da Igreja Católica passou a ser confrontado: os dogmas cristãos, que eram 
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religiosas e foram direcionadas para outros caminhos. Essa dissolução, somada a uma 
sociedade amparada no pensamento racional e científico, que defendia o progresso e 
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Todas essas mudanças adquiriram maior força a partir do século XIV. A transição desse 
período para a Idade Moderna foi lenta e percebida de forma diferente pelas pessoas que viviam 
na Europa. A linha do tempo abaixo mostra alguns acontecimentos marcantes desse período.
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Tupac Amaru

1680  Marco do início do 
movimento Iluminista

1549 Fundação da cidade 
de Salvador, primeira 
capital do Brasil

1764 Invenção da máquina 
de fiar – início do processo 
da Revolução Industrial

1789 Revolução 
Francesa

1557 Início da ocupação 
portuguesa de Macau, 
na China

1630  Os holandeses 
invadem Olinda e 
Recife

1776 Independência 
dos Estados Unidos 

1492 Colombo chega à América
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Legenda das imagens da linha do tempo: 1 – Litografia representando o desembarque de Colombo em 
São Salvador, autoria desconhecida, 1893; 2 – A tomada da Bastilha, óleo sobre tela de Jean Pierre Houel, 1789.
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Provavelmente você já viu ou ouviu falar de livro digital. Sob certos aspec-
tos, é um livro como outro qualquer: com texto, imagens, gráficos, tabelas etc. 
Mas tem uma grande diferença em relação aos livros que conhecemos desde 
pequenos: ele não é feito de papel.

Criado em 1993, o livro eletrônico, como também 
é chamado, é um arquivo digital e, por essa razão, só 
pode ser lido na tela de aparelhos eletrônicos, como 
computadores, notebooks e tablets.

Até meados do século XV, na Europa, os livros eram 
escritos à mão. Copiar uma obra era um processo demo-
rado e sujeito a erros. Nessa época, Johannes Gutenberg 
inventou uma máquina que permitia fazer várias cópias 
de um mesmo livro em pouco tempo. Algo semelhante 
havia sido criado na China quatro séculos antes.

Com a nova máquina, uma grande variedade de obras começou a ser 
impressa, e esses livros puderam ser lidos por um número maior de pessoas.

Neste capítulo, vamos estudar o impacto causado pela imprensa no pro-
cesso de circulação de ideias na Europa. Com a invenção da imprensa, novas 
formas de pensar a sociedade difundiram-se pelo continente europeu, promo-
vendo mudanças nos 
mais variados campos 
do saber: científico, 
filosófico, artístico, 
religioso, entre outros.

O mundo moderno:
Renascimento e Reforma 
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O mundo moderno:
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Objetivos de aprendizagem
• Compreender o significado do 

Humanismo e seu impacto na 
constituição do Renascimento.

• Conhecer motivações e 
consequências da Reforma 
Religiosa.

• Valorizar e respeitar a 
diversidade religiosa.
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  Mulher interage com livro digital 
durante a Feira Internacional do Livro, 
Guadalajara, México, 2013.
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PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Retome com os alunos as 
características da Idade Média, 
possibilitando que eles relem-
brem conceitos estudados e 
possam somar essas informa-
ções aos conhecimentos que 
vão adquirir com os novos te-
mas propostos. 
• Peça aos alunos que iden-
tifiquem no texto a expres-
são pensamento racional e 
científico.
• Em seguida, explique a eles 
que é nesse período que al-
guns pensadores europeus 
desenvolvem uma concepção 
do que seria moderno, com 
base na ciência e na raciona-
lidade.
• Essa visão europeia de mo-
dernidade e civilização passou 
a ser imposta também a ou-
tros povos como um parâme-
tro a ser seguido.

da informação. Essas carac-
terísticas contribuem para 
que tanto alunos quanto 
professores concordem que 
a internet seja um dos meios 
mais explorados educacio-
nalmente (BENTON, 2001).

No entanto, enfatizo o 

aspecto “potencial”, pois a 
Internet pode ser utilizada 
no processo de construção 
de conhecimento e, nes-
se sentido, revolucionar as 
abordagens educacionais 
tradicionais; ou ser utilizada 
para complementar ou sub-

sidiar os processos de trans-
missão de informação que 
ainda persistem na grande 
maioria das escolas. [...]

VALENTE, José Armando. Uso da 
internet em sala de aula. Educar, 

Curitiba, n. 10, 2002, p. 132.
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  Escola de Atenas, afresco de Rafael Sanzio (1483-1520).

 Gregos e romanos
O movimento de renovação artística e intelectual surgido com base no Humanismo é 

conhecido como Renascimento. Ganhou esse nome porque, sob influência do pensamento 
humanista, procurou fazer “renascer” o pensamento e a arte dos antigos gregos e romanos.

O Renascimento alcançou seu maior esplendor em algumas cidades da Península Itálica 
(como Florença), na região dos Países Baixos (onde hoje ficam a Bélgica e a Holanda) e no 
atual território da Alemanha.

Nessas regiões, o comércio havia impulsionado a formação de uma rica burguesia. 
Era esse grupo social que pagava pelas obras dos novos artistas e financiava a produção 
intelectual e artística da época.

Para conhecer mais sobre o Humanismo e o Renascimento, vamos analisar o afresco 
Escola de Atenas, pintado por Rafael Sanzio (1483-1520), natural de Urbino, na Península 
Itálica, aos 26 anos de idade. 

Observe a imagem com atenção. Em sua opinião, o que está representado nesta 
pintura? Quem são estas pessoas e o que elas estão fazendo?
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 O Humanismo 
Uma das transformações importantes ocorri-

das na Europa começou no século XIV, quando 
alguns teóricos e estudiosos se esforçaram para 
renovar o sistema educacional, até então contro-
lado pela Igreja. 

As propostas de mudança tinham como obje-
tivo superar a antiga tradição intelectual medieval, 
baseada nos ensinamentos da Igreja Católica. Isso 
abria espaço para uma nova cultura ensinada nas 
universidades laicas, fundadas em diversas cidades 
da Europa a partir do fim do século XI. 

As universidades laicas priorizavam a leitura 
dos textos clássicos da Antiguidade, escritos por 
pensadores gregos e romanos.

Essa revolução cultural ficou conhecida como 
Humanismo e seu desenvolvimento variou de um 
lugar para outro.

O interesse dos humanistas estendia-se por 
várias áreas do conhecimento. Ia desde as Artes 
Plásticas, a Literatura, a Poesia e a Gramática 
até a Medicina, passando pela Matemática, pela 
Geografia, pela Astronomia e por outros campos 
do conhecimento.

GR
AN

GE
R/

FO
TO

AR
EN

A
M

US
EU

 B
RI

TÂ
NI

CO
, L

ON
DR

ES
. F

OT
O:

 B
RI

TI
SH

 L
IB

RA
RY

/S
CI

EN
CE

 P
HO

TO
 L

IB
RA

RY
/F

OT
OA

RE
NA

  Gravura colorida representando 
Cláudio Ptolomeu, de autoria 
desconhecida, 1584. Ptolomeu 
viveu no Egito romano durante 
o século II d.C. Seus estudos nas 
áreas de Astronomia, Matemática 
e Geografia foram retomados 
pelos humanistas.

  Ilustração representando os 
músculos secundários do corpo 
humano, do livro De Humani 
Corporis Fabricam, de Andreas 
Vesalius, 1543.

Humanista: os primeiros humanistas eram 
estudiosos que procuravam modificar os estudos 
universitários. A eles logo se juntaram outras pessoas, 
como artistas, filósofos, cientistas, professores, 
estudantes, poetas etc. 
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS 
• Geral: 1 
• Específica de Ciências Huma-
nas: 2
• Específicas de História: 1 e 4

HABILIDADE
• EF07HI04

 PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Peça aos alunos que rela-
cionem o necessário distancia-
mento da Igreja para o flores-
cimento do conhecimento ra-
cional, baseado na ciência. 
• Explique que esse distan-
ciamento não significou o fim 
da influência religiosa sobre as 
populações europeias ociden-
tais. Porém, para a ciência e a 
arte expandirem suas explica-
ções, foi essencial o desenvol-
vimento de novas concepções 
de mundo.
• Indique que os pensadores 
do Humanismo, por exem-
plo, concentraram suas preo-
cupações no ser humano, en-
quanto anteriormente o divino 
era o elemento central. 
• Nessa perspectiva de mu-
dança de preocupação, é pos-
sível informar aos alunos que 
as ciências respondem a ques-
tões do presente. Em outros 
termos, os problemas para os 
quais se buscam explicações di-
zem muito sobre as sociedades 
que atribuem mais importân-
cia para determinados eventos 
ainda é válido para a História 
nos dias de hoje.

TEXTO DE APOIO 

Para o professor 

O Humanismo
 [...] Para começar: a quem 

é que se costuma chamar de 
humanistas e o que signifi -
ca esse título? Embora só se 
tenha difundido no século 

XV, esse termo indica um 
conjunto de indivíduos que 
desde o século anterior vi-
nha se esforçando para mo-
difi car e renovar o padrão 
de estudos ministrados tra-
dicionalmente nas universi-
dades medievais. Esses cen-
tros de formação intelectual 
e profi ssional eram domina-

dos pela cultura da Igreja e 
voltados para três carreiras 
tradicionais: direito, medi-
cina e teologia. Estavam, 
portanto, empenhados em 
transmitir aos seus alunos 
uma concepção estática, 
hierárquica e dogmática da 
sociedade, da natureza e das 
coisas sagradas, de forma a 
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humanista, procurou fazer “renascer” o pensamento e a arte dos antigos gregos e romanos.

O Renascimento alcançou seu maior esplendor em algumas cidades da Península Itálica 
(como Florença), na região dos Países Baixos (onde hoje ficam a Bélgica e a Holanda) e no 
atual território da Alemanha.

Nessas regiões, o comércio havia impulsionado a formação de uma rica burguesia. 
Era esse grupo social que pagava pelas obras dos novos artistas e financiava a produção 
intelectual e artística da época.

Para conhecer mais sobre o Humanismo e o Renascimento, vamos analisar o afresco 
Escola de Atenas, pintado por Rafael Sanzio (1483-1520), natural de Urbino, na Península 
Itálica, aos 26 anos de idade. 
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pelos humanistas.

  Ilustração representando os 
músculos secundários do corpo 
humano, do livro De Humani 
Corporis Fabricam, de Andreas 
Vesalius, 1543.

Humanista: os primeiros humanistas eram 
estudiosos que procuravam modificar os estudos 
universitários. A eles logo se juntaram outras pessoas, 
como artistas, filósofos, cientistas, professores, 
estudantes, poetas etc. 
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PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• A palavra Renascimento po-
de ser explicada aos alunos pe-
la origem etimológica. Assim, 
Renascer significa “nascer de 
novo, outra vez”, e, dentro 
dessa lógica, o que estava mor-
to passa a viver novamente. 
• O Renascimento como pro-
posto no período indica que a 
arte e o pensamento intelectual 
renasciam de um período de 
não existência (Idade Média), 
baseado no período de sua pri-
meira vida (Antiguidade).
• Peça aos alunos que obser-
vem o afresco Escola de Ate-
nas e, se possível, comparem 
essa expressão do Renasci-
mento à arte medieval, centra-
da nas motivações religiosas.

preservar a ordem feudal. 
Mas, conforme já vimos, as 
transformações históricas 
foram tão drásticas nesse 
período, que praticamente 
dissolveram as condições 
de existência do feudalis-
mo. E as novas circunstân-
cias impuseram igualmente 
aos homens que alterassem 

suas atitudes com relação a 
seu destino, à sociedade, à 
natureza e ao próprio cam-
po do sagrado.

Iniciou-se assim um mo-
vimento, cujo objetivo era 
atualizar, dinamizar e revi-
talizar os estudos tradicio-
nais, baseados no progra-
ma dos studia humanitatis 

(estudos humanos), que in-
cluíam a poesia, a fi losofi a, 
a história, a matemática e a 
eloquência, disciplina esta 
resultante da fusão da re-
tórica e da fi losofi a. [...]

SEVCENKO, Nicolau. 
O Renascimento. 

São Paulo: Atual, 1994. p. 14.

29

D2-HIS-F2-2056-V7-U01-MP-G20.indd   29 10/29/18   7:29 AM



  Estudo das proporções humanas 
feito por Leonardo da Vinci para o 
livro De Architectura, de Marco 
Vitruvio Pollione, publicado em 1492.
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Assim, textos de autores gregos e romanos, que estavam sob 
o controle da Igreja Católica e não tinham sido traduzidos ou não 
circulavam pela Europa, foram recuperados, traduzidos e debati-
dos. Esse foi o caso das obras de Platão e de Aristóteles, dois 
dos principais filósofos gregos. Entre outras questões, esses textos 
provocavam reflexões sobre ética, lógica, a busca do conhecimento 
e a natureza humana, aspectos considerados fundamentais entre 
os pensadores humanistas.

 Antropocentrismo
Para os humanistas, o ser humano estava no centro de suas reflexões. Essa concepção, 

conhecida como antropocentrismo, opunha-se ao teocentrismo, pensamento da 
Igreja Católica na época segundo o qual Deus (em grego, Théos) era a fonte de todo  
o conhecimento.

Isso não quer dizer que os humanistas eram ateus. Pelo con-
trário, eles tinham fortes preocupações religiosas e suas ideias eram 
profundamente influenciadas pelo Cristianismo.

Entretanto, eles atribuíam particular importância à procura de explicações lógicas 
e racionais para os estudos da natureza. Esse tipo de pensamento é conhecido como 
racionalismo.

O racionalismo negava a ideia de que 
a Igreja Católica ou os textos sagra-
dos tivessem todas as respostas e 
afirmava que a busca de expli-
cações vinha do saber prático, 
baseado na experiência, na 
observação e na análise, algo 
que os antigos gregos, por 
exemplo, já ensinavam.

Ética: conjunto de 
princípios que motivam 
ou disciplinam o 
comportamento de 
uma pessoa ou grupo 
social. Os valores nos 
quais uma sociedade 
acredita. Por exemplo, a 
justiça, a solidariedade, 
a honestidade etc. 

Ateu: aquele que não 
crê em deus ou qualquer 
ser superior.

Veja no Material 
Digital Audiovisual 
o vídeo Homem 
Vitruviano.
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 Crítica ao pensamento medieval
No afresco Escola de Atenas estão representados alguns dos maiores filósofos da 

Antiguidade. O artista representou, em uma mesma cena, pessoas que viveram em perí-
odos e lugares diferentes. Esta é mais uma oportunidade para perceber que as imagens 
não retratam algo como aconteceu realmente: são representações.

No centro, dois filósofos caminham em direção ao espectador, um ao lado do outro. 
Enquanto andam, parecem conversar. Veja o detalhe 1.

O homem da esquerda, de manto vermelho e com barba branca, representa Platão, 
nascido em Atenas provavelmente em 428 a.C. O da 
direita, de manto azul, Aristóteles, natural de Estagira, 
também na Grécia, onde nasceu em 384 a.C. Foi dis-
cípulo de Platão e, posteriormente, tornou-se tutor 
de Alexandre, o Grande (356 a.C.-323 a.C.), também 
representado na pintura – à esquerda, em trajes de 
guerra, conversando com Sócrates, outro filósofo grego 
(469 a.C.-399 a.C.). Veja o detalhe 2.

1 2

  Platão, à esquerda, e Aristóteles, 
representados no afresco Escola 
de Atenas.

  Alexandre, o Grande, em trajes de guerra, conversa com 
Sócrates (à direita, de mãos estendidas). Na vida real, 
Sócrates morreu 43 anos antes do nascimento de Alexandre.

Por que Platão e Aristóteles estão no centro da imagem, em posição de destaque?
Os humanistas criticavam o pensamento medieval, cujos ensinamentos eram inspirados 

somente na leitura e interpretação da Bíblia. Eles buscavam outras fontes de conhecimento 
além dos ensinamentos religiosos. Por isso, viam na Antiguidade sua maior fonte de ins-
piração – não para repetir o que havia sido concebido pelos mestres greco-romanos, mas 
para estabelecer um vínculo entre os antigos saberes e as novas criações.
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS 
• Geral: 3 
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 2 e 4
• Específicas de História: 4 e 6

HABILIDADE
• EF07HI04

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• É importante destacar que 
um elemento fundamental da 
crítica aos documentos históri-
cos é a compreensão de que eles 
são representações do vivido. 
• É possível que os alunos te-
nham dificuldades para aten-
tar-se a essa abstração, mas é 
fundamental que essa concep-
ção seja construída gradativa-
mente. 
• Sempre que uma imagem 
for apresentada, procure ob-
servar com os alunos o te-
ma retratado em compara-
ção com a data de produção 
e contextualizar o autor e sua 
produção. Essa dinâmica favo-
recerá a percepção da imagem 
como uma representação.
• Comente com os alunos 
que o afresco faz parte de um 
salão do Vaticano utilizado co-
mo biblioteca pelo papa Julio II 
(1443-1513). No salão há qua-
tro temas inspiradores, um em 
cada parede: a filosofia, a teo-
logia, a poesia e o direito.

SUGESTÃO DE TEXTO 

Para o professor 
• Olimpíada Brasileira de 
Matemática das Escolas Pú-
blicas (OBMEP). Disponível 
em: <http://livro.pro/onoda2>. 
Acesso em: 10 out. 2018. 

O texto apresenta a evo-
lução das medidas utilizadas 
pelo homem e as proporções 
da ilustração de O Homem 
Vitruviano, de Leonardo da 
Vinci.

MAIS ATIVIDADES

Comparar medidas e 
proporções 
• Com base na observação 
da reprodução do desenho O 
Homem Vitruviano, de Da 
Vinci, é possível propor uma 
atividade conjunta com os 
professores de Matemática, 

Arte e Educação Física. O ob-
jetivo é compreender os estu-
dos das proporções do corpo 
humano e a presença da pro-
porção áurea na arte e na na-
tureza. 
• Com uma fita métrica ou 
outro instrumento de medi-
ção, auxilie os alunos na medi-
ção do corpo de adultos, ho-

mens e mulheres.
• De posse dessas informa-
ções, realize uma comparação 
destas proporções com as pro-
porções sugeridas por Da Vin-
ci, buscando possíveis seme-
lhanças e diferenças, explo-
rando inclusive a diversidade 
de corpos e medidas.
• Explique que, neste dese-
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  Estudo das proporções humanas 
feito por Leonardo da Vinci para o 
livro De Architectura, de Marco 
Vitruvio Pollione, publicado em 1492.

GA
LL

ER
IE

 D
EL

L’ 
AC

AD
EM

IA
, V

EN
EZ

A,
 IT

ÁL
IA

.

Assim, textos de autores gregos e romanos, que estavam sob 
o controle da Igreja Católica e não tinham sido traduzidos ou não 
circulavam pela Europa, foram recuperados, traduzidos e debati-
dos. Esse foi o caso das obras de Platão e de Aristóteles, dois 
dos principais filósofos gregos. Entre outras questões, esses textos 
provocavam reflexões sobre ética, lógica, a busca do conhecimento 
e a natureza humana, aspectos considerados fundamentais entre 
os pensadores humanistas.

 Antropocentrismo
Para os humanistas, o ser humano estava no centro de suas reflexões. Essa concepção, 

conhecida como antropocentrismo, opunha-se ao teocentrismo, pensamento da 
Igreja Católica na época segundo o qual Deus (em grego, Théos) era a fonte de todo  
o conhecimento.

Isso não quer dizer que os humanistas eram ateus. Pelo con-
trário, eles tinham fortes preocupações religiosas e suas ideias eram 
profundamente influenciadas pelo Cristianismo.

Entretanto, eles atribuíam particular importância à procura de explicações lógicas 
e racionais para os estudos da natureza. Esse tipo de pensamento é conhecido como 
racionalismo.

O racionalismo negava a ideia de que 
a Igreja Católica ou os textos sagra-
dos tivessem todas as respostas e 
afirmava que a busca de expli-
cações vinha do saber prático, 
baseado na experiência, na 
observação e na análise, algo 
que os antigos gregos, por 
exemplo, já ensinavam.

Ética: conjunto de 
princípios que motivam 
ou disciplinam o 
comportamento de 
uma pessoa ou grupo 
social. Os valores nos 
quais uma sociedade 
acredita. Por exemplo, a 
justiça, a solidariedade, 
a honestidade etc. 

Ateu: aquele que não 
crê em deus ou qualquer 
ser superior.

Veja no Material 
Digital Audiovisual 
o vídeo Homem 
Vitruviano.
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 Crítica ao pensamento medieval
No afresco Escola de Atenas estão representados alguns dos maiores filósofos da 

Antiguidade. O artista representou, em uma mesma cena, pessoas que viveram em perí-
odos e lugares diferentes. Esta é mais uma oportunidade para perceber que as imagens 
não retratam algo como aconteceu realmente: são representações.

No centro, dois filósofos caminham em direção ao espectador, um ao lado do outro. 
Enquanto andam, parecem conversar. Veja o detalhe 1.

O homem da esquerda, de manto vermelho e com barba branca, representa Platão, 
nascido em Atenas provavelmente em 428 a.C. O da 
direita, de manto azul, Aristóteles, natural de Estagira, 
também na Grécia, onde nasceu em 384 a.C. Foi dis-
cípulo de Platão e, posteriormente, tornou-se tutor 
de Alexandre, o Grande (356 a.C.-323 a.C.), também 
representado na pintura – à esquerda, em trajes de 
guerra, conversando com Sócrates, outro filósofo grego 
(469 a.C.-399 a.C.). Veja o detalhe 2.

1 2

  Platão, à esquerda, e Aristóteles, 
representados no afresco Escola 
de Atenas.

  Alexandre, o Grande, em trajes de guerra, conversa com 
Sócrates (à direita, de mãos estendidas). Na vida real, 
Sócrates morreu 43 anos antes do nascimento de Alexandre.

Por que Platão e Aristóteles estão no centro da imagem, em posição de destaque?
Os humanistas criticavam o pensamento medieval, cujos ensinamentos eram inspirados 

somente na leitura e interpretação da Bíblia. Eles buscavam outras fontes de conhecimento 
além dos ensinamentos religiosos. Por isso, viam na Antiguidade sua maior fonte de ins-
piração – não para repetir o que havia sido concebido pelos mestres greco-romanos, mas 
para estabelecer um vínculo entre os antigos saberes e as novas criações.
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PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• As informações desta página 
complementam as característi-
cas do movimento artístico in-
telectual estudado no capítulo. 
• É importante que os alunos 
compreendam que estava em 
jogo a alteração de formas de 
ver o mundo que, em longo 
prazo, alterariam a estrutura 
social europeia, os territórios 
conhecidos do globo e forma-
riam a concepção de moder-
nidade europeia.
• O tema da hegemonia ca-
tólica sobre a forma de pen-
sar e a crítica racionalista so-
bre essa questão permitem 
explorar com os alunos a im-
portância de contestar cienti-
ficamente, posições estabele-
cidas e aparentemente fixas. 
O conhecimento e seu desen-
volvimento não prescindem 
da contínua investigação, que, 
por vezes, pode levar à revisão 
de dados estabelecidos.

NO AUDIOVISUAL

Homem Vitruviano
• Aproveite as discussões 
sobre teocentrismo e antro-
pocentrismo para apresentar 
o vídeo Homem Vitruviano.
• O vídeo oferece várias opor-
tunidades de abordagens in-
terdisciplinares sobre o corpo.

nho, Da Vinci representa as 
proporções que, em sua con-
cepção, seriam ideais do ser 
humano, trazendo a ideia de 
equilíbrio e harmonia entre as 
partes que compõem o ho-
mem, sem privilegiar nenhum 
aspecto em detrimento de ou-
tro. Ele chegou a estas medi-
das por meio dos estudos so-

bre as proporções do corpo 
humano realizados pelo arqui-
teto Vitruvio (século. I a.C.).
• A atividade pode ser orien-
tada para a valorização da di-
versidade de corpos e medidas, 
atentando-se a questões de 
saúde (que devem ser indicadas 
e orientadas pelo professor).
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Muitos dos conceitos de Pitágoras e de Euclides (este último considerado o “Pai da 
Geometria”) são ensinados até hoje nas escolas. Por exemplo: o modo pelo qual se calcula 
o tamanho dos lados de um triângulo retângulo e o princípio segundo o qual a soma dos 
ângulos internos de um triângulo é sempre 180º.

Por que a valorização da Matemática era importante para o pensamento humanista da 
época? Lembre-se de que no período em que esse afresco foi pintado, as cidades estavam 
em pleno crescimento, assim como o comércio e os bancos. 

Conhecer Matemática era fundamental para os banqueiros, comerciantes e seus 
funcionários. E, a exemplo da Matemática, o conhecimento do Direito Romano era de 
importância decisiva para advogados, juízes e funcionários públicos.

 Os novos negócios

1

3

2

  No afresco Escola 
de Atenas, o 
matemático Pitágoras 
(c. 580 a.C.-500 a.C.) 
foi representado 
consultando um 
livro; atrás dele, 
de turbante, está 
Averróis (1126-1198), 
filósofo muçulmano 
influenciado pelo 
pensamento de 
Aristóteles.

  O matemático 
Euclides (360 a.C.-
295 a.C.), repre-
sentado no afresco 
Escola de Atenas 
ao lado de discípu-
los, desenha usando 
um compasso. 

  Perto de Pitágoras e Averróis, 
vestida de túnica branca e com 
o olhar dirigido para quem 
observa o afresco, está uma 
renomada matemática, Hipátia 
de Alexandria (c.370-415), que 
ensinou Matemática, Astronomia 
e Filosofia no museu de 
Alexandria.

1

2

3
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Repare agora nos 
detalhes de 1 a 3.
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Observe que o planeta Terra é representado, nas mãos de Ptolomeu, como uma esfera. 
Hoje, isso não é novidade, mas na época em que o afresco foi pintado, parte da população 
europeia ainda acreditava que a Terra era plana. Os estudiosos, que conheciam as obras 
dos antigos gregos, sabiam 
da esfericidade da Terra. Isso 
foi confirmado na primeira 
viagem marítima de Fernão de 
Magalhães, entre 1519 e 1522.

 Renovação científica
No afresco, um homem de costas, ao lado de 

Euclides, segura um globo terrestre na mão esquerda. 
Esse homem representa Ptolomeu, astrônomo e 
geógrafo do século II, que viveu em Alexandria, no 
território hoje pertencente ao Egito.

Ptolomeu realizou importantes trabalhos nas 
áreas de Astronomia, Cartografia e Geografia. No 
início do século XV, sua obra foi traduzida na Europa. 
Muitos cartógrafos dessa época apoiaram-se nela 
para criar uma nova forma de elaboração de mapas. 
A partir de então, os mapas passaram a configurar o 
mundo segundo medidas de longitude e latitude, de 
modo diferente da concepção medieval de represen-
tação cartográfica.
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  Neste detalhe de Escola de Atenas, o 
astrônomo Ptolomeu foi representado de 
costas segurando um globo terrestre. À sua 
frente está um jovem de roupa vermelha 
e boina preta, com as feições do próprio 
Rafael, autor do afresco.

  As novidades trazidas pelas Grandes 
Navegações também impulsionaram 
mudanças na cartografia: este 
mapa-múndi de Henricus Martellus 
Germanus, produzido entre 
1489-1490, incorporou o Cabo da 
Boa Esperança, contornado por 
Bartolomeu Dias em 1488.
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS 
• Geral: 1 
• Específica de Ciências Huma-
nas: 2
• Específicas de História: 1 e 4

HABILIDADE
• EF07HI04

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Ressalte para os alunos a 
informação de que a Matemá-
tica tornava-se, no início da 
Idade Moderna, um tema im-
portante por causa do contex-
to em questão, e que esse fe-
nômeno não é único. De certo 
modo, o desenvolvimento de 
um campo científico e o inves-
timento para tal estão sempre 
ligados às questões ineren-
tes à sociedade e ao período 
que estão inseridos, neste ca-
so, trata-se do desenvolvimen-
to do comércio.

SUGESTÃO DE ARTIGO

Para o professor 
• FANTINI, V.; BOLFE, S. A.; 
COSTA, E.R. da. O ensino da 
cartografia digital para alu-
nos do 5o ano do Ensino Fun-
damental com o uso do pro-
grama GPS Track Maker Free® 
como recurso didático-peda-
gógico. XXVII Encontro Es-
tadual de Geografia, 2007. 
Disponível em: <http://livro.
pro/opirpm>. Acesso em: 24 
set. 2018. O artigo, como o 
título indica, explora sistemas 
de localização como recurso 
pedagógico.

TEXTO DE APOIO

Para o professor 

Museu e ensino de História
 [...] Os museus sempre 

carregaram a intenção de 
educar. Seja no sentido es-
trito de transmitir infor-
mações, próprio das con-
cepções tradicionais de 

educação, seja no sentido 
amplo de construir identi-
dades, visão de educação 
defendida pelos educadores 
críticos e pós-críticos (SILVA, 
1999). Do ponto de vista pe-
dagógico, o museu é o local 
onde se realiza tanto a pes-
quisa sistemática sobre o 
assunto que ele expõe como 
o espaço de sensibilização 
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Muitos dos conceitos de Pitágoras e de Euclides (este último considerado o “Pai da 
Geometria”) são ensinados até hoje nas escolas. Por exemplo: o modo pelo qual se calcula 
o tamanho dos lados de um triângulo retângulo e o princípio segundo o qual a soma dos 
ângulos internos de um triângulo é sempre 180º.

Por que a valorização da Matemática era importante para o pensamento humanista da 
época? Lembre-se de que no período em que esse afresco foi pintado, as cidades estavam 
em pleno crescimento, assim como o comércio e os bancos. 

Conhecer Matemática era fundamental para os banqueiros, comerciantes e seus 
funcionários. E, a exemplo da Matemática, o conhecimento do Direito Romano era de 
importância decisiva para advogados, juízes e funcionários públicos.

 Os novos negócios

1

3

2

  No afresco Escola 
de Atenas, o 
matemático Pitágoras 
(c. 580 a.C.-500 a.C.) 
foi representado 
consultando um 
livro; atrás dele, 
de turbante, está 
Averróis (1126-1198), 
filósofo muçulmano 
influenciado pelo 
pensamento de 
Aristóteles.

  O matemático 
Euclides (360 a.C.-
295 a.C.), repre-
sentado no afresco 
Escola de Atenas 
ao lado de discípu-
los, desenha usando 
um compasso. 

  Perto de Pitágoras e Averróis, 
vestida de túnica branca e com 
o olhar dirigido para quem 
observa o afresco, está uma 
renomada matemática, Hipátia 
de Alexandria (c.370-415), que 
ensinou Matemática, Astronomia 
e Filosofia no museu de 
Alexandria.

1

2

3

MUSEUS E GALERIAS DO VATICANO, CIDADE DO VATICANO, ROMA.
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Repare agora nos 
detalhes de 1 a 3.
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Observe que o planeta Terra é representado, nas mãos de Ptolomeu, como uma esfera. 
Hoje, isso não é novidade, mas na época em que o afresco foi pintado, parte da população 
europeia ainda acreditava que a Terra era plana. Os estudiosos, que conheciam as obras 
dos antigos gregos, sabiam 
da esfericidade da Terra. Isso 
foi confirmado na primeira 
viagem marítima de Fernão de 
Magalhães, entre 1519 e 1522.

 Renovação científica
No afresco, um homem de costas, ao lado de 

Euclides, segura um globo terrestre na mão esquerda. 
Esse homem representa Ptolomeu, astrônomo e 
geógrafo do século II, que viveu em Alexandria, no 
território hoje pertencente ao Egito.

Ptolomeu realizou importantes trabalhos nas 
áreas de Astronomia, Cartografia e Geografia. No 
início do século XV, sua obra foi traduzida na Europa. 
Muitos cartógrafos dessa época apoiaram-se nela 
para criar uma nova forma de elaboração de mapas. 
A partir de então, os mapas passaram a configurar o 
mundo segundo medidas de longitude e latitude, de 
modo diferente da concepção medieval de represen-
tação cartográfica.
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  Neste detalhe de Escola de Atenas, o 
astrônomo Ptolomeu foi representado de 
costas segurando um globo terrestre. À sua 
frente está um jovem de roupa vermelha 
e boina preta, com as feições do próprio 
Rafael, autor do afresco.

  As novidades trazidas pelas Grandes 
Navegações também impulsionaram 
mudanças na cartografia: este 
mapa-múndi de Henricus Martellus 
Germanus, produzido entre 
1489-1490, incorporou o Cabo da 
Boa Esperança, contornado por 
Bartolomeu Dias em 1488.
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PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Relembre aos alunos que as 
navegações estiveram entre as 
atividades das sociedades an-
tigas, em especial ligadas ao 
desenvolvimento do comércio. 
Durante a Idade Média, espe-
cificamente no período de re-
crudescimento da atividade 
comercial, essa forma de loco-
moção foi se tornando secun-
dária, mas o mesmo não é ver-
dade fora da Europa.

MAIS ATIVIDADES

Identificar latitude e 
longitude
• A latitude e a longitude são 
dados importantes para locali-
zação e fazem parte de dispo-
sitivos eletrônicos. Comente 
que o sistema de GPS funcio-
na como um localizador de la-
titude e longitude, porém, pa-
ra facilitar o uso, transforma 
essas informações em endere-
ços de domínio dos usuários. 
• Sugira a eles o desenvolvi-
mento de uma atividade de 
identificação e diferenciação 
desses dois conceitos. 
• Ofereça um mapa com as 
coordenadas geográficas da 
Terra. Indique os pontos con-
vencionados, como Equador e 
Greenwich. 
• Em seguida, solicite que os 
alunos busquem – de forma 
aproximada – localizar o esta-
do ondem vivem na represen-
tação cartográfica.

do público para determina-
dos temas e assuntos. Do 
ponto de vista didático, o 
museu serve tanto ao ensi-
no dos conteúdos factuais, 
possibilitando a coleta e 
sistematização de informa-
ções pontuais, como aponta 
para o desenvolvimento das 
habilidades e da sensibilida-

de de cada visitante. [...]

PACHECO, Ricardo de Aguiar. O museu 
na sala de aula: propostas para o 

planejamento de visitas aos museus. 
Revista Tempo e Argumento 

[en línea], v. 4, n. 2, jul.-dez. 2012. 
Disponível em: <http://www.redalyc.
org/articulo.oa?id=338130379005>. 

Acesso em: 10 out. 2018.
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 O Renascimento artístico
Todas essas novidades também repercutiriam na produção artística da época. 

Durante a Idade Média na Europa, os artistas, em suas pinturas e esculturas, não 
estavam preocupados com as características reais das coisas e dos seres representados. 
As figuras não tinham movimento, as expressões eram uniformes, não havia preocu-
pação com as cores nem com os volumes dos corpos 
e dos objetos. O que eles procuravam era transmitir 
aos outros cristãos o conteúdo e a mensagem de 
histórias sagradas. (Veja imagem da página 37.)

De modo geral, os artistas medievais consideravam 
que acrescentar muitos detalhes à pintura desviava a 
atenção daquilo que procuravam representar.

A partir do século XIV, os artistas passaram a se 
preocupar em dar mais realismo às suas obras. Para 
isso, aplicavam os conhecimentos recém-adquiridos 
nas áreas de Matemática, Física, Óptica e Fisiologia. 

No detalhe 1 da pintura Escola de Atenas, o 
artista se preocupou em representar as expressões, a 
proporção entre as partes do corpo, o movimento e as 
vestimentas, de modo que fossem semelhantes ao que 
existe na realidade. Não parece que elas têm vida?

 A perspectiva
Na Europa medieval, a representação das cenas 

era feita somente em duas dimensões: altura e largura. 
Isso conferia às imagens um aspecto “chapado”, sem 
profundidade, como se nada do que fora representado 
tivesse volume. 

Com o desenvolvimento da técnica da perspectiva, as 
figuras passaram a ser representadas em três dimensões: 
altura, largura e profundidade. Os objetos mais próximos 
do observador passaram a ser representados em tamanho 
maior do que o dos objetos mais distantes. Volte à pintura 
de Rafael, na página 29, e veja como ao fundo, por trás das 
figuras de Platão e Aristóteles, os elementos arquitetônicos 
diminuem à medida que ficam mais longe do espectador.

  Detalhe do afresco Escola de 
Atenas.
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 A teoria do heliocentrismo
Como vimos, Ptolomeu também era astrônomo. Em seus escritos, afirmava que a Terra 

era o centro do Universo. Essa teoria, conhecida como geocentrismo (geo, palavra grega 
que significa “Terra”), foi defendida pela Igreja Católica durante séculos. Para a Igreja, o 
Sol e as outras estrelas giravam em torno da Terra.

Em 1543, uma nova teoria surgiu na Europa. Nesse ano, o astrônomo Nicolau 
Copérnico (1473-1543) publicou um livro no qual afirmava que a teoria do geocentrismo 
estava errada.

Suas observações o levaram à conclusão de que não era o Sol que girava em torno da 
Terra, e sim a Terra que girava em torno do Sol. A teoria de Nicolau Copérnico foi chamada 
de heliocentrismo (do grego helio, que significa “Sol”). 

O heliocentrismo foi estudado por outros cientistas, entre eles 
Giordano Bruno (1548-1600), condenado à morte pela Inquisição 
por defender essa teoria.

Anos depois, Galileu Galilei (1564-1642), considerado um dos 
criadores da ciência moderna, provou com o uso de um telescópio 
que a teoria heliocêntrica era correta. 

Galileu também foi preso e torturado pela 
Inquisição. Porém, ao contrário de Giordano 
Bruno, não morreu porque renunciou publica-
mente às suas convicções. Somente em 1992, 
mais de três séculos depois da morte de Galileu, 
a Igreja Católica reconheceu que foi um erro e 
retirou todas as acusações feitas ao cientista.

Outros avanços científicos ocorreram nesse 
período. A prática da autópsia, proibida pela 
Igreja Católica, intensificou-se, o que possi-
bilitou aos médicos melhor conhecimento da 
anatomia humana. Além disso, os estudos de 
Óptica contribuíram para o aperfeiçoamento 
dos óculos, introduzidos na Península Itálica 
no final do século XIII e bastante difundido 
em vários lugares da Europa no século XIV.

Telescópio: 
instrumento para 
observação de objetos 
a longa distância. As 
primeiras versões desse 
aparelho surgiram nos 
anos 1608-1609.
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  Hugo de Saint-Cher, afresco de Tommaso 
da Modena, cerca de 1350. Observe que 
o monge foi representado usando óculos, 
cujo uso foi difundido na Europa com o 
aprofundamento dos estudos de Óptica. 
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS 
• Geral: 1 
• Específica de Ciências Huma-
nas: 2
• Específicas de História: 1 e 4

HABILIDADE
• EF07HI04

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS

• A Igreja afirmava que a Ter-
ra (criação de Deus) era o cen-
tro do Universo. Dessa manei-
ra, a punição a Giordano Bru-
no estava ligada à manuten-
ção do poder da Igreja Católi-
ca, que se dizia representante 
do poder divino na Terra.

TEXTO DE APOIO 

Para o professor

O desenho na infância

 [...] Desenhar, além de 
ser algo prazeroso para a 
criança, é extremamente 
importante no cotidiano 

escolar. [...]
O professor pode explorar 

superfícies diferentes como 
lixa, papelão, papel branco, 
madeira, chão, entre outros, 
para ajudar no desenvolvi-
mento motor da criança. No 
ato de desenhar, a criança 
expressa seu lado afetivo 
com a manifestação orgâni-

ca da emoção, a criança usa 
o papel e o lápis para ex-
pressar os seus sentimentos 
no desenho, a sua relação 
com a família, os amigos, 
a escola. Através dos tra-
ços feitos pela criança, até 
mesmo pelas cores usadas, 
o professor consegue per-
ceber o que está aconte-
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 O Renascimento artístico
Todas essas novidades também repercutiriam na produção artística da época. 

Durante a Idade Média na Europa, os artistas, em suas pinturas e esculturas, não 
estavam preocupados com as características reais das coisas e dos seres representados. 
As figuras não tinham movimento, as expressões eram uniformes, não havia preocu-
pação com as cores nem com os volumes dos corpos 
e dos objetos. O que eles procuravam era transmitir 
aos outros cristãos o conteúdo e a mensagem de 
histórias sagradas. (Veja imagem da página 37.)

De modo geral, os artistas medievais consideravam 
que acrescentar muitos detalhes à pintura desviava a 
atenção daquilo que procuravam representar.

A partir do século XIV, os artistas passaram a se 
preocupar em dar mais realismo às suas obras. Para 
isso, aplicavam os conhecimentos recém-adquiridos 
nas áreas de Matemática, Física, Óptica e Fisiologia. 

No detalhe 1 da pintura Escola de Atenas, o 
artista se preocupou em representar as expressões, a 
proporção entre as partes do corpo, o movimento e as 
vestimentas, de modo que fossem semelhantes ao que 
existe na realidade. Não parece que elas têm vida?

 A perspectiva
Na Europa medieval, a representação das cenas 

era feita somente em duas dimensões: altura e largura. 
Isso conferia às imagens um aspecto “chapado”, sem 
profundidade, como se nada do que fora representado 
tivesse volume. 

Com o desenvolvimento da técnica da perspectiva, as 
figuras passaram a ser representadas em três dimensões: 
altura, largura e profundidade. Os objetos mais próximos 
do observador passaram a ser representados em tamanho 
maior do que o dos objetos mais distantes. Volte à pintura 
de Rafael, na página 29, e veja como ao fundo, por trás das 
figuras de Platão e Aristóteles, os elementos arquitetônicos 
diminuem à medida que ficam mais longe do espectador.

  Detalhe do afresco Escola de 
Atenas.
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 A teoria do heliocentrismo
Como vimos, Ptolomeu também era astrônomo. Em seus escritos, afirmava que a Terra 

era o centro do Universo. Essa teoria, conhecida como geocentrismo (geo, palavra grega 
que significa “Terra”), foi defendida pela Igreja Católica durante séculos. Para a Igreja, o 
Sol e as outras estrelas giravam em torno da Terra.

Em 1543, uma nova teoria surgiu na Europa. Nesse ano, o astrônomo Nicolau 
Copérnico (1473-1543) publicou um livro no qual afirmava que a teoria do geocentrismo 
estava errada.

Suas observações o levaram à conclusão de que não era o Sol que girava em torno da 
Terra, e sim a Terra que girava em torno do Sol. A teoria de Nicolau Copérnico foi chamada 
de heliocentrismo (do grego helio, que significa “Sol”). 

O heliocentrismo foi estudado por outros cientistas, entre eles 
Giordano Bruno (1548-1600), condenado à morte pela Inquisição 
por defender essa teoria.

Anos depois, Galileu Galilei (1564-1642), considerado um dos 
criadores da ciência moderna, provou com o uso de um telescópio 
que a teoria heliocêntrica era correta. 

Galileu também foi preso e torturado pela 
Inquisição. Porém, ao contrário de Giordano 
Bruno, não morreu porque renunciou publica-
mente às suas convicções. Somente em 1992, 
mais de três séculos depois da morte de Galileu, 
a Igreja Católica reconheceu que foi um erro e 
retirou todas as acusações feitas ao cientista.

Outros avanços científicos ocorreram nesse 
período. A prática da autópsia, proibida pela 
Igreja Católica, intensificou-se, o que possi-
bilitou aos médicos melhor conhecimento da 
anatomia humana. Além disso, os estudos de 
Óptica contribuíram para o aperfeiçoamento 
dos óculos, introduzidos na Península Itálica 
no final do século XIII e bastante difundido 
em vários lugares da Europa no século XIV.

Telescópio: 
instrumento para 
observação de objetos 
a longa distância. As 
primeiras versões desse 
aparelho surgiram nos 
anos 1608-1609.
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  Hugo de Saint-Cher, afresco de Tommaso 
da Modena, cerca de 1350. Observe que 
o monge foi representado usando óculos, 
cujo uso foi difundido na Europa com o 
aprofundamento dos estudos de Óptica. 
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PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Caso os alunos apresentem 
dificuldades com os conceitos 
de altura, largura e profundi-
dade, peça a eles que criem 
desenhos em que esses três 
conceitos estejam presentes. 
• Para tornar a atividade au-
xiliar na construção do conhe-
cimento do capítulo, a temá-
tica em questão também pre-
cisa estar inspirada no Huma-
nismo. Se possível, conver-
se com o professor de Arte, 
pois ele poderá dar sugestões 
e explicar por quais processos 
de aprendizagem os alunos já 
passaram na disciplina. 
• Ao final, os alunos podem 
trocar seus desenhos entre si e 
cada colega terá de identificar 
altura, largura e profundidade 
no desenho do outro. 
• No texto de apoio para o 
professor, há um texto sobre a 
importância do desenho para 
a criança.

SUGESTÃO DE FILME 

Para o professor 
• Giordano Bruno. Direção 
de Giuliano Montaldo. Itália/
França, 1973. (115 min). 

O filme retrata um dos epi-
sódios mais polêmicos da his-
tória: o julgamento e a execu-
ção do astrônomo, matemáti-
co e filósofo italiano Giordano 
Bruno (1548-1600).

cendo com ela, e que pode 
estar levando-a ao fracasso 
escolar. Com o avançar do 
desenho infantil, a criança 
também desenvolve melhor 
o seu cognitivo, já que ela, 
primeiro, representa o que 
vê para depois representar o 
que está gravado (fotografa-
do) na memória, ou seja, ela 

aprende a sair do plano pal-
pável para o plano abstrato. 
O que ajudará muito na ini-
ciação matemática, futura-
mente, com as tão “temidas 
continhas” que são traba-
lhadas de forma tátil para 
depois ser retratadas de for-
ma abstrata. [...]

SANT’ANNA, Vera Lucia Lins et al. 
Fazendo Arte para aprender: a 

importância das artes visuais no ato 
educativo. Pedagogia em Ação, 
v. 2, n. 2, 2010, p. 99. Disponível 

em: <http://periodicos.pucminas.
br/index.php/pedagogiacao/article/

viewFile/4850/5029>. Acesso em: 
9 out. 2018.

35

D2-HIS-F2-2056-V7-U01-MP-G20.indd   35 10/29/18   7:29 AM



As duas imagens desta seção evidenciam as diferenças entre a pintura medieval 
e a pintura renascentista. A iluminura à esquerda, de autor anônimo, foi produzida 
no século VIII, em um manuscrito conhecido como Codex Amiatinus. Representa 
uma passagem do Velho Testamento, na qual o profeta Esdras reescreve os livros 
sagrados. A imagem à direita é uma pintura a óleo de Antonello da Messina, 
produzida aproximadamente em 1475. Representa São Jerônimo em seu estúdio 
lendo a Bíblia. 

A comparação das duas pinturas permite compreender o impacto das técnicas de 
perspectiva na produção artística do Renascimento. Observe as imagens e responda 
ao que se pede.

interpretando documentos

 1. Qual das duas pinturas parece mais realista? Justifique sua resposta.

 2. Explique o que é perspectiva e como essa técnica contribuiu para aperfeiçoar a 
arte renascentista.

 3. Apesar das inovações técnicas, há continuidade temática entre as obras. Explique 
o que há em comum entre elas.

  Iluminura de Codex Amiatinus, manuscrito 
anglo-saxão do século VIII.

  São Jerônimo em seu estúdio, óleo 
sobre madeira, de Antonello da Messina, 
cerca de 1475.
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Veja orientações no Manual do Professor.

Veja orientações no Manual do Professor.

Veja orientações no Manual do Professor.
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 Os mecenas
Durante o Renascimento, as inovações do campo científico e artístico atraíram a 

atenção de reis, príncipes e famílias de grandes negociantes e comerciantes. Para essas 
pessoas, ter obras de arte era símbolo de poder e riqueza. Por isso, muitas delas passa-
ram a financiar o trabalho dos artistas renascentistas. Esses protetores das artes ficaram 
conhecidos como mecenas.

Um dos mecenas mais famosos dessa época foi Lorenzo de Medici (1449-1492), 
político e intelectual de Florença. Patrocinado por ele, Michelangelo Buonarroti fez para 
a família Medici diversas esculturas.

Homens da Igreja (como papas e cardeais) também 
atuaram como mecenas. O afresco Escola de Atenas 
foi uma encomenda do papa Júlio II a Rafael. Em uma 
sala ao lado, também a pedido do papa, Michelangelo 
trabalhava no teto da capela Sistina. Decidido a home-
nagear o artista, Rafael pintou Michelangelo em Escola 
de Atenas. Ele aparece em primeiro plano, com roupas 
de pedreiro, no papel do filósofo grego Heráclito. Veja 
o detalhe 1. 
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MUSEUS E GALERIAS DO VATICANO, 
CIDADE DO VATICANO, ROMA.

  Nesse detalhe do afresco 
Escola de Atenas, o 
filósofo grego Heráclito foi 
representado com as feições 
de Michelangelo.

1

1

Além de Michelangelo, 
Rafael homenageou outro impor-
tante artista da época, Leonardo 
da Vinci, pintando suas feições 
na figura de Platão.
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS 
• Geral: 1 
• Específica de Ciências Huma-
nas: 2
• Específicas de História: 1 e 4

HABILIDADE
• EF07HI04

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• O papel do mecenato foi 
fundamental para o desenvol-
vimento das artes e das ciên-
cias. 
• Pergunte aos alunos se eles 
imaginam outras formas de 
sobrevivência para um artista. 
• Comente que, nos dias 
atuais, existem órgãos do go-
verno e instituições internacio-
nais que ocupam o papel de 
investidores das artes e do de-
senvolvimento da ciência. Ain-
da que exista o favorecimento 
de áreas como medicina e en-
genharia, esses incentivos são 
fundamentais para o estímulo 
ao conhecimento.

PROPOSTA DE 
AVALIAÇÃO

Análise de imagem 
Ainda que a Escola de 

Atenas seja a obra mais co-
nhecida de Rafael Sanzio, ela 
não é a única.  
• Aproveite que os alunos já 
conhecem os recursos utiliza-

dos pelo artista e apresente a 
eles outra imagem para identi-
ficação desses elementos.
• Se houver sala de informá-
tica ou recurso de multimídia, 
mostre aos alunos a imagem 
Ressurreição de Cristo, de 
Rafael de Sanzio.
• Peça a eles que identifi-
quem os elementos da pers-
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As duas imagens desta seção evidenciam as diferenças entre a pintura medieval 
e a pintura renascentista. A iluminura à esquerda, de autor anônimo, foi produzida 
no século VIII, em um manuscrito conhecido como Codex Amiatinus. Representa 
uma passagem do Velho Testamento, na qual o profeta Esdras reescreve os livros 
sagrados. A imagem à direita é uma pintura a óleo de Antonello da Messina, 
produzida aproximadamente em 1475. Representa São Jerônimo em seu estúdio 
lendo a Bíblia. 

A comparação das duas pinturas permite compreender o impacto das técnicas de 
perspectiva na produção artística do Renascimento. Observe as imagens e responda 
ao que se pede.

interpretando documentos

 1. Qual das duas pinturas parece mais realista? Justifique sua resposta.

 2. Explique o que é perspectiva e como essa técnica contribuiu para aperfeiçoar a 
arte renascentista.

 3. Apesar das inovações técnicas, há continuidade temática entre as obras. Explique 
o que há em comum entre elas.

  Iluminura de Codex Amiatinus, manuscrito 
anglo-saxão do século VIII.

  São Jerônimo em seu estúdio, óleo 
sobre madeira, de Antonello da Messina, 
cerca de 1475.
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 Os mecenas
Durante o Renascimento, as inovações do campo científico e artístico atraíram a 

atenção de reis, príncipes e famílias de grandes negociantes e comerciantes. Para essas 
pessoas, ter obras de arte era símbolo de poder e riqueza. Por isso, muitas delas passa-
ram a financiar o trabalho dos artistas renascentistas. Esses protetores das artes ficaram 
conhecidos como mecenas.

Um dos mecenas mais famosos dessa época foi Lorenzo de Medici (1449-1492), 
político e intelectual de Florença. Patrocinado por ele, Michelangelo Buonarroti fez para 
a família Medici diversas esculturas.

Homens da Igreja (como papas e cardeais) também 
atuaram como mecenas. O afresco Escola de Atenas 
foi uma encomenda do papa Júlio II a Rafael. Em uma 
sala ao lado, também a pedido do papa, Michelangelo 
trabalhava no teto da capela Sistina. Decidido a home-
nagear o artista, Rafael pintou Michelangelo em Escola 
de Atenas. Ele aparece em primeiro plano, com roupas 
de pedreiro, no papel do filósofo grego Heráclito. Veja 
o detalhe 1. 
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CIDADE DO VATICANO, ROMA.

  Nesse detalhe do afresco 
Escola de Atenas, o 
filósofo grego Heráclito foi 
representado com as feições 
de Michelangelo.

1
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Além de Michelangelo, 
Rafael homenageou outro impor-
tante artista da época, Leonardo 
da Vinci, pintando suas feições 
na figura de Platão.
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PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

Interpretando 
documentos
• Como fontes históricas, as 
imagens precisam ser inter-
pretadas e problematizadas. 
Elas são produzidas dentro de 
contextos específicos, respon-
dem aos interesses vigentes 
ou a disputas que permitem 
a comparação entre concep-
ções de mundo conflituosas.
• 1. A pintura de Messina, ao 
usar a técnica da perspectiva, 
transmite ao observador uma 
impressão de profundidade. 
• 2. Com a perspectiva, os 
objetos parecem representar 
as três dimensões: largura, al-
tura e profundidade. Com is-
so, reproduzem o modo como 
vemos as cenas e os objetos. 
Os objetos mais próximos pa-
recem maiores do que os que 
estão mais distantes. A pers-
pectiva, aliada a outros co-
nhecimentos aprofundados na 
época, como Matemática, Fí-
sica e Óptica, permitiu que a 
pintura renascentista adquiris-
se um caráter mais realista. 
• 3. As duas imagens apre-
sentam um tema religioso, o 
que evidencia que, apesar das 
inovações técnicas ocorridas, 
a religião católica permaneceu 
como referência importante, 
inspirando inúmeras obras do 
período.

pectiva (largura, altura e pro-
fundidade).
• Além disso, eles deverão in-
dicar a temática, a forma de re-
tratá-la e, se possível, buscar in-
formações sobre essa produção.
• Ao avaliar os alunos, é im-
portante constatar se eles do-
minam os conceitos da pers-
pectiva e se demonstram inte-

resse na compreensão e exe-
cução da atividade. 
• As posturas colaborativas de-
vem, também, ser valorizadas.
• Além disso, verifique aque-
les que apresentem mais di-
ficuldades na explicação ou 
mesmo no entendimento e os 
auxilie para que não se sintam 
minimizados.

37

D2-HIS-F2-2056-V7-U01-MP-G20.indd   37 10/30/18   20:23



  Gravura de 1529 representando um pastor protestante (à esquerda) e um padre católico (à direita) 
pregando aos fiéis.

 Lutero rompe com a Igreja
Alegando que a indulgência era uma forma de a Igreja tirar proveito da fé das pessoas, 

Lutero escreveu uma carta dirigida a seu arcebispo. Nela, formulou 95 teses nas quais 
criticava essa e outras práticas da Igreja.

Em 31 de outubro de 1517, Lutero afixou a carta na porta da igreja do castelo de 
Wittenberg. Não demorou muito para que ganhasse o apoio de fiéis, muitos deles inte-
grantes da nobreza e burgueses, interessados no enfraquecimento político e econômico 
da Igreja, proprietária de grande parte das terras da região. 

A intenção inicial de Lutero não era romper com a Igreja, mas sim reformá-la. Para 
isso propunha a recuperação dos princípios originais do Cristianismo. O monge defendia 
ainda que o poder civil era independente do poder religioso e, por essa razão, conclamava 
príncipes e nobres a lutar contra o excessivo controle que a Igreja exercia sobre a nobreza 
e os monarcas. Entretanto, o que tinha começado apenas como uma crítica logo se tornou 
uma situação insustentável. 

Em janeiro de 1521, Lutero foi excomungado pelo papa. Em abril, o imperador do 
Sacro Império Romano-Germânico, Carlos V, convocou uma assembleia para que Lutero 
voltasse atrás em suas ideias. Firme em suas convicções, o monge recusou-se a negá-las. 
Esse foi o momento da ruptura de Lutero e seus seguidores – chamados de protestantes 
– com a Igreja Católica.

Sob a proteção de um príncipe que o apoiava, Lutero traduziu o Novo Testamento 
do latim para o alemão e escreveu diversos textos de condenação à Igreja. A imprensa de 
tipos móveis, inventada há menos de um século, foi fundamental para a propagação do 
pensamento de Lutero, como mostra a seção Para saber mais a seguir.
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 A Reforma Protestante
As transformações ocorridas no campo das artes e das ciências também refletiram em 

mudanças na mentalidade da época. Parcelas da população europeia começaram a dedicar 
mais tempo para a leitura, trocar mais ideias e, assim, passaram a ser mais críticas. Todos 
esses fatores contribuíram para que diversas pessoas começassem a questionar também 
a mais poderosa instituição da época: a Igreja Católica.

Esse movimento ficou conhecido como Reforma porque, inicialmente, tinha como 
objetivo reformar a estrutura da Igreja Católica.

A Reforma começou no final da Idade Média, quando a Igreja se tornou alvo de 
diversas críticas. Pesavam sobre ela, entre outras coisas, denúncias de corrupção e de 
abusos morais, além de críticas ao excessivo poder político concentrado na figura do papa.

Em 1517, Martinho Lutero, um monge professor da Universidade de Wittenberg, na 
região oeste da atual Alemanha, contestou uma das principais práticas da Igreja Católica 
na época: a venda de indulgências. 

A indulgência era um perdão que a Igreja oferecia às pessoas que se arrependiam 
de seus pecados. Tratava-se de uma espécie de carta vendida pela Igreja aos fiéis: ao 
comprá-la, os cristãos estariam recebendo o perdão dos pecados cometidos. 

De acordo com o valor 
pago, a carta de indulgência 
vendida pela Igreja poderia 
perdoar também os pecados 
que a pessoa viesse a cometer 
no futuro. 

O comércio de indulgên-
cias tornou-se um grande 
negócio. Elas eram vendi-
das até mesmo em bancos, 
e a Igreja Católica usava o 
dinheiro arrecadado para 
finalizar a construção da 
basílica de São Pedro, em 
Roma. 

  Nave da basílica de São Pedro, 
Estado do Vaticano, 2017. IA
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS
• Geral: 1
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 1, 5 e 6
• Específicas de História: 2, 3 
e 4

HABILIDADE
• EF07HI05

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• O tema da Reforma Protes-
tante possibilita a recuperação 
de conhecimentos construídos 
anteriormente. 
• Pergunte aos alunos se re-
conhecem a influência da Igre-
ja durante a Idade Média e pe-
ça que levantem exemplos des-
sa influência. 
• Se considerar necessário, 
comente que a Igreja se tor-
nou a única instituição na Ida-
de Média que possuía um po-
der central, o que lhe permi-
tiu manter estruturas sólidas. 
Igualmente, sua influência e 
atuação podem ser observa-
das no acúmulo de terras e 
nas explicações de mundo dos 
povos da época, expressas na 
arte, no cotidiano etc. 
• Indique que até o surgi-
mento da Reforma a Igreja 
não utilizava o complemen-
to Católica. Na prática, isso 
não significava a inexistência 
de igrejas (instituições religio-
sas) distintas ao mesmo tem-
po. Significava apenas que, na 
Europa ocidental, a existência 
oficial estava restrita à Igreja 
Católica, deixando de ser as-
sim depois da Reforma Protes-
tantes.

TEXTO DE APOIO 

Para o professor 

Reforma protestante
[...] No século XVIII, 

com o surgimento da fi lo-
sofi a da história em meio 
ao ambiente iluminista 
potencialmente revolu-
cionário e antieclesiástico, 

o movimento conhecido 
como Reforma protestan-
te era inserido no processo 
de modernização da socie-
dade ocidental, conforme 
as ideias de Hegel. Era a 
“mundanização positiva”, 
diferente da conotação 
negativa atribuída pelo 
fi lósofo alemão ao con-
texto anterior da Escolás-

tica. Enquanto estudiosos 
laicos entendiam a Re-
forma como fundação do 
caminho para a liberdade, 
católicos ultramontanos, 
defensores da infalibilida-
de papal, observavam-na 
como um equívoco que 
desestabilizou princípios 
de autoridade, ordem so-
cial e disciplina, carac-
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  Gravura de 1529 representando um pastor protestante (à esquerda) e um padre católico (à direita) 
pregando aos fiéis.

 Lutero rompe com a Igreja
Alegando que a indulgência era uma forma de a Igreja tirar proveito da fé das pessoas, 

Lutero escreveu uma carta dirigida a seu arcebispo. Nela, formulou 95 teses nas quais 
criticava essa e outras práticas da Igreja.

Em 31 de outubro de 1517, Lutero afixou a carta na porta da igreja do castelo de 
Wittenberg. Não demorou muito para que ganhasse o apoio de fiéis, muitos deles inte-
grantes da nobreza e burgueses, interessados no enfraquecimento político e econômico 
da Igreja, proprietária de grande parte das terras da região. 

A intenção inicial de Lutero não era romper com a Igreja, mas sim reformá-la. Para 
isso propunha a recuperação dos princípios originais do Cristianismo. O monge defendia 
ainda que o poder civil era independente do poder religioso e, por essa razão, conclamava 
príncipes e nobres a lutar contra o excessivo controle que a Igreja exercia sobre a nobreza 
e os monarcas. Entretanto, o que tinha começado apenas como uma crítica logo se tornou 
uma situação insustentável. 

Em janeiro de 1521, Lutero foi excomungado pelo papa. Em abril, o imperador do 
Sacro Império Romano-Germânico, Carlos V, convocou uma assembleia para que Lutero 
voltasse atrás em suas ideias. Firme em suas convicções, o monge recusou-se a negá-las. 
Esse foi o momento da ruptura de Lutero e seus seguidores – chamados de protestantes 
– com a Igreja Católica.

Sob a proteção de um príncipe que o apoiava, Lutero traduziu o Novo Testamento 
do latim para o alemão e escreveu diversos textos de condenação à Igreja. A imprensa de 
tipos móveis, inventada há menos de um século, foi fundamental para a propagação do 
pensamento de Lutero, como mostra a seção Para saber mais a seguir.
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 A Reforma Protestante
As transformações ocorridas no campo das artes e das ciências também refletiram em 

mudanças na mentalidade da época. Parcelas da população europeia começaram a dedicar 
mais tempo para a leitura, trocar mais ideias e, assim, passaram a ser mais críticas. Todos 
esses fatores contribuíram para que diversas pessoas começassem a questionar também 
a mais poderosa instituição da época: a Igreja Católica.

Esse movimento ficou conhecido como Reforma porque, inicialmente, tinha como 
objetivo reformar a estrutura da Igreja Católica.

A Reforma começou no final da Idade Média, quando a Igreja se tornou alvo de 
diversas críticas. Pesavam sobre ela, entre outras coisas, denúncias de corrupção e de 
abusos morais, além de críticas ao excessivo poder político concentrado na figura do papa.

Em 1517, Martinho Lutero, um monge professor da Universidade de Wittenberg, na 
região oeste da atual Alemanha, contestou uma das principais práticas da Igreja Católica 
na época: a venda de indulgências. 

A indulgência era um perdão que a Igreja oferecia às pessoas que se arrependiam 
de seus pecados. Tratava-se de uma espécie de carta vendida pela Igreja aos fiéis: ao 
comprá-la, os cristãos estariam recebendo o perdão dos pecados cometidos. 

De acordo com o valor 
pago, a carta de indulgência 
vendida pela Igreja poderia 
perdoar também os pecados 
que a pessoa viesse a cometer 
no futuro. 

O comércio de indulgên-
cias tornou-se um grande 
negócio. Elas eram vendi-
das até mesmo em bancos, 
e a Igreja Católica usava o 
dinheiro arrecadado para 
finalizar a construção da 
basílica de São Pedro, em 
Roma. 
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PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Indique aos alunos que o 
contexto de surgimento das 
Reformas é fundamental pa-
ra a sua compreensão. Neste 
sentido, explore as motivações 
que favoreceram a boa recep-
ção das ideias de Lutero por 
um grupo social específico. 
• É importante que os alunos 
observem que Lutero fazia par-
te da Igreja Católica, mas dis-
cordava de determinados pon-
tos ou dogmas da Igreja. 
• Se considerar oportuno, 
pergunte aos alunos como as 
concepções religiosas são ob-
servadas hoje: há críticas às 
Igrejas? Quais seriam essas crí-
ticas e como essas instituições 
respondem a elas?

SUGESTÃO DE LIVRO 

Para o professor
• LINDBERG, Carter. História 
da Reforma. São Paulo: Tho-
mas Nelson Brasil, 2017. 

O autor propõe uma análise 
acurada dos diferentes aspec-
tos do contexto de surgimento 
das Reformas, bem como ex-
plora o legado delas para os 
dias atuais.

terísticos da cristandade 
medieval.

Com efeito, o tema das 
Reformas Religiosas per-
tinente ao início da Época 
Moderna possui implica-
ções que ultrapassam as 
mudanças institucionais 
eclesiásticas no século XVI, 
relacionando-se também a 

aspectos culturais, econô-
micos e de poder vividos 
na Europa. A historiogra-
fi a nem sempre foi atenta 
a esses desdobramentos e 
relações, e pode-se afi rmar 
que uma transformação 
signifi cativa na análise das 
questões religiosas referen-
tes ao século XVI começou 

a ocorrer a partir da década 
de trinta do século XX [...].

MONTEIRO, Rodrigo Bentes. As 
Reformas Religiosas na Europa 

Moderna: notas para um debate 
historiográfico. Varia História, v. 23, 

n. 37, 2007, p. 131-133. Disponível 
em: <http://www.redalyc.org/

pdf/3844/384434820007.pdf>. 
Acesso em: 22 set. 2018.

39

D2-HIS-F2-2056-V7-U01-MP-G20.indd   39 10/29/18   7:29 AM



  Pintura representando Inácio de Loyola e o papa Paulo III, de autoria desconhecida, 1534.
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 A Contrarreforma
Os questionamentos de Lutero promoveram um rompimento no interior da Igreja 

Católica e marcaram o nascimento da religião protestante no mundo. 
As reformas religiosas espalharam-se pela Europa e o protestantismo ganhou novos 

seguidores, abalando ainda mais as estruturas do mundo cristão. 
Entre os principais reformadores da Igreja estão Ulrich Zwinglio (1489-1531),  

nascido em Zurique, na atual Suíça; João Calvino (1509-1564), frade francês; e Henrique VIII  
(1509-1547), rei da Inglaterra (veja seção Para saber mais a seguir). 

Diante do avanço das ideias protestantes, a Igreja Católica respondeu com a 
Contrarreforma, movimento que reviu valores e princípios, e reafirmou os dogmas tradi-
cionais católicos, muitos dos quais eram questionados pelos protestantes.

Entre as ações adotadas para se reaproximar dos fiéis, a Igreja reformou antigas ordens 
religiosas e criou novas congregações. Uma delas foi a Companhia de Jesus, fundada 
pelo nobre Inácio de Loyola (1491-1556), nascido na região da atual Espanha.

Os religiosos da Companhia de Jesus, conhecidos como jesuítas, tiveram papel rele-
vante na difusão do Cristianismo na Ásia, na África e na América, como veremos nos 
próximos capítulos.
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A imprensa de Gutenberg
Durante a Idade Média, o processo de produção de um livro na Europa envolvia 

dois tipos de profissionais, além do autor: os copistas, que copiavam o texto original à 
mão em um pergaminho; e os iluminadores, artesãos especializados que ilustravam o 
manuscrito com imagens (iluminuras). 

Em meados do século XV, Johannes Gutenberg, nascido na região hoje pertencente 
à Alemanha, (re)inventou os tipos móveis de impressão (inventados também na China 
durante o século XI). As letras do alfabeto eram moldadas em pequenos blocos de 
chumbo (os tipos), que, colocados uns ao lado dos outros, compunham palavras e frases.

Entre 1455 e 1456, o primeiro livro impresso na Europa saiu das prensas de Gutenberg. 
Esse livro era a Bíblia.

A partir de então, a imprensa tornou possível, com menores custos, a rápida repro-
dução de livros, vendidos em livrarias, feiras e mercados. Os temas impressos eram muito 
variados: de orações e vida de santos a romances, histórias de cavalaria, trovas etc. 

Com a difusão da imprensa, o conhecimento e os ideais humanistas tornaram-se 
cada vez mais acessíveis não só aos estudiosos, mas também aos burgueses em geral. 

A imprensa teve um papel importante na divulgação das ideias de Lutero. Milhares 
de folhetos, alguns com gravuras, foram publicados em defesa da Reforma. Esse tipo de 
divulgação, que aliava texto à imagem, atingiu e influenciou grande número de pessoas.

p ar a s aber mais

  Invenção da imprensa, estampa 4 de Novas invenções da era moderna, de Jan Collaert I, 
século XVI.
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS 
• Geral: 1 
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 1 e 5 
• Específicas de História: 2, 3 
e 4

HABILIDADE
• EF07HI05

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

Para saber mais
• Ressalte para os alunos a 
importância das produções de 
Gutenberg, principalmente a 
velocidade das impressões e a 
autonomia em relação à Igreja. 
• Comente com os alunos 
que a maior parte da popu-
lação europeia da época era 
analfabeta, porém, esses tex-
tos chegavam a um maior nú-
mero de pessoas, pois era co-
mum a prática da leitura em 
voz alta em espaços públicos. 
• Se considerar pertinente, 
explore a questão do analfa-
betismo e a compreensão de 
educação como direito é uma 
prática recente.

SUGESTÃO DE LIVRO

Para o professor
• CHARTIER, Roger. Leitu-
ras e leitores na França do 
Antigo Regime. São Paulo: 
Unesp, 2004. 

O livro demonstra que a 
cultura escrita influencia mes-
mo aqueles que não produ-
zem nem leem o escrito, mas 
interagem com os livros.
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  Pintura representando Inácio de Loyola e o papa Paulo III, de autoria desconhecida, 1534.
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 A Contrarreforma
Os questionamentos de Lutero promoveram um rompimento no interior da Igreja 

Católica e marcaram o nascimento da religião protestante no mundo. 
As reformas religiosas espalharam-se pela Europa e o protestantismo ganhou novos 

seguidores, abalando ainda mais as estruturas do mundo cristão. 
Entre os principais reformadores da Igreja estão Ulrich Zwinglio (1489-1531),  

nascido em Zurique, na atual Suíça; João Calvino (1509-1564), frade francês; e Henrique VIII  
(1509-1547), rei da Inglaterra (veja seção Para saber mais a seguir). 

Diante do avanço das ideias protestantes, a Igreja Católica respondeu com a 
Contrarreforma, movimento que reviu valores e princípios, e reafirmou os dogmas tradi-
cionais católicos, muitos dos quais eram questionados pelos protestantes.

Entre as ações adotadas para se reaproximar dos fiéis, a Igreja reformou antigas ordens 
religiosas e criou novas congregações. Uma delas foi a Companhia de Jesus, fundada 
pelo nobre Inácio de Loyola (1491-1556), nascido na região da atual Espanha.

Os religiosos da Companhia de Jesus, conhecidos como jesuítas, tiveram papel rele-
vante na difusão do Cristianismo na Ásia, na África e na América, como veremos nos 
próximos capítulos.
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A imprensa de Gutenberg
Durante a Idade Média, o processo de produção de um livro na Europa envolvia 

dois tipos de profissionais, além do autor: os copistas, que copiavam o texto original à 
mão em um pergaminho; e os iluminadores, artesãos especializados que ilustravam o 
manuscrito com imagens (iluminuras). 

Em meados do século XV, Johannes Gutenberg, nascido na região hoje pertencente 
à Alemanha, (re)inventou os tipos móveis de impressão (inventados também na China 
durante o século XI). As letras do alfabeto eram moldadas em pequenos blocos de 
chumbo (os tipos), que, colocados uns ao lado dos outros, compunham palavras e frases.

Entre 1455 e 1456, o primeiro livro impresso na Europa saiu das prensas de Gutenberg. 
Esse livro era a Bíblia.

A partir de então, a imprensa tornou possível, com menores custos, a rápida repro-
dução de livros, vendidos em livrarias, feiras e mercados. Os temas impressos eram muito 
variados: de orações e vida de santos a romances, histórias de cavalaria, trovas etc. 

Com a difusão da imprensa, o conhecimento e os ideais humanistas tornaram-se 
cada vez mais acessíveis não só aos estudiosos, mas também aos burgueses em geral. 

A imprensa teve um papel importante na divulgação das ideias de Lutero. Milhares 
de folhetos, alguns com gravuras, foram publicados em defesa da Reforma. Esse tipo de 
divulgação, que aliava texto à imagem, atingiu e influenciou grande número de pessoas.

p ar a s aber mais

  Invenção da imprensa, estampa 4 de Novas invenções da era moderna, de Jan Collaert I, 
século XVI.
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PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Peça aos alunos que levan-
tem hipóteses de como as 
Reformas teriam prejudicado 
a Igreja Católica. 
• Espera-se que, nas respos-
tas, os alunos reconheçam que 
as Reformas quebraram a he-
gemonia da Igreja Católica na 
Europa. Especificamente, eles 
podem mencionar que a Igreja 
não era questionada anterior-
mente, pois tal iniciativa pode-
ria causar desconforto ao clero, 
a diminuição de fiéis, bem co-
mo redução do dízimo e da in-
fluência da Igreja.
• Peça aos alunos que rela-
cionem a criação da Compa-
nhia de Jesus à Reforma. Eles 
podem indicar que era uma 
instituição criada para conver-
ter novos fiéis, substituindo 
aqueles que romperam com a 
Igreja diante das novas igrejas 
protestantes.
• Comente que o Tribunal do 
Santo Ofício também funcio-
nou como um dispositivo de 
reforço do poder da Igreja de-
pois das Reformas.

TEXTO DE APOIO 

Para o professor 

Do Renascimento à 
Ilustração

Até alguns anos atrás, 
era habitual referir-se à his-
toriografi a escrita pelos hu-
manistas italianos em ter-
mos meramente culturais. 

Seu mérito teria consistido 
em fazer da História um gê-
nero literário independente, 
ainda que eles se conten-
tassem em imitar a Salúsio 
e a Tito Lívio, e a seguir as 
lições de Cicero. Como o 
seu propósito era o de ensi-
nar moral “por exemplos”, a 
exatidão do que narravam 
resultava, para eles, como 

coisa secundária, contan-
to que a lição a tirar fosse 
correta. A maior novidade 
teria sido a de deixar de en-
tender o curso da história 
como resultado da ação da 
providência [...].

FONTANA, Josep. História: análise 
do passado e projeto social. Bauru, 

SP: EDUSC, 1998. p. 41.
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Império Turco Otomano, o grande mecenas era o sultão Solimão I, o Magnífico (1494-1566).
Durante seu reinado, com sede em Constantinopla, na região hoje conhecida como 

Turquia, Solimão incentivou e financiou a construção de mesquitas e edifícios públicos 
(escolas, hospitais, mercados etc.) por todo o império, contribuindo para a difusão da 
cultura otomana. Uma dessas construções, a Mesquita de Solimão, é a segunda mesquita 
mais importante de Istambul (antiga Constantinopla).

Em seu afã de promover 
as artes e a cultura otomana, 
Solimão também patrocinou 
ourives, tapeceiros, pintores e 
poetas. A arte dos manuscritos 
ilustrados recebeu igualmente 
seu incentivo, assim como duas 
das maiores expressões artísti-
cas dos turcos: a cerâmica e os 
azulejos decorativos.

Por tudo isso, o longo reinado 
de Solimão I, entre 1520 e 1566, 
é conhecido como Idade de Ouro 
da civilização otomana.

  Miniatura de manuscrito 
ilustrado de 1561 representando 
Solimão I, o Magnífico, 
marchando com seu exército em 
Nakhichevan em 1554.
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Luteranismo

Calvinismo

Anglicanismo

As religiões protestantes

p ar a s aber mais

• Originado do pensamento de Martinho Lutero 
(1483-1546).

• Relação direta entre fiéis e Deus e simplificação 
dos rituais religiosos. 

• O culto aos santos e à Virgem Maria não é tão 
valorizado.

• Celibato dos pastores (sacerdotes) não é 
obrigatório.

• Originado do pensamento de João Calvino (1509-1564). 

• Crença em pessoas predestinadas por Deus à salvação na 
vida eterna. 

• Sinais da predestinação: sucesso no trabalho e nos 
negócios.

• Vida simples, trabalho árduo, economia de dinheiro, 
aceitação da cobrança de juros e investimento em novas 
oportunidades de trabalho. 

• Aceita pela burguesia como forma de justificar a riqueza 
e o acúmulo de bens.

• Originado do pensamento de Henrique VIII, rei da 
Inglaterra entre 1509 e 1547.

• Rompimento com a Igreja Católica após o papa 
Clemente VII negar o direito do rei Henrique VIII de 
separar-se de sua esposa. 

• Características: celibato voluntário dos sacerdotes, celebra-
ção de missas em inglês e condenação das indulgências.

• Manutenção do batismo e da eucaristia como 
sacramentos.
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  Martinho Lutero, 
óleo sobre 
madeira de 
Lucas Cranach, 
o Velho, 1532.

  João Calvino, óleo 
sobre madeira 
de autoria 
desconhecida, 
1550.

  Retrato de 
Henrique VIII de 
Inglaterra, óleo 
sobre tela de Hans 
Holbein, o Jovem.
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Para o professor 

Suleiman
No domingo, 30 de se-

tembro de 1520, Suleiman 
foi entronizado sultão do 
Império Otomano, na ca-
pital, Constantinopla, hoje 
Istambul. Quarenta e seis 

A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS 
• Geral: 1
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 1 e 5
• Específicas de História: 2, 3 
e 4

HABILIDADE
• EF07HI05

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

PARA SABER MAIS
• A seção apresenta as carac-
terísticas gerais das religiões 
protestantes: Luteranismo, 
Calvinismo e Anglicanismo. É 
importante que os alunos dife-
renciem as motivações de ca-
da uma delas, bem como, as 
concepções religiosas de cada 
uma. 
• Especificamente sobre o An-
glicanismo, indique que é um 
caso extremo de interesse polí-
tico e econômico. Ainda que as 
demais reformas tenham tam-
bém influências dessas ordens 
(as burguesias locais que ado-
taram igrejas protestantes se 
aproveitaram dessas perspecti-
vas), no caso da Igreja Anglica-
na, a religião mantinha sua es-
trutura, apenas as decisões do 
papa deixavam de ser válidas.
• O trabalho com o tema re-
ligiosidade deve ser efetivado 
dentro de um ambiente favo-
rável ao diálogo e de respei-
to pelas opções e crenças de 
todos. 

anos ele fi caria no poder: 
sob seu comando os turcos 
otomanos viveriam um pe-
ríodo inigualável da sua his-
tória. Conduzidos por Su-
leiman — o Magnífi co, para 
os ocidentais, e Kanuni, o 
Legislador, para seus súdi-
tos —, eles conquistaram 
Budapeste, capital da atual 

Hungria, e chegaram às por-
tas de Viena no que hoje é a 
Áustria. De Argel, na África 
do Norte, a Bahrein no golfo 
Pérsico, de Áden, na Arábia, 
a Diu, na Índia, as tropas de 
Suleiman expandiram as 
fronteiras do império e a fé 
em Alá. [...]

Assim que se tornou sul-
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 Solimão I: um sultão mecenas

Enquanto na Península Itálica o papa e alguns banqueiros e comerciantes ricos patro-
cinavam o trabalho de artistas como Michelangelo, Leonardo da Vinci, Rafael e outros, no 
Império Turco Otomano, o grande mecenas era o sultão Solimão I, o Magnífico (1494-1566).

Durante seu reinado, com sede em Constantinopla, na região hoje conhecida como 
Turquia, Solimão incentivou e financiou a construção de mesquitas e edifícios públicos 
(escolas, hospitais, mercados etc.) por todo o império, contribuindo para a difusão da 
cultura otomana. Uma dessas construções, a Mesquita de Solimão, é a segunda mesquita 
mais importante de Istambul (antiga Constantinopla).

Em seu afã de promover 
as artes e a cultura otomana, 
Solimão também patrocinou 
ourives, tapeceiros, pintores e 
poetas. A arte dos manuscritos 
ilustrados recebeu igualmente 
seu incentivo, assim como duas 
das maiores expressões artísti-
cas dos turcos: a cerâmica e os 
azulejos decorativos.

Por tudo isso, o longo reinado 
de Solimão I, entre 1520 e 1566, 
é conhecido como Idade de Ouro 
da civilização otomana.

enquanto isso...

  Miniatura de manuscrito 
ilustrado de 1561 representando 
Solimão I, o Magnífico, 
marchando com seu exército em 
Nakhichevan em 1554.
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Luteranismo

Calvinismo

Anglicanismo

As religiões protestantes

p ar a s aber mais

• Originado do pensamento de Martinho Lutero 
(1483-1546).

• Relação direta entre fiéis e Deus e simplificação 
dos rituais religiosos. 

• O culto aos santos e à Virgem Maria não é tão 
valorizado.

• Celibato dos pastores (sacerdotes) não é 
obrigatório.

• Originado do pensamento de João Calvino (1509-1564). 

• Crença em pessoas predestinadas por Deus à salvação na 
vida eterna. 

• Sinais da predestinação: sucesso no trabalho e nos 
negócios.

• Vida simples, trabalho árduo, economia de dinheiro, 
aceitação da cobrança de juros e investimento em novas 
oportunidades de trabalho. 

• Aceita pela burguesia como forma de justificar a riqueza 
e o acúmulo de bens.

• Originado do pensamento de Henrique VIII, rei da 
Inglaterra entre 1509 e 1547.

• Rompimento com a Igreja Católica após o papa 
Clemente VII negar o direito do rei Henrique VIII de 
separar-se de sua esposa. 

• Características: celibato voluntário dos sacerdotes, celebra-
ção de missas em inglês e condenação das indulgências.

• Manutenção do batismo e da eucaristia como 
sacramentos.

M
US

EU
 N

AC
IO

NA
L 

GE
RM

ÂN
IC

O,
 N

UR
EM

BE
RG

, A
LE

M
AN

HA
. 

FO
TO

: F
IN

E 
AR

T 
IM

AG
ES

/H
ER

IT
AG

E 
IM

AG
ES

/G
ET

TY
 IM

AG
ES

M
US

EU
 B

OI
JM

AN
S 

VA
N 

BE
UN

IN
GE

N,
 R

OT
ER

DÃ
, H

OL
AN

DA
.

FO
TO

: A
LB

UM
/A

KG
-IM

AG
ES

/A
LB

UM
/F

OT
OA

RE
NA

©
 C

C0
 1

.0
-S

A-
BY

/M
US

EU
 N

AC
IO

NA
L 

TH
YS

SE
N-

BO
RN

EM
IS

ZA
, M

AD
RI

.

  Martinho Lutero, 
óleo sobre 
madeira de 
Lucas Cranach, 
o Velho, 1532.

  João Calvino, óleo 
sobre madeira 
de autoria 
desconhecida, 
1550.

  Retrato de 
Henrique VIII de 
Inglaterra, óleo 
sobre tela de Hans 
Holbein, o Jovem.
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PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

Enquanto isso...
• Apresente informações a 
respeito do Império Turco Oto-
mano, cuja duração é de 1299 
a 1923. Oriundo do sultana-
to muçulmano, esse império 
se desenvolveu no continente 
asiático, na atual Turquia, ten-
do se expandido para sul da 
Europa, norte da África, Orien-
te Médio e sudeste da Ásia. 
• Peça aos alunos que reto-
mem a concepção de mecenas 
e observem o investimento e o 
desenvolvimento científico e 
cultural em outras regiões do 
globo, para além da Europa. A 
fim de valorizar essa produção 
pouco conhecida do Ocidente, 
explore com os alunos a ima-
gem apresentada na página.

SUGESTÕES DE LIVROS 

Para o aluno
• VEIGA, Luiz Maria. A Re-
forma protestante. São Pau-
lo: Ática, 2004. (Coleção: O 
cotidiano da História). 

O livro aborda as caracterís-
ticas principais da Reforma de 
Lutero, com linguagem adap-
tada para a faixa etária.

Para o professor
• QUATAERT, Donald. O Im-
pério Otomano: das origens 
ao século XX. São Paulo: Edi-
ções 70, 2008. 

A obra aborda o longo pe-
ríodo de formação e existência 
do Império Otomano, de for-
ma clara e concisa, possibili-
tando reflexão e conhecimen-
to sobre essa temática pouco 
estudada no Brasil.

tão, Suleiman mandou li-
bertar 1500 pessoas encar-
ceradas por ordem do pai. 
O povo comentou: “Uma 
ovelha mansa está no lu-
gar do leão feroz”. Num dos 
muitos poemas que escre-
veu em persa com esmera-
da caligrafi a, ele se defi niu: 
“Sou o sultão do amor”. Os 
poemas eram assinados 

Muhibi, amigo gentil. Ao 
conquistar a fortaleza cris-
tã de Rodes, autorizou seus 
defensores a partir, sem 
lhes fazer mal. Suleiman 
vinha de Salomão, o sábio 
rei dos hebreus e os otoma-
nos diziam que ele fazia jus 
ao nome. Era um homem 
pequeno e magro — o opos-
to do sultão de caricatura 

—, mas a fragilidade era 
enganadora: o rosto expri-
mia um rigor que nunca o 
abandonou [...].

SOUZA, Pedro. A saga do 
Sultão Suleiman, o Magnífico. 

Superinteressante, 25 set. 2018. 
Disponível em: <https://super.abril.

com.br/historia/a-saga-do-sultao-
suleiman/>. Acesso em: 10 out. 2018.
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atividades

para organizar as ideias
 1. Os humanistas promoveram mudanças profundas no ensino. Essas mudanças estavam 

relacionadas às transformações que a sociedade da época vivia em razão do cresci-
mento das cidades e da ampliação do comércio. 
Por que os humanistas acreditavam que era preciso mudar o que era ensinado nas 
universidades?

 2. Aponte a diferença entre a visão teocêntrica medieval e a concepção antropocêntrica 
do mundo.

 3. No século XVI, o astrônomo Nicolau Copérnico rejeitou a teoria geocêntrica vigente 
na Idade Média e propôs a teoria heliocêntrica. Explique qual é a diferença entre as 
duas teorias.

 4. Após a leitura deste capítulo escolha um artista renascentista que chamou sua atenção. 
Faça uma pesquisa e escreva uma pequena biografia desse artista. (Veja como fazer 
uma biografia na seção Como se faz... no final do volume.)

 5. Observe novamente a gravura da página 40, que representa uma oficina de 
impressão e o uso de tipos móveis na produção de livros. Com base na leitura do 
boxe A imprensa de Gutenberg, bem como nos seus conhecimentos históricos, 
responda:
a) Como os livros eram produzidos antes da invenção da imprensa?
b) O que mudou na produção de livros após a invenção da imprensa?
c) Com base na leitura do intertítulo A Reforma Protestante das páginas 38 e 

39, relacione a expansão das religiões protestantes com o desenvolvimento da 
imprensa ocorrido no século XV.

 6. A gravura reproduzida na página 39 representa um pastor protestante (à 
esquerda) e um padre católico (à direita) pregando aos seus fiéis. Aponte três 
detalhes na gravura que evidenciam que o autor da gravura faz uma crítica à 
Igreja Católica.

 7. Os humanistas tinham um interesse muito grande pelo saber; muitos, inclusive, 
destacaram-se em mais de uma área do conhecimento. Leonardo da Vinci, por 
exemplo, foi pintor, cientista, matemático, inventor, entre outras coisas. Isso revela 
a capacidade dessas pessoas de estarem abertas a novas experiências. Em sua 
opinião, você se considera aberto a novas experiências, interessado em descobrir 
ou fazer algo que nunca fez? Ou evita ousar e prefere seguir por caminhos já 
conhecidos? 
Reflita sobre a questão e responda com um exemplo pessoal.

Veja orientações no Manual do Professor.

Veja orientações no Manual do Professor.

A teoria geocêntrica defendia que a Terra era o centro do universo com o Sol e outros 
astros girando ao seu redor; a teoria heliocêntrica defendia que a Terra girava em torno do Sol.

Resposta pessoal. Veja orientações no Manual do Professor.

Veja orientações no Manual do Professor.

Veja orientações no Manual do Professor.

Resposta pessoal. Veja orientações no Manual do Professor.
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para organizar as ideias

esquema-resumo

atividade
• Com base nas informações do esquema e na leitura do capítulo, escreva um pequeno texto sobre as 

transformações culturais ocorridas na Europa entre 1400 e 1600 e relacione-as ao movimento da 
Reforma Protestante.

Entre 1400 e 1600, a Europa passou por profundas mudanças: as cidades cresceram, o 
comércio ampliou-se, o poder dos senhores feudais enfraqueceu-se. Surgiu o movimento 
humanista que recuperou os saberes da Antiguidade e expandiu a busca do saber em várias 

áreas do conhecimento. A Igreja enfraqueceu-se e surgiram questionamentos à sua 
conduta que culminaram na Reforma Protestante.

Artes Ciência Educação Religião

Mecenato Interesse por várias áreas do conhecimento

Renovação do sistema educacional
Questionamento de práticas da Igreja católica

Desenvolvimento 
de novas técnicas 

artísticas 
(Renascimento 

artístico) Contrarreforma

Heliocentrismo

Protestantismo

Entre 1400 e 1600: grandes 
transformações na Europa

Renascimento e Reforma

Humanismo: retomada das ideias e da cultura da Antiguidade greco-romana

Criação de 
instituições laicas
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS
• Geral: 1
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 1 e 5
• Específicas de História: 2, 3 
e 4

HABILIDADES
• EF07HI04
• EF07HI05

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

Esquema-resumo
• Reveja com a turma os prin-
cipais assuntos abordados no 
capítulo. Entre outros, o obje-
tivo desse resumo é identificar 
fragilidades no processo de 
construção do conhecimento 
e, por intermédio dessa cons-
tatação, possibilitar a recupe-
ração de conhecimentos que, 
por algum motivo, foram pou-
co apreendidos. 
• Oralmente, acompanhe com 
os alunos os tópicos elencados 
na seção e observe se eles são 
de domínio da turma. 
• Ao final dos tópicos, per-
gunte se eles sugeririam ou-
tros elementos para somar aos 
apresentados pelo livro. 
• Registre essas sugestões na 
lousa valorizando essa reflexão.

SUGESTÃO DE LIVRO 

Para o professor 
• LE GOFF, Jacques. Os In-
telectuais na Idade Média. 
Rio de Janeiro: José Olympio, 
2003. 

A obra enfoca aspectos da 
modernidade de um período 

considerado obscuro. O his-
toriador lembra que o livro, 
as universidades, as cidades, o 
relógio, a tortura, a  razão de 
Estado, entre outros, são in-
venções medievais cultivadas 
na era contemporânea. 
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atividades

para organizar as ideias
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AS IDEIAS

• 1. Os humanistas queriam 
superar a tradição intelectual 
medieval, baseada nos dogmas 
católicos, e retomar o pensa-
mento e a arte dos antigos gre-
gos e romanos, fortalecendo o 

PARA ORGANIZAR 
AS IDEIAS

• 5. a) Os livros eram manus-
critos. Havia a pessoa que es-
crevia e havia aquela que ilus-
trava o livro com iluminuras. O 
original era copiado manual-
mente e era frequente que 
houvesse erro de uma cópia 
para outra. b) Os livros deixa-
ram de ser feitos manualmen-
te, agilizando sua produção. 
c) A imprensa contribuiu pa-
ra a grande proliferação dos 
textos protestantes, atingin-
do grande público e, com isso, 
convertendo grande número 
de fiéis às igrejas protestantes.
• 6. Ao contrário do padre, o 
pastor usa roupas mais simples 
e seu púlpito é mais sóbrio, 
valorizando a simplicidade do 
pastor em oposição à opulên-
cia do padre; a imagem procu-
ra evidenciar que o pastor pre-
ga amparado pela Bíblia que 
tem em mãos, diferentemen-
te do padre, representado sem 
o livro sagrado; os fiéis protes-
tantes são representados in-
terpretando a Bíblia, ao pas-
so que os fiéis católicos são re-
presentados apenas repetindo 
mecanicamente as orações do 
terço.
• 7. Estimule os alunos a re-
fletir sobre suas práticas e con-
dutas em relação ao “novo” 
no espaço familiar, escolar, re-
ligioso, esportivo etc.

estudo sobre filósofos, cientis-
tas e autores da Antiguidade, a 
fim de formar profissionais ca-
pazes de cuidar nos novos ne-
gócios da burguesia.
• 2. A visão teocêntrica me-
dieval coloca Deus no cen-
tro das preocupações e via no 
divino a fonte de todo o co-

nhecimento. A concepção an-
tropocêntrica do Humanismo 
deu primazia ao ser humano 
como centro das reflexões e 
fonte do conhecimento.
• 4. Destaque a importância 
de o aluno pesquisar em fon-
tes confiáveis e buscar as infor-
mações em mais de uma fonte.
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SO último cavaleiro andante, 
de Will Eisner. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1999.
Versão em quadrinhos da obra 
clássica de Miguel de Cervantes. 
Uma crítica aos ideais da cavalaria, que, embora 
pertencessem ao mundo feudal, continuavam a 
ser cultuados na Espanha do século XVII. 
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Capela Sistina
Disponível em: <http://pnld.
me/8e6h44>. Acesso em: 
11 out. 2018.
Passeio virtual pela Capela 
Sistina, no Vaticano. 

MUNDO VIRTUAL

De acordo com o Censo de 2010, elaborado pelo Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE), 64,6% dos brasileiros se declararam católicos, outros 22,2% afir-

maram serem adeptos de religiões protestantes. 

O restante da população divide-se entre espíritas, seguidores de religiões de matriz 

africana, como umbanda e candomblé, budistas, muçulmanos além daqueles que 

declaram não seguir nenhuma crença religiosa. 

Nesta atividade, vamos conhecer um pouco mais sobre os hábitos religiosos de 

sua comunidade. 

 1. Após a orientação do professor, escolha algumas pessoas para entrevistar e levante 
informações a respeito de seus hábitos religiosos. (Veja como fazer uma entrevista 
na seção Como se faz... no final deste volume.)

 2. Lembre-se de que assuntos religiosos são da esfera privada e que muitas pessoas 
podem ficar receosas de responder a determinadas perguntas. 

Caso seja possível, é mais adequado entrevistar pessoas da família ou amigos próxi-
mos, destacando que a entrevista é apenas para entender os hábitos religiosos do 
entrevistado. 

 3. Veja perguntas que podem ser feitas nas entrevistas: 

• Qual a sua religião? 

• Você participa de eventos religiosos? 

• Costuma ler livros relacionados a alguma religião? 

• Assiste a programas religiosos? 

• Como lida com outras crenças religiosas? 

 4. Escreva um pequeno texto relatando o que você descobriu. Depois, exponha o resul-
tado à turma e converse com os colegas sobre as informações obtidas. 
Respostas pessoais.

diálogos
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MINHA BIBLIOTECA
Da Vinci das crianças, de 
José Arrabal. São Paulo: 
Paulinas, 2009. 
No livro estão reunidas 
histórias e fábulas associadas 
a acontecimentos vividos por Leonardo da Vinci 
desde sua infância até a vida adulta. Ao longo 
do livro, o leitor depara-se com um rico painel 
do que foi o Renascimento.
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supercérebro, de Michael 
Cox. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2004. (Coleção 
Mortos de Fama).
Para contar a vida de Leonardo da Vinci, o 
autor recorre a diários, cartas, charges e jornais 
imaginários da época. 
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teste seus conhecimentos
 1. Considerando as relações existentes entre o Humanismo e o Renascimento, pode-se 

afirmar que: 
a) o Humanismo constituiu um movimento filosófico contrário ao Renascimento.
b) o Humanismo constituiu uma visão de mundo que resgatava a herança greco-

-romana; isso se refletiu na arte renascentista que se inspirou na Antiguidade 
Clássica para a elaboração de suas obras.

c) o Humanismo e o Renascimento, embora sendo movimentos contemporâneos, 
eram distintos e não apresentavam semelhanças.

d) o Humanismo fazia uma severa crítica à herança greco-romana.
e) o Humanismo constituía-se num movimento de exaltação aos valores medievais.

 2. Reveja a imagem São Jerônimo em seu estúdio, reproduzida na página 37. 
De acordo com a leitura do intertítulo O Renascimento artístico da página 35, e com 
base em seus conhecimentos, responda V para as opções verdadeiras e F para as 
falsas. Depois, justifique o erro das alternativas identificadas como falsas:
a) A pintura de Messina é um exemplo do desenvolvimento da técnica de perspec-

tiva na arte renascentista. Com essa técnica, era possível elaborar imagens que 
representavam três dimensões das figuras (altura, largura e profundidade).

b) Os artistas do Renascimento não romperam com a arte medieval. Eles continuaram 
trabalhando apenas com representações em duas dimensões (altura e largura), 
criando um aspecto “chapado”, sem profundidade e pouco representativo do 
período que estavam inseridos. 

c) Entre a arte renascentista e a arte medieval existem rupturas e permanên-
cias. A técnica de perspectiva é uma ruptura. Os temas religiosos, entretanto, 
comuns em muitas obras das duas expressões artísticas, revelam um tipo 
de permanência. 

d) O desenvolvimento das técnicas de perspectiva está relacionado ao avanço dos 
conhecimentos matemáticos, fundamentais para o cálculo correto das propor-
ções na elaboração das imagens.

Alternativa b.

a) V; b) F; 
c) V; d) V.

diálogos
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS 
• Geral: 1
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 1 e 5
• Específicas de História: 2, 3 
e 4

HABILIDADES
• EF07HI04
• EF07HI05

SUGESTÃO DE LIVRO 

Para o aluno 
• TRAMBAIOLLI NETO, Egidio, 
Vitrúvio para crianças: a ma-
temática faz parte da Arte. São 
Paulo: Uirapura, 2016. 

Neste livro, História da Arte, 
Matemática e ensino são apre-
sentados na linguagem apro-
priada para a faixa etária.

PROPOSTA DE 
AVALIAÇÃO

Produções contemporâneas 
• O tema da invenção dos ti-
pos móveis de impressão e o 
das temáticas produzidas no 
período permitem o trabalho 
com análises das produções 
contemporâneas. 

• Para iniciar, explique aos 
alunos que as produções edi-
toriais dizem respeito aos há-
bitos de consumo dos leito-
res, afinal, trata-se hoje de um 
produto, um comércio. 
• Após essa explicação inicial, 
siga com a atividade com os 
alunos:

 ✓ Eles precisam buscar em 
sites, jornais ou revistas os no-
mes dos livros e autores mais 
vendidos no Brasil no mês ou 
ano pesquisado.

 ✓ De posse dessas informa-
ções, peça que identifiquem 
os gêneros literários das obras 
mais vendidas.
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sua comunidade. 

 1. Após a orientação do professor, escolha algumas pessoas para entrevistar e levante 
informações a respeito de seus hábitos religiosos. (Veja como fazer uma entrevista 
na seção Como se faz... no final deste volume.)

 2. Lembre-se de que assuntos religiosos são da esfera privada e que muitas pessoas 
podem ficar receosas de responder a determinadas perguntas. 

Caso seja possível, é mais adequado entrevistar pessoas da família ou amigos próxi-
mos, destacando que a entrevista é apenas para entender os hábitos religiosos do 
entrevistado. 
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diálogos

47

D3-2056-HIST-F2_V7-U01-LA-G20.indd   47 10/25/18   9:58 AM
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Paulinas, 2009. 
No livro estão reunidas 
histórias e fábulas associadas 
a acontecimentos vividos por Leonardo da Vinci 
desde sua infância até a vida adulta. Ao longo 
do livro, o leitor depara-se com um rico painel 
do que foi o Renascimento.
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teste seus conhecimentos
 1. Considerando as relações existentes entre o Humanismo e o Renascimento, pode-se 

afirmar que: 
a) o Humanismo constituiu um movimento filosófico contrário ao Renascimento.
b) o Humanismo constituiu uma visão de mundo que resgatava a herança greco-

-romana; isso se refletiu na arte renascentista que se inspirou na Antiguidade 
Clássica para a elaboração de suas obras.

c) o Humanismo e o Renascimento, embora sendo movimentos contemporâneos, 
eram distintos e não apresentavam semelhanças.

d) o Humanismo fazia uma severa crítica à herança greco-romana.
e) o Humanismo constituía-se num movimento de exaltação aos valores medievais.

 2. Reveja a imagem São Jerônimo em seu estúdio, reproduzida na página 37. 
De acordo com a leitura do intertítulo O Renascimento artístico da página 35, e com 
base em seus conhecimentos, responda V para as opções verdadeiras e F para as 
falsas. Depois, justifique o erro das alternativas identificadas como falsas:
a) A pintura de Messina é um exemplo do desenvolvimento da técnica de perspec-

tiva na arte renascentista. Com essa técnica, era possível elaborar imagens que 
representavam três dimensões das figuras (altura, largura e profundidade).

b) Os artistas do Renascimento não romperam com a arte medieval. Eles continuaram 
trabalhando apenas com representações em duas dimensões (altura e largura), 
criando um aspecto “chapado”, sem profundidade e pouco representativo do 
período que estavam inseridos. 

c) Entre a arte renascentista e a arte medieval existem rupturas e permanên-
cias. A técnica de perspectiva é uma ruptura. Os temas religiosos, entretanto, 
comuns em muitas obras das duas expressões artísticas, revelam um tipo 
de permanência. 

d) O desenvolvimento das técnicas de perspectiva está relacionado ao avanço dos 
conhecimentos matemáticos, fundamentais para o cálculo correto das propor-
ções na elaboração das imagens.

Alternativa b.

a) V; b) F; 
c) V; d) V.

diálogos
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DIÁLOGOS
• A atividade sugerida na se-
ção permite a compreensão 
de diferentes concepções reli-
giosas e sua valorização. 
• Pode ser ainda mais signifi-
cativo se os alunos desenvol-
verem a pesquisa atentos aos 
procedimentos teóricos e me-
todológicos de elaboração de 
entrevistas. 
• Será igualmente importan-
te se ao final do exercício eles 
puderem compartilhar suas 
considerações, contribuindo 
para a formação de novos co-
nhecimentos coletivos volta-
dos para o respeito e a tole-
rância.

 ✓ Solicite que pesquisem as 
características desses gêneros: 
ficção (aventura, policial, roman-
ce etc.) ou não ficção (livros de 
áreas específicas, biografias, li-
vros técnicos, entre outros).

 ✓ Combine previamente a data 
de apresentação das pesquisas.

 ✓ No dia da apresentação, or-

ganize uma roda de conversa 
e debata sobre como os livros/
gêneros mais vendidos no país 
refletem (ou não) o contexto 
brasileiro atual.

 ✓ A avaliação precisa ser con-
tínua e atenta aos aspectos de 
participação, interesse e cola-
boração dos alunos.
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 Documento 2: Fotografia

 1. De acordo com o primeiro texto, qual é a importância da demarcação das terras para 
os povos indígenas? 

 2. Em sua opinião, quais problemas os indígenas da Terra Indígena do Jaraguá pode-
riam enfrentar, caso perdessem o direito às terras que lhe haviam sido reservadas?

 3. A fotografia retrata indígenas ocupando um escritório da presidência da República 
em São Paulo. Qual é a importância desse tipo de ação para pressionar governos a 
promover mudanças que beneficiem grupos sociais diversos?

 4. Nos últimos anos, diversos grupos indígenas elaboraram plataformas on-line para 
expressar suas reivindicações e exigir a demarcação de seus territórios. Exemplos 
dessa mobilização são os sites Índios online (disponível em: <https://www.
indiosonline.net/>. Acesso em: 20 ago. 2018) e Histórias da tradição (disponível em: 
<http://historiasdatradicao.org/>. Acesso em: 20 ago. 2018). Esses sites organizam 
textos, imagens, vídeos e áudios para registrar as ideias, lutas políticas e tradições 
culturais de povos indígenas de diferentes partes do país. 

  Esse uso da internet é uma forma adotada por diferentes grupos sociais com o 
objetivo de pressionar os governos a tomarem medidas para melhorar as con-
dições de vida de sua comunidade. Com base nessas informações, reúna-se em 
grupo e reflita sobre um problema importante da comunidade em que vive. 
Elabore um vídeo curto ou grave um áudio que possa ser compartilhado em sites 
ou em redes sociais sobre o tema. Veja na seção Como se faz... orientações sobre 
como gravar um vídeo ou um áudio.

O controle do território é essencial para a manutenção das tradições culturais, 
das atividades econômicas e da forma como o grupo se organiza socialmente. 

Resposta pessoal. Espera-se que o aluno relacione a perda da 
terra ao risco de perda de seu espaço de sobrevivência, além da 
fragilidade na manutenção de seus modos de vida tradicionais.

Esse tipo de ação ajuda a chamar atenção da opinião pública para os problemas que um determinado grupo 
enfrenta, o que pode exigir medidas do governo para resolvê-los. 

A proposta da atividade é que os alunos reflitam sobre os usos políticos das tecnologias de comunicação e se 
apropriem dessas tecnologias para lidar com problemas cotidianos que envolvam o território onde vivem. 
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  Indígenas Guarani protestam contra a decisão do Ministério da Justiça que anulou a demarcação da 
Terra Indígena do Jaraguá, localizada na zona norte da cidade de São Paulo (SP), em agosto de 2017.
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fechando a unidade
As disputas pelo controle de territórios não são exclusividades 

do passado. Nos dias atuais, em diversos lugares do mundo, diferen-
tes povos ou grupos sociais disputam o controle de territórios. Essa 
situação ocorre inclusive no Brasil, onde povos indígenas reivindicam 
do governo a demarcação de suas terras. Os documentos abaixo 
abordam esse assunto. 

O primeiro trata da importância da demarcação da terra para os 
povos indígenas. O segundo é uma fotografia de 2017, feita durante 
uma manifestação organizada pelos índios guaranis da Terra Indígena 
do Jaraguá, em São Paulo. 

Em 2015, o governo federal havia demarcado uma área de 532 
hectares para os moradores das três aldeias dessa região. Entretanto, 
em 2017 o governo federal tentou anular essa demarcação, colocando 
em risco a sobrevivência de 700 famílias que vivem nessa reserva 
indígena. Após uma série de protestos, os guaranis conseguiram 
impedir a anulação na Justiça. 

Observe os documentos com atenção e responda o que se pede.

Demarcação: 
neste caso, é o 
estabelecimento de 
áreas destinadas aos 
povos indígenas com 
limites bem definidos.
Reserva indígena: 
área destinada à 
ocupação por povos 
indígenas. Garantida 
pela Constituição, a 
reserva deve conter 
recursos capazes 
de assegurar a 
subsistência e a 
reprodução da cultura 
dos grupos indígenas 
que nela vivem.

[...]
As terras indígenas são porções do território brasileiro habitadas por povos 

indígenas. Essas estão diretamente relacionadas à garantia da reprodução 
física, econômica, social e cultural destes grupos, de acordo com seus costu-
mes, tradições e usos. [...]

As terras são o suporte da cultura e do modo de vida das 305 etnias 
indígenas. Elas são fundamentais para a reprodução física e cultural desses 
grupos, para a manutenção de seus modos de vida tradicionais, seus saberes e 
suas expressões culturais, as quais fazem parte do patrimônio cultural brasi-
leiro. [...] Ter seus territórios demarcados é um direito que os povos indígenas 
conquistaram após muitos anos de lutas e resistências. [...]

   FERREIRA, Rebeca A. A. de Campos. Terras indígenas: como são 
demarcadas e por que essa é uma luta de todos nós. politize!, 27 jun. 2018. Disponível em: 

<http://www.politize.com.br/terras-indigenas-como-sao-demarcadas/>. Acesso em: 20 ago. 2018.

 Documento 1: Trecho de reportagem
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS
• Gerais: 1 e 9
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 1, 2 ,3, 6 e 7.
• Específicas de História: 1, 3 
e 5.

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

Fechando a unidade
• Espera-se que os alunos 
ampliem a noção de território 
para além de definições polí-
tico-administrativas, conside-
rando os espaços que utilizam 
cotidianamente: comunida-
de, bairro, cidade, ocupações, 
festas comunitárias, religiosas, 
compras, passeios etc. 
• Estimule a reflexão dos alu-
nos e pergunte: por que fre-
quentam apenas determina-
dos lugares?
• É provável que relacionem 
os lugares que ocupam à iden-
tidade com grupos e pessoas, 
às relações de poder que im-
pedem ou limitam circulações, 
às barreiras geográficas etc. 
• Explique que as relações 
dos povos indígenas com o 
território também são marca-
das por questões identitárias 
importantes, como o fato de 
estarem em local onde seus 
antepassados viveram e onde 
estão seus deuses protetores. 
• Cite que para os indíge-
nas o território é todo o espa-
ço onde caçam, pescam, cole-
tam, praticam a agricultura e 
se locomovem. A terra para 
eles não é um bem que sim-
boliza o lucro, mas sinônimo 
de sobrevivência. 

TEXTO DE APOIO 

Para o aluno

Onde vive a maioria dos 
índios?

 Cerca de 55% da po-
pulação indígena vive na 
chamada Amazônia Legal. 
[...] as áreas mais afasta-

das, no interior do país, 
como a Amazônia Legal, 
foram as últimas a serem 
ocupadas, e é por isso que 
hoje em dia as Terras In-
dígenas lá são maiores. 
Para os povos que habi-
tam a região isso significa 
uma melhor qualidade de 
vida, pois eles dependem 

diretamente do tamanho 
da área que ocupam para 
manter sua vida e sua cul-
tura [...].

Os 45% restantes da po-
pulação indígena vivem 
em áreas fora da Amazô-
nia Legal. Esses grupos vi-
vem “apertados” em terras 
muito menores que as ter-
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Documento 2: Fotografia
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 2. Em sua opinião, quais problemas os indígenas da Terra Indígena do Jaraguá pode-
riam enfrentar, caso perdessem o direito às terras que lhe haviam sido reservadas?

 3. A fotografia retrata indígenas ocupando um escritório da presidência da República 
em São Paulo. Qual é a importância desse tipo de ação para pressionar governos a 
promover mudanças que beneficiem grupos sociais diversos?

 4. Nos últimos anos, diversos grupos indígenas elaboraram plataformas on-line
para expressar suas reivindicações e exigir a demarcação de seus territórios. 
Exemplos dessa mobilização são os sites Índios online (disponível em: 
<https://www.indiosonline.net/>. Acesso em: 20 ago. 2018) e Histórias da tradição
(disponível em: <http://historiasdatradicao.org/>. Acesso em: 20 ago. 2018). Esses 
sites organizam textos, imagens, vídeos e áudios para registrar as ideias, lutas 
políticas e tradições culturais de povos indígenas de diferentes partes do país. 

  Esse uso da internet é uma forma adotada por diferentes grupos sociais com o 
objetivo de pressionar os governos a tomarem medidas para melhorar as con-
dições de vida de sua comunidade. Com base nessas informações, reúna-se em 
grupo e reflita sobre um problema importante da comunidade em que vive. 
Elabore um vídeo curto ou grave um áudio que possa ser compartilhado em sites
ou em redes sociais sobre o tema. Veja na seção Como se faz... orientações sobre 
como gravar um vídeo ou um áudio.

O controle do território é essencial para a manutenção das tradições culturais, 
das atividades econômicas e da forma como o grupo se organiza socialmente. 

Resposta pessoal. Espera-se que o aluno relacione a perda da 
terra ao risco de perda de seu espaço de sobrevivência, além da 
fragilidade na manutenção de seus modos de vida tradicionais.

Esse tipo de ação ajuda a chamar atenção da opinião pública para os problemas que um determinado grupo 
enfrenta, o que pode exigir medidas do governo para resolvê-los. 

A proposta da atividade é que os alunos reflitam sobre os usos políticos das tecnologias de comunicação e se 
apropriem dessas tecnologias para lidar com problemas cotidianos que envolvam o território onde vivem. 
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  Indígenas Guarani protestam contra a decisão do Ministério da Justiça que anulou a demarcação da 
Terra Indígena do Jaraguá, localizada na zona norte da cidade de São Paulo (SP), em agosto de 2017.
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fechando a unidade
As disputas pelo controle de territórios não são exclusividades 

do passado. Nos dias atuais, em diversos lugares do mundo, diferen-
tes povos ou grupos sociais disputam o controle de territórios. Essa 
situação ocorre inclusive no Brasil, onde povos indígenas reivindicam 
do governo a demarcação de suas terras. Os documentos abaixo 
abordam esse assunto. 

O primeiro trata da importância da demarcação da terra para os 
povos indígenas. O segundo é uma fotografia de 2017, feita durante 
uma manifestação organizada pelos índios guaranis da Terra Indígena 
do Jaraguá, em São Paulo. 

Em 2015, o governo federal havia demarcado uma área de 532 
hectares para os moradores das três aldeias dessa região. Entretanto, 
em 2017 o governo federal tentou anular essa demarcação, colocando 
em risco a sobrevivência de 700 famílias que vivem nessa reserva 
indígena. Após uma série de protestos, os guaranis conseguiram 
impedir a anulação na Justiça. 

Observe os documentos com atenção e responda o que se pede.

Demarcação: 
neste caso, é o 
estabelecimento de 
áreas destinadas aos 
povos indígenas com 
limites bem definidos.
Reserva indígena: 
área destinada à 
ocupação por povos 
indígenas. Garantida 
pela Constituição, a 
reserva deve conter 
recursos capazes 
de assegurar a 
subsistência e a 
reprodução da cultura 
dos grupos indígenas 
que nela vivem.

[...]
As terras indígenas são porções do território brasileiro habitadas por povos 

indígenas. Essas estão diretamente relacionadas à garantia da reprodução 
física, econômica, social e cultural destes grupos, de acordo com seus costu-
mes, tradições e usos. [...]

As terras são o suporte da cultura e do modo de vida das 305 etnias 
indígenas. Elas são fundamentais para a reprodução física e cultural desses 
grupos, para a manutenção de seus modos de vida tradicionais, seus saberes e 
suas expressões culturais, as quais fazem parte do patrimônio cultural brasi-
leiro. [...] Ter seus territórios demarcados é um direito que os povos indígenas 
conquistaram após muitos anos de lutas e resistências. [...]

   FERREIRA, Rebeca A. A. de Campos. Terras indígenas: como são 
demarcadas e por que essa é uma luta de todos nós. politize!, 27 jun. 2018. Disponível em: 

<http://www.politize.com.br/terras-indigenas-como-sao-demarcadas/>. Acesso em: 20 ago. 2018.

 Documento 1: Trecho de reportagem
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PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Como subsídio para ampliar 
a discussão, oriente a leitura do 
Texto de apoio para o aluno
que destaca os territórios onde 
vivem os povos indígenas. 
• Localize em um mapa a cha-
mada Amazônia Legal (Ama-
zonas, Acre, Amapá, Pará, 
Rondônia, Roraima, Tocantins, 
Mato Grosso e a parte oeste do 
Maranhão), chamando a aten-
ção para as características his-
tóricas e culturais da ocupação 
desses territórios. 
• Incentive a reflexão sobre a 
situação dos povos que foram 
privados de suas terras.
• Estimule o debate procu-
rando mostrar que o territó-
rio é importante para todos os 
grupos e serve a diferentes in-
teresses. E o governo, por sua 
vez, deve representar toda a 
sociedade. Nessas circunstân-
cias, a demarcação das reser-
vas é um processo que de-
manda muitas discussões, diá-
logos e negociações.

SUGESTÃO DE 
REPORTAGEM

Para o aluno 
• A ÚLTIMA Fronteira: dire-
to do Acre, conheça os índios 
ashaninka. 20 maio 2013. Dis-
ponível em: <http://livro.pro/
spoef8>. Acesso em: 10 out. 
2018.

Esta reportagem mostra 
costumes e desafios para a 
manutenção do território do 
grupo que vive perto da fron-
teira do Brasil com o Peru. 

ras indígenas localizadas 
na Amazônia [...] e é assim 
que surgem problemas sé-
rios, como a desnutrição e a 
miséria, gerados pela falta 
de alimentos: não há mais 
caça, nem peixes, nem lu-
gares para fazer roça.

Há ainda muitos povos 

que não têm onde viver, 
pois foram expulsos de 
suas terras por ocupantes 
não indígenas [...].

TERRAS Indígenas. Mirim: Povos 
Indígenas do Brasil. Disponível em: 

<https://mirim.org/terras-indigenas>. 
Acesso em: 10 out. 2018.
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  Três garotos, um 
judeu, um muçulmano 
e outro cristão, posam 
juntos para foto em 
Jerusalém, capital de 
Israel. As diferentes 
religiões às quais 
eles pertencem não 
impedem que eles 
possam conviver em 
harmonia.

começo de CONVERSA
 1. Como você reage quando se depara com ideias novas e 

diferentes das suas? Você aceita ouvir uma música nova, 
por exemplo? Ou aceita se relacionar com pessoas de 
hábitos completamente estranhos aos seus?

 2. O fato de cada pessoa ter uma opinião e gostar de algo 
diferente das demais é positivo? Justifique sua resposta.

Resposta pessoal. Veja orientações 
no Manual do Professor.

Espera-se que o aluno responda que sim, pois a pluralidade de ideias e experiên-
cias enriquece a vida humana.

Ser tolerante não significa ter de mudar de opinião e adotar 
outro ponto de vista. A pessoa tolerante é aquela que, mesmo tendo 
suas próprias escolhas, respeita e admite outras maneiras de viver e 
pensar. Assim, a tolerância garante a todos que possam se expressar 
livremente, sem conflitos e de forma harmoniosa.

Nesta unidade, estudaremos alguns momentos históricos mar-
cados pelo conflito de ideias e de culturas em que a intolerância 
provocou guerras e mortes.
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22 Tolerância

Você já experimentou uma sensação de estranheza ou de rejei-
ção diante de ideias ou experiências diferentes das suas? Não é difícil 
encontrar pessoas com hábitos, crenças, estilo de vida, costumes e 
pensamentos diversos dos nossos. Como você reage diante delas?

Em um primeiro momento o que não se parece com o que 
conhecemos nos causa estranhamento. Isso ocorre porque olhamos e 
tentamos compreender os fenômenos e as outras pessoas com base 
na nossa experiência e nos valores da sociedade em que vivemos.

Conviver com as diferenças é uma condição essencial para a vida 
em sociedade. A tolerância, isto é, a aceitação de diferentes formas 
de viver e pensar, é indispensável para a construção de um mundo 
mais livre e justo. Achar que apenas a nossa maneira de pensar e ver 
o mundo é correta gera preconceito, que muitas vezes se manifesta 
por meio de atos de violência, como ofensas, menosprezo ou mesmo 
agressões físicas.

  Integrantes de 
diversas religiões 
participam de 
ato ecumênico 
no estádio do 
Maracanã, na 
cidade do Rio 
de Janeiro, RJ. 
Fotografia de 2014.

UNIDADE

O respeito às diferenças

DANIEL SILVEIRA/G1
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A BNCC NA UNIDADE 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO 
• A ideia de “Novo Mundo” 
ante o Mundo Antigo: perma-
nências e rupturas de saberes e 
práticas na emergência do mun-
do moderno.
• Saberes dos povos africanos 
e pré-colombianos expressos na 
cultura material e imaterial.
• As descobertas científicas e a 
expansão marítima.
• A conquista da América e as 
formas de organização política 
dos indígenas e europeus: con-
flitos, dominação e conciliação.
• A estruturação dos vice-rei-
nos nas Américas.
• As lógicas mercantis e o do-
mínio europeu sobre os mares e 
o contraponto Oriental.
• A emergência do capitalismo.

COMPETÊNCIAS  
• Gerais: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7
• Específicas de História: 1, 2, 3, 
4, 5, 6 e 7

HABILIDADES
• EF07HI01
• EF07HI03
• EF07HI08
• EF07HI10

• EF07HI02
• EF07HI06
• EF07HI09
• EF07HI13
• EF07HI17

 SUGESTÃO DE LIVRO

Para o professor
• Ensinar respeito por to-
dos: guia de implementação. 
Brasília: Unesco, 2018. 

Guia com materiais de 
apoio para a comunidade es-
colar com sugestões sobre 
como trabalhar a discrimi-
nação na escola. Disponível 
em: <http://livro.pro/4tyj7c>. 
Acesso em: 17 ago. 2018.

mente como uma luta con-
tra a intolerância, e, como 
as lutas contra as discri-
minações que vieram de-
pois – o movimento negro, 
o movimento feminista etc. 
– tem uma atitude clara de 
militância, mas não é uma 
atitude primeira. É, antes, 
uma reação contra uma si-

tuação dada; contra a into-
lerância; é a defesa de um 
direito humano dos mais 
sagrados; o direito à dife-
rença. Equivale a declarar 
que o intolerável mesmo é 
a intolerância. É uma rea-
fi rmação, uma reposição 
do sujeito diante da intole-
rância que quer negá-lo; ao 

afi rmar-se contra sua ne-
gação, afi rma-se como um 
direito de ser o que ele é; e 
nega ao intolerante o direi-
to de negá-lo. 

MENEZES, Paulo. Tolerância e reli-
giões. In: TEIXEIRA, Faustino (Org.). 
O diálogo inter-religioso como 

afirmação da vida. São Paulo: 
Paulinas, 2007. p. 42.

TEXTO DE APOIO 

Para o professor

Tolerância e religiões
O conceito de intolerân-

cia tem de ser colocado em 
sua perspectiva histórica 
para ganhar o seu relevo 
próprio. Na verdade, a to-
lerância surgiu historica-
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Nesta unidade, estudaremos alguns momentos históricos mar-
cados pelo conflito de ideias e de culturas em que a intolerância 
provocou guerras e mortes.
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22 Tolerância

Você já experimentou uma sensação de estranheza ou de rejei-
ção diante de ideias ou experiências diferentes das suas? Não é difícil 
encontrar pessoas com hábitos, crenças, estilo de vida, costumes e 
pensamentos diversos dos nossos. Como você reage diante delas?

Em um primeiro momento o que não se parece com o que 
conhecemos nos causa estranhamento. Isso ocorre porque olhamos e 
tentamos compreender os fenômenos e as outras pessoas com base 
na nossa experiência e nos valores da sociedade em que vivemos.

Conviver com as diferenças é uma condição essencial para a vida 
em sociedade. A tolerância, isto é, a aceitação de diferentes formas 
de viver e pensar, é indispensável para a construção de um mundo 
mais livre e justo. Achar que apenas a nossa maneira de pensar e ver 
o mundo é correta gera preconceito, que muitas vezes se manifesta 
por meio de atos de violência, como ofensas, menosprezo ou mesmo 
agressões físicas.

  Integrantes de 
diversas religiões 
participam de 
ato ecumênico 
no estádio do 
Maracanã, na 
cidade do Rio 
de Janeiro, RJ. 
Fotografia de 2014.

UNIDADE

O respeito às diferenças

DANIEL SILVEIRA/G1
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Elaborar um slogan sobre 
tolerância
• Peça aos alunos que se reú-
nam em grupos de quatro par-
ticipantes, observem os exem-
plos de tolerância representa-
dos nas imagens das páginas 
50 e 51 e enumerem outras 

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS

• Proponha uma dinâmica 
para chamar a atenção para 
a diversidade e, utilizando fi-
tas ou giz de cores diferentes, 
faça no chão três quadrados 
numerados de um a três e um 
grande círculo.
• Peça aos alunos que fiquem 
dentro do círculo e proponha 
questões sobre gostos e prefe-
rências, sempre com duas op-
ções: praia ou montanha, in-
verno ou verão, funk ou rock, 
time A ou time B.
• Cada aluno deve ocupar o 
quadrado referente à opção 1 
ou 2; os indecisos ou os que 
gostam dos dois devem ficar 
no quadrado 3. 
• Ao final, peça aos alunos 
que descrevam o que percebe-
ram com essa atividade e mos-
tre a eles que a diversidade é 
um princípio em nossa socieda-
de porque sempre existem ou-
tros modos de viver e de pensar. 

COMEÇO DE CONVERSA 
• 1. Aproveite a oportunidade 
para ampliar a reflexão sobre a 
diversidade cultural que carac-
teriza a sociedade. Deixe claro 
que a aceitação das diferenças 
não implica em mudança do 
próprio comportamento.
• 2. Auxilie na percepção 
da importância das diferen-
tes opiniões para a formação 
de uma sociedade plural e li-
vre, onde todos tenham direi-
to de se expressar respeitando 
as opiniões divergentes.

NO DIGITAL - 2O BIMESTRE

• Veja o plano de desenvolvi-
mento para esta unidade.
• Desenvolva o projeto in-
tegrador sobre a diversidade 
cultural afro-brasileira. 
• Consulte as sequências di-
dáticas: 1. África: outros olha-
res.  2. Populações de África e 
da diáspora. 3. América espa-
nhola: antes e depois do pro-
cesso de colonização.
• Acesse a proposta de 
acompanhamento da apren-
dizagem. 

atitudes que estimulam a acei-
tação e a convivência pacífica.
• Peça para cada grupo ela-
borar um slogan que incentive 
atos de gentileza no ambiente 
escolar. Explique que o slogan 
é uma expressão composta 
de uma ou mais frases curtas 
ou palavras marcantes de fácil 
memorização. 

• Organize a apresentação 
dos grupos e aproveite para 
motivar uma reflexão a respei-
to de atitudes de intolerância 
que podem surgir no ambien-
te escolar.
• Para ampliar a reflexão, rea-
lize uma exposição dos traba-
lhos para a apreciação da co-
munidade escolar.
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 Na Península Arábica
Por volta de 1200 a.C., a Península Arábica (observe o mapa 

abaixo), no Oriente Médio, era habitada por povos organizados em 
clãs e em tribos que viviam do pastoreio e do comércio. Entre esses 
povos estavam os árabes.

Os árabes organizavam caravanas de mercadores que che-
gavam até a Síria e a Palestina. Essas viagens duravam vários 
meses, pois era preciso atravessar o deserto que ocupa grande 
parte da região. Para isso, os árabes contavam com o camelo, 
animal capaz de andar cerca de 100 km sem se alimentar e sem 
beber água.

Com a expansão do comércio, surgiram pequenas povoações 
no deserto, principalmente nos oásis. Aos poucos, esses povoados 
se transformaram em cidades, para onde afluíram mercadores de 
diversas regiões. Em tais condições, as pessoas que ali se encon-
travam para comerciar também trocavam ideias.

Península: porção 
de terra de forma mais 
ou menos alongada, 
cercada de água por 
todos os lados, exceto 
por um, que se une ao 
continente.
Clã: grupo social 
organizado com base em 
relações de parentesco, 
ou seja, formado por 
pessoas que descendem 
de um ancestral comum.
Oásis: área isolada no 
meio do deserto que 
conta com nascentes e 
vegetação abundante. 
Os oásis eram usados 
como lugar de descanso 
para as caravanas que 
cruzavam o deserto. 

Fonte: IBGE. Atlas geográfico escolar. 7. ed. Rio de Janeiro, 2016. p. 49. 
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O islamismo é hoje a religião que mais cresce no mundo. De acordo com 
pesquisas recentes, há mais de 1,8 bilhão de adeptos dessa religião atualmente. 
Os países com o maior número de islâmicos encontram-se na Ásia: Indonésia, 
Paquistão, Índia e Bangladesh. A África também abriga países com grande 
número de muçulmanos, entre eles, Nigéria, Egito, Argélia e Marrocos.

Tudo isso evidencia a importância do islamismo para se compreender o 
mundo contemporâneo. Além disso, a religião é um elemento importante para 
se analisar tanto a história dos povos árabes como a de muitos povos africa-
nos a partir do século VII. Foi a partir desse período que a religião islâmica 
começou a se disseminar pelo continente africano e a marcar profundamente 
a cultura e os modos de vida de muitos povos locais.

Neste capítulo veremos a origem do Islamismo e de que forma essa religião 
se espalhou pelo mundo. Também conheceremos as culturas iorubá e banto, 

que ocuparam regiões de onde vieram muitos africa-
nos escravizados para o Brasil. 

O islamismo e os 
reinos africanos

C
A
P
ÍT

ULO

O islamismo e os 
reinos africanos

P
ÍT

ULO 3

Objetivos de aprendizagem
• Compreender a origem 

da religião islâmica e seu 
processo de expansão.

• Conhecer alguns reinos 
africanos.

• Identificar a contribuição dos 
povos bantos e iorubás na 
sociedade brasileira.

processo de expansão.
• Conhecer alguns reinos 

africanos.
• Identificar a contribuição dos 

povos bantos e iorubás na 
sociedade brasileira.
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  Fiéis muçulmanos celebram o início do Ramadã em 
frente à mesquita de Badshahi, na cidade de Lahore, 
no Paquistão. Fotografia de 2018. O Ramadã é o evento 
que representa o período que Deus revelou a Maomé 
as palavras do Alcorão. Por ser um mês sagrado, os fiéis 
praticam o jejum do nascer ao pôr do sol.
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A BNCC NESTA DUPLA 

COMPETÊNCIAS  
• Específica de Ciências Huma-
nas: 7
• Específica de História: 3

HABILIDADE
•  EF07HI01

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Pergunte aos alunos o que 
eles conhecem sobre a religião 
islâmica e seus praticantes no 
Brasil e registre as respostas na 
lousa em uma coluna.
• Em seguida, exiba um tre-
cho da reportagem indicada 
a seguir que aborda o cresci-
mento da prática do islamismo 
no Brasil.
• Solicite aos alunos que des-
taquem as informações que 
chamaram a atenção na re-
portagem e anote-as ao lado 
da primeira coluna na lousa. 
• Auxilie na seleção de in-
formações que esclarecem o 
crescimento do islamismo en-
tre os brasileiros, inclusive en-
tre aqueles que não têm as-
cendência árabe.
• Reforce que, junto com as 
religiões de matriz africana, o 
islamismo é uma das crenças 
que mais sofre com preconcei-
to e intolerância. 
• Esclareça que existem funda-
mentalistas em quase todas as 
religiões e que a religião islâmi-
ca prega a paz e a tolerância. 

SUGESTÃO DE VÍDEO 

Para o aluno 
• Em dez anos, número de 
muçulmanos no Brasil do-
bra e chega a 1,5 milhão. 
Reportagem sobre aspectos 
do islamismo no Brasil. Dis-
ponível em: <http://livro.pro/
id9goq>. Acesso em: 3 ago. 
2018. MAIS ATIVIDADES

Fazer uma roda africana 
• Para iniciar a sensibilização 
a respeito das culturas africa-
nas, solicite aos alunos que 
mencionem o que sabem so-
bre a cultura que herdamos 
dos povos africanos trazidos 

para o Brasil (assunto da se-
gunda parte deste capítulo) e 
anote as respostas na lousa. 
• Depois, conduza os alunos 
até um espaço aberto da es-
cola e proponha uma dinâmica 
que reproduz uma roda africa-
na, explorando a dança e o rit-
mo a partir da cantiga África 

do grupo Palavra Cantada (le-
tra de Sandra Perez, Paulo Tatit 
e Arnaldo Antunes). 
• Disponibilize a letra da mú-
sica para que os alunos possam 
cantar e refletir sobre seu con-
teúdo, que brinca com a ideia 
de muita gente não saber que 
a África é um continente for-
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 Na Península Arábica
Por volta de 1200 a.C., a Península Arábica (observe o mapa 

abaixo), no Oriente Médio, era habitada por povos organizados em 
clãs e em tribos que viviam do pastoreio e do comércio. Entre esses 
povos estavam os árabes.

Os árabes organizavam caravanas de mercadores que che-
gavam até a Síria e a Palestina. Essas viagens duravam vários 
meses, pois era preciso atravessar o deserto que ocupa grande 
parte da região. Para isso, os árabes contavam com o camelo, 
animal capaz de andar cerca de 100 km sem se alimentar e sem 
beber água.

Com a expansão do comércio, surgiram pequenas povoações 
no deserto, principalmente nos oásis. Aos poucos, esses povoados 
se transformaram em cidades, para onde afluíram mercadores de 
diversas regiões. Em tais condições, as pessoas que ali se encon-
travam para comerciar também trocavam ideias.

Península: porção 
de terra de forma mais 
ou menos alongada, 
cercada de água por 
todos os lados, exceto 
por um, que se une ao 
continente.
Clã: grupo social 
organizado com base em 
relações de parentesco, 
ou seja, formado por 
pessoas que descendem 
de um ancestral comum.
Oásis: área isolada no 
meio do deserto que 
conta com nascentes e 
vegetação abundante. 
Os oásis eram usados 
como lugar de descanso 
para as caravanas que 
cruzavam o deserto. 

Fonte: IBGE. Atlas geográfico escolar. 7. ed. Rio de Janeiro, 2016. p. 49. 
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O islamismo é hoje a religião que mais cresce no mundo. De acordo com 
pesquisas recentes, há mais de 1,8 bilhão de adeptos dessa religião atualmente. 
Os países com o maior número de islâmicos encontram-se na Ásia: Indonésia, 
Paquistão, Índia e Bangladesh. A África também abriga países com grande 
número de muçulmanos, entre eles, Nigéria, Egito, Argélia e Marrocos.

Tudo isso evidencia a importância do islamismo para se compreender o 
mundo contemporâneo. Além disso, a religião é um elemento importante para 
se analisar tanto a história dos povos árabes como a de muitos povos africa-
nos a partir do século VII. Foi a partir desse período que a religião islâmica 
começou a se disseminar pelo continente africano e a marcar profundamente 
a cultura e os modos de vida de muitos povos locais.

Neste capítulo veremos a origem do Islamismo e de que forma essa religião 
se espalhou pelo mundo. Também conheceremos as culturas iorubá e banto, 

que ocuparam regiões de onde vieram muitos africa-
nos escravizados para o Brasil. 

O islamismo e os 
reinos africanos
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O islamismo e os 
reinos africanos

P
ÍT

ULO 3

Objetivos de aprendizagem
• Compreender a origem 

da religião islâmica e seu 
processo de expansão.

• Conhecer alguns reinos 
africanos.

• Identificar a contribuição dos 
povos bantos e iorubás na 
sociedade brasileira.

processo de expansão.
• Conhecer alguns reinos 

africanos.
• Identificar a contribuição dos 

povos bantos e iorubás na 
sociedade brasileira.
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  Fiéis muçulmanos celebram o início do Ramadã em 
frente à mesquita de Badshahi, na cidade de Lahore, 
no Paquistão. Fotografia de 2018. O Ramadã é o evento 
que representa o período que Deus revelou a Maomé 
as palavras do Alcorão. Por ser um mês sagrado, os fiéis 
praticam o jejum do nascer ao pôr do sol.
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PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Apresente o mapa da Pe-
nínsula Arábica e chame a 
atenção dos alunos para a sua 
localização, na região sudoes-
te do continente asiático (Ásia 
ocidental), para os países que 
fazem parte de seu territó-
rio (Arábia Saudita, Emirados 
Árabes Unidos, Omã, Barein, 
Kuwait, Catar e Iêmen) e para 
os limites geográficos Iraque e 
Jordânia (norte), Mar Verme-
lho (oeste), Golfo Pérsico (les-
te) e Mar de Omã (sul). 
• Informe sobre o relevo 
(maior parte composto de de-
sertos áridos), a vegetação 
(desértica e oásis) e a principal 
atividade econômica atual (ex-
ploração do petróleo).
• Os mapas são recursos di-
dáticos muito importantes, 
pois, além de auxiliarem na 
compreensão do conteúdo es-
colar, são utilizados durante 
toda a vida para se orientar ou 
se localizar no espaço. Por is-
so, o trabalho de leitura e de 
interpretação de mapas é fun-
damental em sala de aula.
• Verifique as possíveis dificul-
dades que os alunos possam 
ter para compreender mapas, 
e, se diagnosticar algum pro-
blema pontual, peça ajuda ao 
professor de Geografia. 

SUGESTÃO DE SITE 

Para o professor
• Informações sobre a cultura 
árabe no site do Departamento 
de Letras Orientais da Universi-
dade de São Paulo. Disponível 
em: <http://livro.pro/ga59w5>. 
Acesso em: 2 ago. 2018.

mado por vários países (por is-
so também são Áfricas). 
• Música e letra disponíveis 
em: <http://livro.pro/8mcafv> e 
<http://livro.pro/4s9jfn>. Aces-
sos em: 9 out. 2018. 
• Após a roda, apresente um 
mapa do continente aos alunos 
incentivando a localização de al-

guns países citados (Sudão, Nigé-
ria, Gabão, Ruanda, Senegal, Tan-
zânia, Namíbia e Guiné-Bissau). 
• Explore outras questões da 
canção, como a riqueza das pai-
sagens e da cultura, a presença 
africana na Bahia e a ideia da 
influência da África no mundo 
(origem da humanidade). 
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  Muçulmanos reunidos e orando em torno da Caaba, 
na Grande Mesquita. Fotografia de 2018.

raio X
 O que é este monumento?

A Caaba é uma construção de 
pedra, em forma de cubo, localizada no 
centro da Grande Mesquita de Meca 
(Arábia Saudita) e venerada como o 
mais sagrado santuário do islã. Trata-se 
do centro da peregrinação religiosa dos 
muçulmanos. Segundo a tradição, teria 
sido construída por anjos, por Adão ou 
pelo patriarca Abraão. Em termos histó-
ricos, a Caaba já existia quando as tribos 
árabes eram politeístas. A construção 
atual, da época de Maomé (século VII), 
tem cerca de 15 metros de altura e está coberta de seda preta decorada com caligrafia 
bordada a ouro. Em seu canto externo leste está a sagrada Pedra Negra, encravada em 
uma moldura de prata.

  Os monumentos podem passar a ter significados diferentes dos que tinham 
quando foram construídos?

Sim, e a Caaba é um exemplo disso, pois foi construída como santuário de divindades 
árabes. Anualmente, as tribos árabes faziam uma peregrinação a Meca, circundavam sete 
vezes a Caaba e beijavam a Pedra Negra. Com o desenvolvimento do islamismo, a Caaba 
tornou-se símbolo da unidade islâmica. Independentemente de onde estejam no mundo, 
os muçulmanos devem fazer suas orações voltados a Meca.

  Fontes religiosas como a Caaba podem ajudar os historiadores a conhecer o 
passado?

A religião pode ser definida como um conjunto de crenças, preceitos e valores que 
fazem parte da vida de um grupo social. Essas crenças se materializam em construções, 
imagens, cânticos, orações e outras formas expressivas. Os historiadores podem fazer 
uso da religião para compreender uma sociedade. O estudo da Caaba ajuda a entender 
diferentes aspectos da população da Península Arábica antes e depois do islamismo. A 
ausência de figuras humanas e de animais reforça a proibição de imagens pelo islamismo. 
Já a Pedra Negra mostra que no período pré-islâmico os árabes reverenciavam objetos 
inanimados e elementos da natureza.

FA
IS

AL
 A

L 
NA

SS
ER

/R
EU

TE
RS

/F
OT

OA
RE

NA

55

D3-2056-HIST-F2_V7-U02-LA-G20.indd   55 10/25/18   10:01 AM

 Surge o islamismo
Até o século VII não havia unidade política entre os clãs da 

Península Arábica – cada grupo exercia seu domínio em deter-
minada área ou oásis. Nessa época, os árabes eram politeístas, 
ou seja, cultuavam diversos deuses. Muitos entre eles eram também animistas, isto é, 
acreditavam que seres sem vida, como pedras e fenômenos naturais também tinham alma. 

Um dos maiores centros comerciais e de peregrinação religiosa na Península Arábica 
era a cidade de Meca (veja o mapa da página anterior). Lá se encontrava a Caaba, templo 
em forma de cubo (Ka’bah, em árabe), onde os peregrinos cultuavam muitos deuses e 
deusas. Outro objeto de culto na Caaba era uma Pedra Negra considerada sagrada pelas 
tribos árabes. 
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  Peregrinos muçulmanos rezam diante da Grande Mesquita, localizada na cidade 
de Meca, na Arábia Saudita, em 2017. É no pátio central dessa mesquita que se 
encontram a Caaba e a Pedra Negra.

Unidade política: 
neste contexto, 
um governo único, 
centralizado.

Em 613, um comerciante árabe chamado Maomé começou a pregar novos princípios 
religiosos. Maomé dizia ter recebido revelações divinas e condenava o politeísmo. Para ele, 
da mesma forma que para cristãos e judeus, existia apenas um Deus, Alá (palavra árabe 
que significa “Deus”).

Com grande poder de liderança, Maomé conquistou rapidamente milhares de segui-
dores. Sua doutrina era chamada por ele de islã , que significa “submissão a Deus”. Daí 
originou-se a palavra islamismo, que designa hoje a religião criada por Maomé. Seus 
seguidores são conhecidos como muçulmanos ou islamitas.

Veja mais informações 
sobre esse tema no 
livro O que sabemos 
sobre o islamismo?, 
de Shahrukh Husain, 
Callis, 1999.

raio X

54

D3-2056-HIST-F2_V7-U02-LA-G20.indd   54 10/25/18   10:01 AM

A BNCC NESTA DUPLA 

COMPETÊNCIAS  
• Geral: 3
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 3 e 7
• Específicas de História: 3 e 5

HABILIDADE 
• EF07HI01

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Leia com os alunos o con-
teúdo da página 54  para 
abordar o nascimento da reli-
gião islâmica.
• Diga aos alunos que Mao-
mé era um comerciante que, 
por influência do judaísmo e 
do cristianismo, começou a 
pregar a crença em um único 
deus.
• Além dessa característica, 
é preciso lembrar que Mao-
mé era um bom administrador 
e que muitas medidas que fa-
zem parte do Corão eram vol-
tadas para o bem-estar e pa-
ra a saúde da população. Um 
exemplo disso é a proibição 
de comer carne de porco. Era 
um animal considerado sujo, 
mas também era um animal 
cuja carne, se malcozida, po-
dia transmitir doenças graves, 
como a cisticercose. 

deusa Artemis (Diana). A 
deusa Minerva (Al-Lat) ti-
nha adoradores na Arábia, 
na Síria e na Palestina [...]. 
Como aconteceu essa as-
similação? Bem, não foi só 
da Grécia e de Roma que 
os árabes pegaram deu-
ses emprestados. “Hoje se 
acredita que as divindades 

árabes eram formas locais, 
adaptadas, das divinda-
des do mundo antigo do 
Mediterrâneo”, registrou 
Timothy Winter, da Univer-
sidade de Cambridge, na In-
glaterra, no ciclo de pales-
tras A Crash Course in Islamic 
History (Breve Curso de His-
tória Islâmica). Os árabes 

assimilaram os deuses dos 
povos vizinhos, adaptando-
-os à sua religião.

O REFÚGIO dos deuses: Arábia antes 
do Islã. Aventuras na História, 

23 out. 2017. Disponível em: <https://
aventurasnahistoria.uol.com.br/
noticias/religiao/o-refugio-dos-

deuses-arabia-antes-do-isla.phtml>. 
Acesso em: 1o set. 2018.

TEXTO DE APOIO 

Para o aluno

Arábia antes do Islã
No século V, na Penínsu-

la Arábica, os deuses gre-
co-romanos sobreviviam. 
Em Failaka (no atual Ku-
wait), festivais populares 
eram organizados em de-
voção ao deus Poseidon (o 
Netuno dos romanos) e à 
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  Muçulmanos reunidos e orando em torno da Caaba, 
na Grande Mesquita. Fotografia de 2018.

raio X
 O que é este monumento?

A Caaba é uma construção de 
pedra, em forma de cubo, localizada no 
centro da Grande Mesquita de Meca 
(Arábia Saudita) e venerada como o 
mais sagrado santuário do islã. Trata-se 
do centro da peregrinação religiosa dos 
muçulmanos. Segundo a tradição, teria 
sido construída por anjos, por Adão ou 
pelo patriarca Abraão. Em termos histó-
ricos, a Caaba já existia quando as tribos 
árabes eram politeístas. A construção 
atual, da época de Maomé (século VII), 
tem cerca de 15 metros de altura e está coberta de seda preta decorada com caligrafia 
bordada a ouro. Em seu canto externo leste está a sagrada Pedra Negra, encravada em 
uma moldura de prata.

  Os monumentos podem passar a ter significados diferentes dos que tinham 
quando foram construídos?

Sim, e a Caaba é um exemplo disso, pois foi construída como santuário de divindades 
árabes. Anualmente, as tribos árabes faziam uma peregrinação a Meca, circundavam sete 
vezes a Caaba e beijavam a Pedra Negra. Com o desenvolvimento do islamismo, a Caaba 
tornou-se símbolo da unidade islâmica. Independentemente de onde estejam no mundo, 
os muçulmanos devem fazer suas orações voltados a Meca.

  Fontes religiosas como a Caaba podem ajudar os historiadores a conhecer o 
passado?

A religião pode ser definida como um conjunto de crenças, preceitos e valores que 
fazem parte da vida de um grupo social. Essas crenças se materializam em construções, 
imagens, cânticos, orações e outras formas expressivas. Os historiadores podem fazer 
uso da religião para compreender uma sociedade. O estudo da Caaba ajuda a entender 
diferentes aspectos da população da Península Arábica antes e depois do islamismo. A 
ausência de figuras humanas e de animais reforça a proibição de imagens pelo islamismo. 
Já a Pedra Negra mostra que no período pré-islâmico os árabes reverenciavam objetos 
inanimados e elementos da natureza.
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 Surge o islamismo
Até o século VII não havia unidade política entre os clãs da 

Península Arábica – cada grupo exercia seu domínio em deter-
minada área ou oásis. Nessa época, os árabes eram politeístas, 
ou seja, cultuavam diversos deuses. Muitos entre eles eram também animistas, isto é, 
acreditavam que seres sem vida, como pedras e fenômenos naturais também tinham alma. 

Um dos maiores centros comerciais e de peregrinação religiosa na Península Arábica 
era a cidade de Meca (veja o mapa da página anterior). Lá se encontrava a Caaba, templo 
em forma de cubo (Ka’bah, em árabe), onde os peregrinos cultuavam muitos deuses e 
deusas. Outro objeto de culto na Caaba era uma Pedra Negra considerada sagrada pelas 
tribos árabes. 
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  Peregrinos muçulmanos rezam diante da Grande Mesquita, localizada na cidade 
de Meca, na Arábia Saudita, em 2017. É no pátio central dessa mesquita que se 
encontram a Caaba e a Pedra Negra.

Unidade política: 
neste contexto, 
um governo único, 
centralizado.

Em 613, um comerciante árabe chamado Maomé começou a pregar novos princípios 
religiosos. Maomé dizia ter recebido revelações divinas e condenava o politeísmo. Para ele, 
da mesma forma que para cristãos e judeus, existia apenas um Deus, Alá (palavra árabe 
que significa “Deus”).

Com grande poder de liderança, Maomé conquistou rapidamente milhares de segui-
dores. Sua doutrina era chamada por ele de islã , que significa “submissão a Deus”. Daí 
originou-se a palavra islamismo, que designa hoje a religião criada por Maomé. Seus 
seguidores são conhecidos como muçulmanos ou islamitas.

Veja mais informações 
sobre esse tema no 
livro O que sabemos 
sobre o islamismo?, 
de Shahrukh Husain, 
Callis, 1999.

raio X
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Para o professor
• LANNES, Suellen Borges de. 
A formação do império ára-
be-islâmico: história e inter-
pretações. Rio de Janeiro: Uni-
versidade Federal do Rio de Ja-
neiro, 2013. 

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS

Raio X
• A leitura do texto permite 
conhecer detalhes da Caaba, 
que se tornou símbolo da uni-
dade islâmica, embora já exis-
tisse no período pré-islâmico. 
Aproveite esse exemplo para 
reforçar como os símbolos re-
ligiosos podem ter seus signi-
ficados alterados ao logo do 
tempo.
• Questione sobre como a 
análise desse símbolo religio-
so contribui para o entendi-
mento de aspectos da popu-
lação da Península Arábica 
antes e depois do islamismo 
e reforce a importância das 
fontes históricas materiais de 
origem religiosa. 
• Reforce a importância de 
se conhecer as origens his-
tóricas das crenças religiosas, 
bem como suas mudanças e 
permanências. Explique que 
essa é uma etapa importante 
do trabalho do historiador e 
lembre os alunos de que Ciên-
cia e religião têm campos es-
pecíficos de investigação e de 
trabalho, cada uma com res-
postas próprias para as áreas 
em que atuam.

SUGESTÃO DE LIVRO

Para o professor
• DEMANT, Peter. O mundo 
muçulmano. São Paulo: Con-
texto, 2004. 

A obra busca identificar as 
origens do mundo muçulma-
no e discutir seus impasses 
contemporâneos, chamando 
a atenção para a necessidade 
de se combater estereótipos 
associados ao Islã.

O livro, produto de tese de 
doutoramento, analisa os fa-
tores que foram determinan-
tes para a consolidação de 
um império que se estendeu 
do continente asiático ao eu-
ropeu, passando pelo Orien-
te Médio e norte da África. 

Trata também da criação de 
uma identidade árabe-islâ-
mica que acabou por definir 
culturalmente (sob o ponto 
de vista ocidental) muitas po-
pulações.
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 O islamismo se expande
Maomé tinha como objetivo principal expandir o islamismo. Para isso, utilizava tanto a 

pregação quanto os ataques às caravanas que cruzavam o deserto e o confisco dos bens 
das comunidades que não aderiam à nova fé.

A essa luta, que significava um esforço e caminho até Deus, seus seguidores davam o 
nome de jihad. Esse termo representa tanto o esforço do convertido em alcançar a vontade 
de Alá quanto o empenho na guerra para a conversão dos infiéis. Aqueles que morressem 
a serviço de Alá obteriam como recompensa um lugar privilegiado no Paraíso.

Em 630, as forças de Maomé conquistaram a cidade de Meca. Os deuses adorados 
na Caaba foram destruídos, e seu culto, proibido. A Pedra Negra foi mantida, mas agora 
como símbolo do Deus único, Alá. Meca passou a ser a cidade sagrada dos muçulmanos.

Com o aumento do número de convertidos, Maomé conseguiu unificar o povo árabe, 
criando entre seus membros um sentimento de identidade que tinha como fundamento 
a religião islâmica. Nas primeiras décadas do século VII, o islamismo já havia conquistado 
praticamente toda a Arábia e iniciava sua expansão para o norte da África e outras regiões, 
como podemos observar no mapa da página 59.

Após a morte de Maomé, em 632, seus 
ensinamentos foram reunidos no Corão, livro 
sagrado dos muçulmanos. O modo de vida 
(costumes, preceitos religiosos, critérios de 
herança e propriedade, casamento, regras de 
organização das comunidades entre outros 
aspectos) passava a ser praticado com base 
nos ensinamentos do Corão.

Sentimento de identidade: sentimento forte 
de ligação a um grupo ou povo. Maomé criou esse 
sentimento de identidade entre os árabes por meio da 
crença nos mesmos valores religiosos.
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  Maomé rezando ao lado da Caaba, 
em Meca. Ilustração feita por Nakkas 
Osman em guache sobre papel e 
reproduzida na edição do século XVI 
de Siyer-i Nebi, livro turco sobre a 
vida do profeta. Muitos muçulmanos 
entendem que a representação da 
figura de Maomé deve ser proibida 
para que se evite a idolatria, pois para 
eles a pessoa do profeta deve ser 
mais importante que sua imagem.
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 A hégira
Maomé vivia na cidade de Meca, onde sua pregação não agradou ao clã dos coraixi-

tas, que lucrava com o comércio associado às peregrinações ao santuário da Caaba. Para 
eles, ao condenar o politeísmo, Maomé estaria desestimulando as peregrinações.

O clã dos coraixitas começou então a perseguir Maomé e seus seguidores. 
Sentindo-se ameaçado, em 622 Maomé se retirou para Yatreb, povoado ao norte da 
Península Arábica. Essa viagem, conhecida como hégira (emigração), marca o início do 
calendário islâmico.

Posteriormente, Yatreb passou a se chamar Medina (cidade 
do profeta).

Em Medina, Maomé organizou a primeira comunidade 
baseada nos princípios islâmicos e passou a exercer poder polí-
tico e religioso. Sob seu governo, os privilégios dos senhores 
dos clãs  passaram a ser menores. Além disso, os deveres pes-
soais para com Alá tornaram-se mais importantes do que a 
obediência ao chefe do clã.

ORHAN AKKANAT/ANADOLU AGENCY/GETTY IMAGES

  Vista da Mesquita do Profeta, na cidade de Medina, na Arábia Saudita, em 2016. O túmulo do profeta 
Maomé encontra-se nessa mesquita e é muito visitado pelos peregrinos.

Calendário islâmico: 
enquanto o mundo 
ocidental tem no 
nascimento de Cristo 
seu ano 1, para os 
islâmicos o marco inicial 
do calendário é a data 
da viagem de Maomé 
de Meca para Yatreb, 
ocorrida no ano 622 
do calendário cristão. 
O calendário islâmico 
divide o ano em doze 
meses, de 29 ou trinta 
dias. Um ano dura  
354 dias. 
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A BNCC NESTA DUPLA 

COMPETÊNCIAS  
• Geral: 3
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 1 e 4
• Específica de História: 4

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Para abordar este conteúdo 
é importante relembrar a im-
portância dos calendários para 
os grupos humanos. De mo-
do geral, podemos definir o 
calendário como a contagem 
do tempo entre dois eventos 
equivalentes e sucessivos, co-
mo o intervalo entre o nas-
cer e o pôr do sol; os interva-
los entre as cheias de um rio, 
entre as mudanças da lua etc. 
No entanto, essa contagem 
também pode utilizar eventos 
marcantes para cada povo.
• O calendário oficial do Bra-
sil é o gregoriano, que está re-
lacionado à história do cristia-
nismo, pois seu marco inicial é 
o nascimento de Cristo, mas 
atualmente outros calendários 
também são utilizados, como 
o indígena e o judaico.
• Como facilitador, utilize o 
exemplo dos calendários es-
colares. Cada escola elabora o 
seu, de acordo com suas ne-
cessidades educacionais e os 
períodos de pausa, como fe-
riados locais ou nacionais. 
• Aborde o processo de for-
mação da religião islâmica e 
destaque o motivo de o ca-
lendário islâmico ter como 
marco a hégira, ou seja, a re-
tirada de Maomé para a cida-
de de Medina.

O calendário está disponível 
em: <http://livro.pro/yhhdux>. 
Acesso em: 5 ago. 2018.
• Explique aos alunos que o 
calendário islâmico é baseado 
no ciclo lunar; os meses podem 
ter 29 ou 30 dias e começam 
quando a lua nova aparece no 
céu. O ano tem 12 meses e po-
de durar 354 ou 355 dias. 

• O calendário gregoriano 
tem 365 ou 366 dias; 12 me-
ses que podem ter 28, 29, 30 
ou 31 dias e 52 semanas.
• Peça aos alunos que ano-
tem essas informações no ca-
derno e estabeleçam as seme-
lhanças e as diferenças entre 
esses calendários.

MAIS ATIVIDADES

Comparar o calendário 
islâmico com o calendário 
gregoriano
• Proponha uma atividade de 
comparação entre o calendá-
rio islâmico e o calendário gre-
goriano. 
• Providencie cópias do calen-
dário islâmico atualizado pa-
ra explicar seu funcionamen-
to e demonstrar uma forma 
diferente de contar o tempo. 

TEXTO DE APOIO

Para o aluno

Árabes e muçulmanos
[...] Os árabes são mino-

ria entre os muçulmanos. O 
Irã, a Indonésia, o Afeganis-
tão e diversos outros países 
seguem a religião islâmica 
apesar de não serem ára-
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 O islamismo se expande
Maomé tinha como objetivo principal expandir o islamismo. Para isso, utilizava tanto a 

pregação quanto os ataques às caravanas que cruzavam o deserto e o confisco dos bens 
das comunidades que não aderiam à nova fé.

A essa luta, que significava um esforço e caminho até Deus, seus seguidores davam o 
nome de jihad. Esse termo representa tanto o esforço do convertido em alcançar a vontade 
de Alá quanto o empenho na guerra para a conversão dos infiéis. Aqueles que morressem 
a serviço de Alá obteriam como recompensa um lugar privilegiado no Paraíso.

Em 630, as forças de Maomé conquistaram a cidade de Meca. Os deuses adorados 
na Caaba foram destruídos, e seu culto, proibido. A Pedra Negra foi mantida, mas agora 
como símbolo do Deus único, Alá. Meca passou a ser a cidade sagrada dos muçulmanos.

Com o aumento do número de convertidos, Maomé conseguiu unificar o povo árabe, 
criando entre seus membros um sentimento de identidade que tinha como fundamento 
a religião islâmica. Nas primeiras décadas do século VII, o islamismo já havia conquistado 
praticamente toda a Arábia e iniciava sua expansão para o norte da África e outras regiões, 
como podemos observar no mapa da página 59.

Após a morte de Maomé, em 632, seus 
ensinamentos foram reunidos no Corão, livro 
sagrado dos muçulmanos. O modo de vida 
(costumes, preceitos religiosos, critérios de 
herança e propriedade, casamento, regras de 
organização das comunidades entre outros 
aspectos) passava a ser praticado com base 
nos ensinamentos do Corão.

Sentimento de identidade: sentimento forte 
de ligação a um grupo ou povo. Maomé criou esse 
sentimento de identidade entre os árabes por meio da 
crença nos mesmos valores religiosos.
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  Maomé rezando ao lado da Caaba, 
em Meca. Ilustração feita por Nakkas 
Osman em guache sobre papel e 
reproduzida na edição do século XVI 
de Siyer-i Nebi, livro turco sobre a 
vida do profeta. Muitos muçulmanos 
entendem que a representação da 
figura de Maomé deve ser proibida 
para que se evite a idolatria, pois para 
eles a pessoa do profeta deve ser 
mais importante que sua imagem.
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 A hégira
Maomé vivia na cidade de Meca, onde sua pregação não agradou ao clã dos coraixi-

tas, que lucrava com o comércio associado às peregrinações ao santuário da Caaba. Para 
eles, ao condenar o politeísmo, Maomé estaria desestimulando as peregrinações.

O clã dos coraixitas começou então a perseguir Maomé e seus seguidores. 
Sentindo-se ameaçado, em 622 Maomé se retirou para Yatreb, povoado ao norte da 
Península Arábica. Essa viagem, conhecida como hégira (emigração), marca o início do 
calendário islâmico.

Posteriormente, Yatreb passou a se chamar Medina (cidade 
do profeta).

Em Medina, Maomé organizou a primeira comunidade 
baseada nos princípios islâmicos e passou a exercer poder polí-
tico e religioso. Sob seu governo, os privilégios dos senhores 
dos clãs  passaram a ser menores. Além disso, os deveres pes-
soais para com Alá tornaram-se mais importantes do que a 
obediência ao chefe do clã.

ORHAN AKKANAT/ANADOLU AGENCY/GETTY IMAGES

  Vista da Mesquita do Profeta, na cidade de Medina, na Arábia Saudita, em 2016. O túmulo do profeta 
Maomé encontra-se nessa mesquita e é muito visitado pelos peregrinos.

Calendário islâmico: 
enquanto o mundo 
ocidental tem no 
nascimento de Cristo 
seu ano 1, para os 
islâmicos o marco inicial 
do calendário é a data 
da viagem de Maomé 
de Meca para Yatreb, 
ocorrida no ano 622 
do calendário cristão. 
O calendário islâmico 
divide o ano em doze 
meses, de 29 ou trinta 
dias. Um ano dura  
354 dias. 
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árabes e muçulmanos vi-
vendo como minorias pelo 
mundo. No Brasil há 7 mi-
lhões de árabes. [...]

Os países árabes tam-
bém apresentam enormes 
diferenças entre si. Todos 
adotam a mesma escrita do 
árabe moderno, mas os dia-

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Um importante aspecto para 
os alunos entenderem a forma-
ção do islamismo é a ideia de 
sentimento de identidade. 
• Pergunte aos alunos sobre 
a construção de nossa iden-
tidade pessoal levando-os a 
refletir sobre aspectos como: 
o que caracteriza cada um de 
nós? O que define nosso com-
portamento? Quais valores e 
crenças carregamos conosco? 
De onde eles vêm?
• Anote na lousa algumas 
das respostas, separando-as 
por colunas e categorias co-
mo gosto musical, religião, es-
porte, valores éticos. Provavel-
mente muitas das respostas 
serão parecidas ou se repeti-
rão. Explique aos alunos que 
é esse conjunto de caracterís-
ticas semelhantes que agrega 
as pessoas que pode ser en-
tendido como identidade. 
Muito da nossa identidade 
pessoal vem dos valores da so-
ciedade em que vivemos. 
• Retome o texto e explique 
que o fator que agregou as 
diferentes tribos da Penínsu-
la Arábica foram as ideias de 
Maomé: as crenças, os precei-
tos, as orientações escritas e 
faladas por ele uniram as pes-
soas em torno de uma ideia, o 
islamismo. 
• Esses sentimentos motiva-
ram as jihad  que tinham o ob-
jetivo de converter os infiéis 
em nome de Alá.

SUGESTÃO DE LIVRO 

Para o professor
• LEWIS, David Levering. O 
Islã e a formação da Europa 
de 570 a 1215. Barueri: Ama-
rilys, 2010. 

O autor traça um panora-
ma histórico sobre o Islã e sua 
cultura na Europa nascente, 
colocando a civilização mu-
çulmana de volta ao cerne da 
cultura e da política europeias.

letos que utilizam são bem 
distintos. [...]

A situação da mulher 
muçulmana não é a mes-
ma em todos os lugares. 
Elas são obrigadas a se co-
brir em países mais con-
servadores como na Arábia 
Saudita, [em outros] podem 
se vestir como quiserem 

e têm os mesmos direitos 
que os homens. 

CHACRA, Gustavo. De Jakharta a 
Marrakeshi: nem todo muçulmano 

é árabe e nem todo árabe é 
muçulmano. Disponível em: <http://

blogs.estadao.com.br/gustavo-chacra/
de-jakarta-a-marrakesh-nem-todo-

muculmano-e-arabe-e-nem-todo-arabe- 
e-muculmano/>. Acesso em: 28 set. 2018.
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Fonte: DUBY, Georges. Grand atlas historique. Paris: Larousse, 2008. p. 206.

A expansão islâmica (séculos VII e VIII)
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O mapa abaixo mostra a expansão do islamismo até o século VIII. Observe aten-
tamente as informações do mapa e, em seguida, responda ao que se pede.

interpretando documentos

 1. Como se deu o processo de expansão do Islamismo ao longo dos séculos VII e VIII?

 2. De acordo com o mapa, quais foram as primeiras regiões de penetração do Islamismo 
na África?

 3. De que forma é possível relacionar as informações desse mapa com o processo de 
Reconquista da Península Ibérica estudado no capítulo 1?

Foi em Bagdá que o matemático Al-Khwarizmi, estudando livros vindos 
da Índia, entrou em contato com o sistema de numeração decimal desen-
volvido pelos indianos desde o século VI. Al-Khwarizmi escreveu uma obra 
detalhando como era esse sistema e substituiu os antigos símbolos hindus 
pelos números que conhecemos hoje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0. Esses 
números ficaram conhecidos como algarismos indo-arábicos. A palavra 
algarismo tem sua origem no nome desse matemático árabe.

Até o início do século VII, o Islamismo estava restrito apenas à Península Arábica; porém, a partir de 622, 
os islâmicos conquistaram partes da Ásia e do norte da África. No século VIII, já dominavam todo o norte 
africano e a Península Ibérica.

O mapa evidencia que, nesse primeiro momento, o islamismo penetrou especialmente no norte da África. 
Posteriormente, porém, povos islâmicos ocuparam outras regiões do continente africano.

O processo de Reconquista da Península Ibérica se caracterizou pela luta de cristãos contra povos islâmicos que 
ocupavam a região. Assim, o mapa evidencia o início dessa ocupação, quando os cristãos sofreram derrotas e 
perderam o controle daquela parte da Europa.
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 A vida cultural em Bagdá
O vasto território islâmico passou a ser governado por um 

califa. Inicialmente sua capital ficava na cidade de Damasco, na 
Síria. Em 762, a capital foi transferida para a cidade de Bagdá, no 
atual Iraque.

A partir do século VIII, os domínios muçulmanos foram divididos em diversos califados 
independentes, pondo fim à unidade política existente até então.

Bagdá tornou-se um importante centro de difusão do conhecimento e da religião 
islâmica. Um dos destaques da cidade era a Casa da Sabedoria, conjunto de museus e 
bibliotecas que recebia cientistas, escritores, pensadores, matemáticos e outros estudiosos 
interessados em entrar em contato com a grande variedade de obras de seu acervo. 

Textos clássicos da Antiguidade, originariamente escritos em grego, latim, persa, hindu, 
foram traduzidos para o árabe em Bagdá. Grande parte desses textos sobreviveu ao tempo 
graças a essas traduções.

Além de suas bibliotecas, 
Bagdá contava ainda com obser-
vatórios astronômicos para a 
pesquisa de estudiosos vindos 
de todas as regiões do Império 
Árabe. Eles estudavam a posição 
dos astros e aperfeiçoaram o 
astrolábio, instrumento usado 
para medir a altura do Sol e de 
outras estrelas. Esse instrumento 
era útil para ajudar os marinhei-
ros a se localizarem em alto-mar.

Califa: título de 
soberano muçulmano 
governador de um 
califado.
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  Iluminura de 1237 feita por 
Yahya ben Mahmud al-Wasiti 
representando a Biblioteca de 
Hulwan, em Bagdá. A imagem 
foi feita para o livro manuscrito 
Maqamat al-Hariri, de 
al-Hariri of Basra. Nela é possível 
ver estantes com diversos 
manuscritos e um homem lendo 
na companhia de outros homens.
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A BNCC NESTA DUPLA 

COMPETÊNCIAS  
• Gerais: 1 e 3
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 1 e 4
• Específica de História: 2

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Um dos grandes problemas 
enfrentados pelo islamismo no 
mundo é o preconceito que 
associa os seguidores da reli-
gião a atos violentos. Além de 
reforçar que não se pode res-
ponsabilizar todos os islâmicos 
do mundo por atos cometidos 
por pequenos grupos, é mui-
to importante também tra-
zer à luz as inúmeras contri-
buições da cultura islâmica à 
humanidade. Consciente dis-
so, o aluno terá respeito pelos 
seguidores da religião, contri-
buindo, assim, para a constru-
ção efetiva de um mundo mais 
fraterno e tolerante. 
• Para promover um momen-
to de imersão dos alunos na 
cultura árabe/islâmica, divida a 
sala em grupos e oriente cada 
um a escolher um dos aspectos 
dessa cultura para desenvolver: 
matemática, medicina, literatu-
ra, pintura, arquitetura, culiná-
ria, música, religião, dança etc.
• Para o trabalho ficar ainda 
mais abrangente, pode-se so-
licitar que a apresentação se-
ja feita por meio de uma feira, 
com música, danças, maquetes. 
• Se conseguir mobilizar pro-
fessores de outras disciplinas na 
organização e orientação aos 
alunos, a exposição pode ser 
aberta à comunidade escolar. 

árabe: a arte da álgebra de 
al-Khwarizmi, os abrangen-
tes ensinamentos médicos 
e a fi losofi a de Avicena, 
as duradouras geografi a e 
cartografi a de al-Idrisi [...]. 
Mais importante ainda do 
que qualquer obra indivi-
dual foi a contribuição ge-
ral dos árabes que constitui 

o próprio cerne do Ocidente 
contemporâneo: a percep-
ção de que a ciência pode 
conceder ao homem poder 
sobre a natureza. 

[...] Isso colocou a Euro-
pa cristã face a face com 
o fato de que o Sol – e não 
o lar terreno da criatura 
de Deus, o homem – esta-

va no centro do universo. 
Averróis, fi lósofo-juiz da 
Espanha muçulmana, ex-
plicou a fi losofi a clássica ao 
Ocidente e apresentou-a ao 
pensamento racionalista. 

LYONS, Jonathan. A casa da 
sabedoria. Rio de Janeiro: Zahar, 

2011. p. 18-20.

TEXTO DE APOIO 

Para o aluno

A casa da sabedoria
[...] Mas, se voltarmos 

nas páginas do tempo, vere-
mos que é impossível ima-
ginar a civilização ociden-
tal sem os frutos da ciência 

58

D2-HIS-F2-2056-V7-U02-MP-G20.indd   58 10/29/18   4:37 PM



Fonte: DUBY, Georges. Grand atlas historique. Paris: Larousse, 2008. p. 206.

A expansão islâmica (séculos VII e VIII)
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O mapa abaixo mostra a expansão do islamismo até o século VIII. Observe aten-
tamente as informações do mapa e, em seguida, responda ao que se pede.

interpretando documentos

 1. Como se deu o processo de expansão do Islamismo ao longo dos séculos VII e VIII?

 2. De acordo com o mapa, quais foram as primeiras regiões de penetração do Islamismo 
na África?

 3. De que forma é possível relacionar as informações desse mapa com o processo de 
Reconquista da Península Ibérica estudado no capítulo 1?

Foi em Bagdá que o matemático Al-Khwarizmi, estudando livros vindos 
da Índia, entrou em contato com o sistema de numeração decimal desen-
volvido pelos indianos desde o século VI. Al-Khwarizmi escreveu uma obra 
detalhando como era esse sistema e substituiu os antigos símbolos hindus 
pelos números que conhecemos hoje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0. Esses 
números ficaram conhecidos como algarismos indo-arábicos. A palavra 
algarismo tem sua origem no nome desse matemático árabe.

Até o início do século VII, o Islamismo estava restrito apenas à Península Arábica; porém, a partir de 622, 
os islâmicos conquistaram partes da Ásia e do norte da África. No século VIII, já dominavam todo o norte 
africano e a Península Ibérica.

O mapa evidencia que, nesse primeiro momento, o islamismo penetrou especialmente no norte da África. 
Posteriormente, porém, povos islâmicos ocuparam outras regiões do continente africano.

O processo de Reconquista da Península Ibérica se caracterizou pela luta de cristãos contra povos islâmicos que 
ocupavam a região. Assim, o mapa evidencia o início dessa ocupação, quando os cristãos sofreram derrotas e 
perderam o controle daquela parte da Europa.
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 A vida cultural em Bagdá
O vasto território islâmico passou a ser governado por um 

califa. Inicialmente sua capital ficava na cidade de Damasco, na 
Síria. Em 762, a capital foi transferida para a cidade de Bagdá, no 
atual Iraque.

A partir do século VIII, os domínios muçulmanos foram divididos em diversos califados 
independentes, pondo fim à unidade política existente até então.

Bagdá tornou-se um importante centro de difusão do conhecimento e da religião 
islâmica. Um dos destaques da cidade era a Casa da Sabedoria, conjunto de museus e 
bibliotecas que recebia cientistas, escritores, pensadores, matemáticos e outros estudiosos 
interessados em entrar em contato com a grande variedade de obras de seu acervo. 

Textos clássicos da Antiguidade, originariamente escritos em grego, latim, persa, hindu, 
foram traduzidos para o árabe em Bagdá. Grande parte desses textos sobreviveu ao tempo 
graças a essas traduções.

Além de suas bibliotecas, 
Bagdá contava ainda com obser-
vatórios astronômicos para a 
pesquisa de estudiosos vindos 
de todas as regiões do Império 
Árabe. Eles estudavam a posição 
dos astros e aperfeiçoaram o 
astrolábio, instrumento usado 
para medir a altura do Sol e de 
outras estrelas. Esse instrumento 
era útil para ajudar os marinhei-
ros a se localizarem em alto-mar.

Califa: título de 
soberano muçulmano 
governador de um 
califado.

BI
BL

IO
TE

CA
 N

AC
IO

NA
L,

 P
AR

IS
. F

OT
O:

 A
LB

UM
/A

KG
-IM

AG
ES

/A
LB

UM
/F

OT
OA

RE
NA

  Iluminura de 1237 feita por 
Yahya ben Mahmud al-Wasiti 
representando a Biblioteca de 
Hulwan, em Bagdá. A imagem 
foi feita para o livro manuscrito 
Maqamat al-Hariri, de 
al-Hariri of Basra. Nela é possível 
ver estantes com diversos 
manuscritos e um homem lendo 
na companhia de outros homens.
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Idade Média muçulmana. O 
terceiro estágio, do século 
XV até o XVIII, viu a reno-
vação do dinamismo numa 
série de efi cientes “impé-
rios da pólvora” muçulma-
nos, [...] com a propagação 
da fé para a África e o su-

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

Interpretando documentos
• Para aprofundar o debate 
acerca da expansão do islamis-
mo possibilitada pela unifica-
ção do povo árabe, oriente a 
leitura do mapa A expansão 
islâmica (séculos VII e VIII). 
• Peça aos alunos que locali-
zem:

 ✓ o território correspondente 
à Arábia antes das primeiras 
conquistas; 

 ✓ a conquista de praticamen-
te toda a Península Arábica 
pouco tempo depois da morte 
de Maomé, em 632; 

 ✓ a expansão do islamismo pa-
ra parte da África e da Europa. 

O Texto de apoio para o 
professor nesta página traz 
mais detalhes das etapas da 
expansão islâmica. Para com-
plementar esses conhecimen-
tos, elabore uma linha do 
tempo na lousa utilizando as 
referências do mapa e outras 
datas que os alunos localiza-
rem no texto. 
• 3. Retome o conteúdo so-
bre a Reconquista da Penínsu-
la Ibérica e explique o início da 
ocupação de parte da Europa 
pelos muçulmanos após a der-
rota dos cristãos. Ajude os alu-
nos no exercício de relacionar 
esse episódio às informações 
do mapa. 

TEXTO DE APOIO 

Para o professor

O mundo muçulmano
[...] Numa primeira onda, 

nos séculos VII a XI, os ára-
bes expandiram o Islã para 
o Oriente Médio e a África 
do Norte e estabeleceram 

não somente o mais exten-
so Estado do mundo, mas 
desenvolveram uma civili-
zação original e avançada: 
é a fase clássica. Num se-
gundo estágio, nos séculos 
XI-XIV, o Islã sofreu reve-
ses no Oriente Médio, mas 
continuou sua expansão 

deste asiático. No século 
XIX e na primeira metade 
do século XX, período que 
corresponde ao quarto es-
tágio, o mundo muçulmano 
caiu sob a infl uência das 
potências europeias. 

DEMANT, Peter. O mundo muçulmano. 
São Paulo: Contexto, 2004, p. 37.
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 Gana, reino do ouro
A região do Sahel abrigou diversos reinos. Um dos mais influen-

tes foi o de Gana, formado a partir do século IV com a união de 
várias vilas, vilarejos e povos instalados na região hoje conhecida 
como Mauritânia. 

Gana era um agrupamento de aldeias que se ligavam a um rei – conhecido como 
gana – por laços de lealdade. O prestígio e o poder do rei estavam apoiados na quanti-
dade de pessoas sob o seu controle, que lhe pagavam impostos e forneciam funcionários, 
soldados e lavradores para a manutenção de seus domínios. Muitas vezes, o gana se 
casava com diversas mulheres de aldeias diferentes com o objetivo de estender sua 
influência junto à população dessas regiões.

Outra maneira de expandir suas terras era invadir territórios vizinhos e dominar outros 
povos, prática facilitada em razão do desenvolvimento e uso de técnicas de metalurgia. 
Com esse conhecimento, os artesãos produziam flechas com pontas de ferro, superiores 
às de seus adversários, feitas em geral com ossos e pedras. 

Um recurso abundante em Gana era o ouro, metal que chamou a atenção dos viajan-
tes. Alguns deles escreveram que os escudos e as espadas dos soldados, além das pulseiras 
e dos colares do rei, tinham adornos de ouro.

O Reino de Gana tinha duas capitais: Koumbi Saleh 
e Gaba. Segundo os arqueólogos, Koumbi Saleh 
era uma rica cidade de mercadores muçulmanos 
que chegou a ter mais de 20 mil habitantes. 
A cerca de 10 quilômetros de Koumbi Saleh, 
ficava a cidade real, Gaba (”o bosque”), onde 
viviam o rei e seus súditos. 

O ouro, a rede de comércio, uma eficiente 
administração e os impostos e tributos que a 
população pagava garantiram o crescimento 
e a sobrevivência do reino por cerca de seis 
séculos, até Koumbi Saleh ser invadida, pelos 
árabes no século XII e, posteriormente, o império 
ser absorvido pelo Reino do Mali.

O Reino de Gana tinha duas capitais: Koumbi Saleh 
e Gaba. Segundo os arqueólogos, Koumbi Saleh 
era uma rica cidade de mercadores muçulmanos 

população pagava garantiram o crescimento 
e a sobrevivência do reino por cerca de seis 
séculos, até Koumbi Saleh ser invadida, pelos 
árabes no século XII e, posteriormente, o império 

  Pingente, em forma de máscara com 
chifres, produzido no Reino de Gana. 
Ouro, 9,8 × 6,5 cm.
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 Civilizações africanas
O mapa da página 59 mostra que no século VII, os árabes já haviam se expan-

dido para fora da Península Arábica, chegando a conquistar partes do norte da 
África. Com essa expansão, o Islamismo se espalhou pelo continente africano. 
Posteriormente, a religião foi disseminada em regiões do Sahel e da África subsa-
ariana, especialmente aqueles territórios próximos do Mar Vermelho e da Península 
Arábica. 

Em decorrência também disso, outros territórios africanos foram lentamente 
influenciados pelo Islamismo. Como veremos adiante, a presença islâmica teve grande 
impacto em algumas sociedades.

Sahel: é a região 
dominada por 
vegetação de transição 
ou estepe, que fica 
entre o deserto do 
Saara e as terras mais 
férteis ao sul. Forma 
um ”corredor”, de 
oeste a leste da África, 
que vai do oceano 
Atlântico ao Mar 
Vermelho. 
África subsaariana: 
região do continente 
africano localizada 
ao sul do deserto do 
Saara, logo abaixo 
do Sahel.

Fontes: WORLD History 
Atlas. Mapping the 
Human Journey . London: 
Dorling Kindersley, 2005; 
HAYWOOD, John. Historical 
Atlas of the Medieval World 
Ad 600-1492. New York: 
Barnes & Noble, 2000. Mapa 
3.18.
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A BNCC NESTA DUPLA 

COMPETÊNCIAS  
• Geral: 6
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 4 e 7 
• Específica de História: 4

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Utilize o mapa Reinos e po-
vos africanos (séculos IV a 
XIII) para facilitar a explicação 
de aspectos geográficos e his-
tóricos do continente africano.
• Estimule a identificação do 
tema e do assunto do mapa 
pela leitura do título. Depois, 
os alunos devem identificar a 
época retratada e o espaço re-
presentado, bem como  inter-
pretar a legenda. 
• Oriente a identificação da 
linha do equador, dos trópi-
cos, dos oceanos e dos ma-
res Mediterrâneo e Vermelho 
e observe se houve alguma di-
ficuldade.
• Em seguida, faça as seguin-
tes questões disparadoras:

 ✓ Que informações estão em 
destaque neste mapa? 

 ✓ O que essas informações 
podem dizer sobre as civiliza-
ções e os povos que ocupa-
vam o continente africano? 
• Espera-se que os alunos 
identifiquem, neste primeiro 
momento, a diversidade de 
reinos e povos presentes no 
mapa, bem como as rotas co-
merciais que conectavam es-
ses territórios entre si e com 
parte da Europa e da Ásia. 
• Informe que, em sua his-
tória, as sociedades africanas 
organizaram-se de formas di-
ferentes e formaram reinos e 
impérios complexos, com dife-
rentes sistemas políticos, eco-
nômicos, de crenças e línguas. 

MAIS ATIVIDADES

Analisar um mapa de reinos 
e povos africanos 
• Aproveite o mapa Reinos e 
povos africanos e proponha 
uma análise das duas grandes 
regiões que dividem natural-
mente a África.
• Localize a primeira região, 

ao norte, conhecida como 
África do norte ou África se-
tentrional, e destaque que ali 
nasceram civilizações como a 
egípcia e a cartaginesa. 
• A segunda região, mais ao 
sul, é chamada de África sub-
saariana e, interligando essas 
duas regiões, de leste a oeste, 
está o deserto do Saara, com 

sete milhões de quilômetros 
quadrados. 
• Destaque a faixa de terra 
entre o Saara e a África sub-
saariana, conhecida como 
Sahel, e que algumas socie-
dades que se formaram nes-
sa região tinham o comércio 
como uma de suas principais 
atividades.
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 Gana, reino do ouro
A região do Sahel abrigou diversos reinos. Um dos mais influen-

tes foi o de Gana, formado a partir do século IV com a união de 
várias vilas, vilarejos e povos instalados na região hoje conhecida 
como Mauritânia. 

Gana era um agrupamento de aldeias que se ligavam a um rei – conhecido como 
gana – por laços de lealdade. O prestígio e o poder do rei estavam apoiados na quanti-
dade de pessoas sob o seu controle, que lhe pagavam impostos e forneciam funcionários, 
soldados e lavradores para a manutenção de seus domínios. Muitas vezes, o gana se 
casava com diversas mulheres de aldeias diferentes com o objetivo de estender sua 
influência junto à população dessas regiões.

Outra maneira de expandir suas terras era invadir territórios vizinhos e dominar outros 
povos, prática facilitada em razão do desenvolvimento e uso de técnicas de metalurgia. 
Com esse conhecimento, os artesãos produziam flechas com pontas de ferro, superiores 
às de seus adversários, feitas em geral com ossos e pedras. 

Um recurso abundante em Gana era o ouro, metal que chamou a atenção dos viajan-
tes. Alguns deles escreveram que os escudos e as espadas dos soldados, além das pulseiras 
e dos colares do rei, tinham adornos de ouro.

O Reino de Gana tinha duas capitais: Koumbi Saleh 
e Gaba. Segundo os arqueólogos, Koumbi Saleh 
era uma rica cidade de mercadores muçulmanos 
que chegou a ter mais de 20 mil habitantes. 
A cerca de 10 quilômetros de Koumbi Saleh, 
ficava a cidade real, Gaba (”o bosque”), onde 
viviam o rei e seus súditos. 

O ouro, a rede de comércio, uma eficiente 
administração e os impostos e tributos que a 
população pagava garantiram o crescimento 
e a sobrevivência do reino por cerca de seis 
séculos, até Koumbi Saleh ser invadida, pelos 
árabes no século XII e, posteriormente, o império 
ser absorvido pelo Reino do Mali.

O Reino de Gana tinha duas capitais: Koumbi Saleh 
e Gaba. Segundo os arqueólogos, Koumbi Saleh 
era uma rica cidade de mercadores muçulmanos 

população pagava garantiram o crescimento 
e a sobrevivência do reino por cerca de seis 
séculos, até Koumbi Saleh ser invadida, pelos 
árabes no século XII e, posteriormente, o império 

  Pingente, em forma de máscara com 
chifres, produzido no Reino de Gana. 
Ouro, 9,8 × 6,5 cm.
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 Civilizações africanas
O mapa da página 59 mostra que no século VII, os árabes já haviam se expan-

dido para fora da Península Arábica, chegando a conquistar partes do norte da 
África. Com essa expansão, o Islamismo se espalhou pelo continente africano. 
Posteriormente, a religião foi disseminada em regiões do Sahel e da África subsa-
ariana, especialmente aqueles territórios próximos do Mar Vermelho e da Península 
Arábica. 

Em decorrência também disso, outros territórios africanos foram lentamente 
influenciados pelo Islamismo. Como veremos adiante, a presença islâmica teve grande 
impacto em algumas sociedades.

Sahel: é a região 
dominada por 
vegetação de transição 
ou estepe, que fica 
entre o deserto do 
Saara e as terras mais 
férteis ao sul. Forma 
um ”corredor”, de 
oeste a leste da África, 
que vai do oceano 
Atlântico ao Mar 
Vermelho. 
África subsaariana: 
região do continente 
africano localizada 
ao sul do deserto do 
Saara, logo abaixo 
do Sahel.

Fontes: WORLD History 
Atlas. Mapping the 
Human Journey . London: 
Dorling Kindersley, 2005; 
HAYWOOD, John. Historical 
Atlas of the Medieval World 
Ad 600-1492. New York: 
Barnes & Noble, 2000. Mapa 
3.18.
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terraram-se muitos obje-
tos. Faianças magrebinas e 
cerâmica local. Grande nú-
mero de armas e utensílios 
de ferro. Objetos de pedra e 
de couro. Pesos de vidro e 
de cobre. [...]

Todos estes achados são 

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Peça aos alunos que locali-
zem no mapa o Reino de Gana.
• Diga a eles que no anti-
go Reino de Gana se localiza 
atualmente a Mauritânia.
• Comece a leitura do texto 
em conjunto e em voz alta. 
• A cada parágrafo, reforce 
as ideias centrais e peça aos 
alunos que anotem no cader-
no uma frase ou duas que sin-
tetize as informações centrais, 
como a formação do reino, as 
estratégias de expansão, o co-
mércio, a administração e os 
fatores que levaram a sua de-
sagregação. 
• O Texto de apoio para o 
aluno pode servir para abor-
dar a importância histórica 
de uma das capitais de Gana, 
Koumbi Saleh. 
• Após a leitura, solicite que 
os alunos enumerem os acha-
dos arqueológicos encontrados 
e expliquem o que eles revelam 
sobre a antiga Koumbi Saleh. 
• Esta também é uma opor-
tunidade para explorar a im-
portância dos estudos arqueo-
lógicos para o conhecimento 
histórico. 

TEXTO DE APOIO 

Para o aluno

A enxada e a lança
[...] As casas, muitas delas 

de dois andares, são sólidas, 
de paredes grossas, com ni-
chos triangulares e retangu-
lares [...]. Algumas moradias 

eram grandes. Uma tinha 
[...] dois pavimentos, ligados 
por excelente escada. Ou-
tras, nove quartos. [...] Des-
vendaram-se também umas 
ruínas de mesquita e am-
plas áreas de palhoças e pe-
quenas casas de barro — as 
habitações dos mais pobres.

importantes. Revelam que 
Koumbi Saleh foi uma cidade 
de mercadores ricos, um 
grande centro comercial 
[...].

SILVA, Alberto da Costa e. A enxada 
e a lança: a África antes dos portu-

gueses. Rio de Janeiro: Nova Frontei-
ra, 2011. p. 283.
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  O candomblé, religião 
de origem africana, é 
uma das expressões da 
permanência no Brasil 
do culto aos orixás e do 
axé, a força criadora. 
Na imagem, celebração 
da Festa Das Yabas, 
em um terreiro de 
candomblé na cidade 
de São Paulo, SP. 
Fotografia de 2017.

 Os iorubás
Iorubás é a denominação de um conjunto de povos unidos por traços culturais e 

linguísticos – como os efãs, os ijexás, os edos e outros –, que desde o século I compunham 
reinos espalhados pelo vale do Rio Níger (veja o mapa da página 60).

A civilização iorubá desenvolveu-se em torno de cidades e aldeias independentes entre 
si, organizadas em pequenos reinos com tradições e costumes próprios. Cada cidade-Es-
tado era chefiada por um governo autônomo. 

As cidades-Estado iorubanas estavam unidas pela crença de que todos os habitantes 
descendiam de Oduduá, divindade que teria concluído a missão dada por Olodumaré (o 
deus supremo) de criar o mundo.

Segundo a tradição oral, Ilê Ifé foi a primeira cidade construída, tornando-se o centro 
espiritual e sagrado dos iorubás. Nela residia o obá mais poderoso e que recebia tributos 
pagos pelas cidades vizinhas de menor prestígio.

Líderes políticos e religiosos, os obás eram considerados sagrados, descendentes do 
Oduduá e detinham poder político e religioso. 

A religião desempenhava papel importante entre os iorubás. Quando uma criança 
nascia, por exemplo, era encaminhada ao babalorixá (sacerdote) para a determinação da 
divindade (orixá) que iria acompanhá-la e orientá-la por toda a vida. Após esse momento, 
a pessoa teria compromissos para com seu orixá protetor e os cumpria por meio de 
sacrifícios, oferendas, alimentos, objetos e promessas. 

A partir do século XVI, muitos iorubás foram capturados, escravizados e trazidos à força 
para as Américas, inclusive no Brasil. Aqui chegando, participaram ativamente da formação 
da cultura brasileira, como podemos ver no boxe a seguir. 

JALES VALQUER/FOTOARENA
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  À direita, Mansa Musa, rei do Mali. 
Iluminura sobre pergaminho de 1375 
feita para o Atlas Catalão, que foi 
produzido em 1375 e é atribuído ao 
cartógrafo judeu Abraão Cresques. 
Mansa Musa era considerado à época 
o homem mais rico do mundo.

 O Reino do Mali
Até o século XII, parte da região entre os rios Níger e Senegal 

era habitada pelo povo mandinga e encontrava-se sob o domínio 
do Reino de Gana.

Com a desagregação de Gana, houve um período de desordem na região, durante o 
qual os clãs e as aldeias deixaram de seguir um poder unificado. Segundo relatos orais 
do povo mandinga, por volta do ano 1230 um dos líderes desses clãs, Sundiata Keita, 
conseguiu vencer os grupos vizinhos e estabeleceu um comando único. 

Os antigos chefes continuaram a exercer o governo local, mas cederam o título de mansa 
(rei) ao guerreiro que os comandava, ou seja, a Sundiata Keita. Era o início do Reino do Mali.

Muitos acreditavam que o rei tinha poderes divinos, como interferir favoravelmente 
nas colheitas, no clima, na terra e na fertilidade das mulheres. 

O Reino do Mali conquistou o antigo Reino de Gana, controlou suas reservas de ouro 
e as rotas de comércio do Sahel. Estendeu também seus domínios para leste, ao longo do 
rio Níger, e para oeste, até o oceano Atlântico (veja o mapa da página 60).

O controle desse território compreendia diferentes formas políticas de organização. Assim, 
havia em seu interior pequenos reinos, cidades-Estado e aldeias administradas por conselhos 
de anciãos. Para conseguir que todos pagassem impostos e fornecessem soldados em caso 
de guerra, o mansa era tolerante com as diferenças de costumes de cada porção do reino. 

Entretanto, a unidade do reino 
era relativamente frágil, pois depen-
dia da aceitação do mansa pelos 
governos locais. Por volta de 1337, 
alguns grupos que faziam parte 
do reino começaram a manifestar 
desobediência em relação à auto-
ridade central. A isso se somaram 
disputas internas pelo poder, fatores 
que provocaram o enfraquecimento 
e a ruína do Reino do Mali entre os 
séculos XV e XVI. 

Mandinga: povos 
de diferentes etnias da 
África ocidental que 
falavam uma língua com 
características comuns, 
o mandê.

62

D3-2056-HIST-F2_V7-U02-LA-G20.indd   62 10/25/18   10:01 AM

A BNCC NESTA DUPLA 

COMPETÊNCIAS  
• Gerais: 1, 3 e 4
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 4 e 7
• Específica de História: 4

HABILIDADE
• EF07HI03

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Retorne ao mapa da página 
60 e localize a região próxima 
ao rio Níger (em verde-escuro), 
habitada pelos mandingas até 
o século XII. 
• Explique como a desagre-
gação de Gana deixou os clãs 
e as aldeias mandingas sem 
um governo unificado, pos-
sibilitando que Sundiata Kei-
ta estabelecesse um comando 
único e se tornasse um man-
sa, marcando o início do Rei-
no do Mali.
• Para explicar as atribuições 
do mansa e a importância de 
Sundiata Keita no comando 
do Reino do Mali, você pode 
exibir a animação sugerida a 
seguir, inspirada nos relatos 
orais dos povos do Mali. 
• Após a exibição, peça aos 
alunos que destaquem os as-
pectos que mais chamaram a 
atenção deles, explorando tan-
to o conteúdo quanto o forma-
to da animação. Complemente 
explorando as formas de orga-
nização do território e os fatores 
que levaram à ruína do reino.

SUGESTÃO DE VÍDEO 

Para o aluno
• Sundiata Keita e a criação 
do Império do Mali. Disponível 
em: <http://livro.pro/et76eh>. 
Acesso em: 6 ago. 2018. 

MAIS ATIVIDADES

Pesquisar sobre a Carta 
Mandinga 
• Aproveite o vídeo sugerido 
para explorar o conteúdo da 
Carta Mandinga ou Carta 
de Kurukan Fuga, proclama-

da na posse de Sundiata Keita 
como imperador do Mali. 
• Solicite aos alunos que fa-
çam uma pesquisa sobre seu 
conteúdo e destaquem os 
pontos relacionados à defesa 
dos direitos humanos, como 
liberdade e respeito.

• Por postular o respeito à vi-
da humana, defender a liberda-
de individual e a solidariedade, 
opondo-se à escravidão, a car-
ta é uma das primeiras declara-
ções em defesa dos direitos hu-
manos de que se tem conhe-
cimento (incluída pela Unesco 
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  O candomblé, religião 
de origem africana, é 
uma das expressões da 
permanência no Brasil 
do culto aos orixás e do 
axé, a força criadora. 
Na imagem, celebração 
da Festa Das Yabas, 
em um terreiro de 
candomblé na cidade 
de São Paulo, SP. 
Fotografia de 2017.

 Os iorubás
Iorubás é a denominação de um conjunto de povos unidos por traços culturais e 

linguísticos – como os efãs, os ijexás, os edos e outros –, que desde o século I compunham 
reinos espalhados pelo vale do Rio Níger (veja o mapa da página 60).

A civilização iorubá desenvolveu-se em torno de cidades e aldeias independentes entre 
si, organizadas em pequenos reinos com tradições e costumes próprios. Cada cidade-Es-
tado era chefiada por um governo autônomo. 

As cidades-Estado iorubanas estavam unidas pela crença de que todos os habitantes 
descendiam de Oduduá, divindade que teria concluído a missão dada por Olodumaré (o 
deus supremo) de criar o mundo.

Segundo a tradição oral, Ilê Ifé foi a primeira cidade construída, tornando-se o centro 
espiritual e sagrado dos iorubás. Nela residia o obá mais poderoso e que recebia tributos 
pagos pelas cidades vizinhas de menor prestígio.

Líderes políticos e religiosos, os obás eram considerados sagrados, descendentes do 
Oduduá e detinham poder político e religioso. 

A religião desempenhava papel importante entre os iorubás. Quando uma criança 
nascia, por exemplo, era encaminhada ao babalorixá (sacerdote) para a determinação da 
divindade (orixá) que iria acompanhá-la e orientá-la por toda a vida. Após esse momento, 
a pessoa teria compromissos para com seu orixá protetor e os cumpria por meio de 
sacrifícios, oferendas, alimentos, objetos e promessas. 

A partir do século XVI, muitos iorubás foram capturados, escravizados e trazidos à força 
para as Américas, inclusive no Brasil. Aqui chegando, participaram ativamente da formação 
da cultura brasileira, como podemos ver no boxe a seguir. 

JALES VALQUER/FOTOARENA
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  À direita, Mansa Musa, rei do Mali. 
Iluminura sobre pergaminho de 1375 
feita para o Atlas Catalão, que foi 
produzido em 1375 e é atribuído ao 
cartógrafo judeu Abraão Cresques. 
Mansa Musa era considerado à época 
o homem mais rico do mundo.

 O Reino do Mali
Até o século XII, parte da região entre os rios Níger e Senegal 

era habitada pelo povo mandinga e encontrava-se sob o domínio 
do Reino de Gana.

Com a desagregação de Gana, houve um período de desordem na região, durante o 
qual os clãs e as aldeias deixaram de seguir um poder unificado. Segundo relatos orais 
do povo mandinga, por volta do ano 1230 um dos líderes desses clãs, Sundiata Keita, 
conseguiu vencer os grupos vizinhos e estabeleceu um comando único. 

Os antigos chefes continuaram a exercer o governo local, mas cederam o título de mansa 
(rei) ao guerreiro que os comandava, ou seja, a Sundiata Keita. Era o início do Reino do Mali.

Muitos acreditavam que o rei tinha poderes divinos, como interferir favoravelmente 
nas colheitas, no clima, na terra e na fertilidade das mulheres. 

O Reino do Mali conquistou o antigo Reino de Gana, controlou suas reservas de ouro 
e as rotas de comércio do Sahel. Estendeu também seus domínios para leste, ao longo do 
rio Níger, e para oeste, até o oceano Atlântico (veja o mapa da página 60).

O controle desse território compreendia diferentes formas políticas de organização. Assim, 
havia em seu interior pequenos reinos, cidades-Estado e aldeias administradas por conselhos 
de anciãos. Para conseguir que todos pagassem impostos e fornecessem soldados em caso 
de guerra, o mansa era tolerante com as diferenças de costumes de cada porção do reino. 

Entretanto, a unidade do reino 
era relativamente frágil, pois depen-
dia da aceitação do mansa pelos 
governos locais. Por volta de 1337, 
alguns grupos que faziam parte 
do reino começaram a manifestar 
desobediência em relação à auto-
ridade central. A isso se somaram 
disputas internas pelo poder, fatores 
que provocaram o enfraquecimento 
e a ruína do Reino do Mali entre os 
séculos XV e XVI. 

Mandinga: povos 
de diferentes etnias da 
África ocidental que 
falavam uma língua com 
características comuns, 
o mandê.
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PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Solicite aos alunos que lo-
calizem no mapa da página 60 
o território ocupado pelo po-
vo iorubá. Explique que histo-
ricamente esse povo habita-
va a cidade de Ilê Ifé (Nigéria). 
Entretanto, ele inclui um gran-
de número de grupos étnicos 
com a mesma raiz linguística 
(como os egba, os ketu, ije-
bu e os ifé) provenientes do 
Daomé (hoje Benin), do Togo 
e, em sua maioria, do sudoeste 
da Nigéria.
• Sugira a leitura do texto 
desta página estimulando os 
alunos a encontrar e anotar 
no caderno explicações sobre 
as origens dos iorubá, como a 
criação da primeira cidade, Ilê 
Ifé ; a organização de cidades-
-Estado e sua origem comum 
(todos criados por Oduduá); a 
origem divina dos obás, des-
cendentes de Oduduá.
• Em seguida, explique como 
a chegada dos europeus à cos-
ta ocidental da África (século 
XVI) modificou a vida dos ioru-
bá, que passaram a ser escra-
vizados e levados à força para 
a América. 

na lista do Patrimônio Cultural 
Imaterial da Humanidade). Au-
xilie os alunos na organização 
dos dados da pesquisa para a 
exposição em sala de aula.
• Destaque que a recupera-
ção do conteúdo da carta só foi 

possível graças às histórias pre-
servadas pela tradição oral.
• Aproveite para falar da atua-
ção dos griôs e de seu com-
promisso com a preservação 
das histórias de seus povos.
• Estimule a reflexão sobre 

o uso dos relatos orais co-
mo fontes históricas. Informe 
que nesta tradição os acon-
tecimentos não são transmi-
tidos de qualquer maneira e 
seguem métodos rigorosos e 
bem estruturados. 
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  Ruínas do reino de Grande Zimbábue, na cidade 
de Masvingo, Zimbábue. Fotografia de 2017.

 Os bantos
O termo banto refere-se a diversos povos 

africanos que falam línguas de origem 
comum. Originariamente, os bantos viviam 
na atual região de Camarões e Nigéria. No 
fim do século XII, já ocupavam mais de dois 
terços do continente, desde a África do Sul até 
a linha do equador. Com seus deslocamentos 
à procura de terras para a agricultura, os 
bantos povoaram extensas áreas. 

Grande parte do território dos bantos 
era organizada em comunidades inde-
pendentes. Além disso, formaram reinos 
importantes, como o Grande Zimbábue, 
por volta do século XIV, e o Manicongo, 
no século XV.

Assim como os iorubás, milhões de bantos foram trazidos à força para serem escravizados 
nas Américas. No Brasil, por exemplo, também participaram da formação dos hábitos e 
costumes da população brasileira (veja na seção Para saber mais da página 66).

 O ubuntu
Uma das características dos povos bantos é o ubuntu. Esse conceito engloba visão 

de mundo, regra de conduta e pensamento filosófico, destacando que a humanidade de 
uma pessoa está conectada à humanidade de todos os outros seres de sua comunidade. 

O ubuntu é uma visão de mundo humanista. Porém, diferente do pensamento huma-
nista surgido na Europa que priorizava o indivíduo (releia o capítulo 2), o ubuntu prioriza o 
coletivo. De acordo com esse pensamento, as pessoas não devem levar vantagem pessoal 
em detrimento do bem-estar de seu grupo. 

Algumas características fundamentais do ubuntu são: respeito 
mútuo, fraternidade, altruísmo e colaboração entre as pessoas. 
Esse pensamento se aplica à política, ressaltando a importância 
da convivência harmoniosa em sociedade, o acordo, a união e o 
consenso nas tomadas de decisão a fim de conciliar os interesses de grupos opostos. 

As ideias do ubuntu permeiam as sociedades banto há muitos anos e seus princípios 
permanecem até os dias de hoje. A Constituição da África do Sul, aprovada em 1996, por 
exemplo, foi elaborada com base em princípios do ubuntu.

Altruísmo: amor 
desinteressado ao 
próximo; é o contrário 
do egoísmo.
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Os iorubás e o candomblé no Brasil
Trazidos à força ao Brasil para trabalhar como escravos, os iorubás 

vieram sobretudo do golfo da Guiné, região hoje pertencente à 
República de Benin e à Nigéria. Pertenciam a diferentes grupos 
étnicos, como ifés, egbás, ijexás, oyos, ketus, jejês, entre outros. Chegando à colônia 
portuguesa, foram chamados genericamente de nagôs.

Além de terem sido a base do trabalho e da produção da riqueza no país, os iorubás 
também deixaram vasto legado no idioma, na alimentação, nas festas e na música do 
Brasil. Foram também responsáveis pela elaboração de uma nova crença religiosa, o 
candomblé.

Entre os africanos, os orixás são divindades com características humanas – ciumentos, 
vaidosos, briguentos etc. – e que representam as forças da natureza. Na África, cada 
orixá se refere a um povo ou grupo étnico, que realizavam cultos religiosos em home-
nagem às suas divindades específicas.

No Brasil, entretanto, pessoas escravizadas de diversos grupos étnicos eram obrigadas 
a viver e trabalhar nos mesmos espaços. Por isso, as cerimônias religiosas passaram a 
cultuar diferentes deuses ao mesmo tempo. Além disso, diversos orixás foram associados 
aos santos da Igreja Católica. Assim, o orixá Ogum (o senhor do ferro) corresponde a 
Santo Antônio ou a São Jorge; Iemanjá (a rainha das águas salgadas), à Nossa Senhora 
da Conceição; e Iansã (a senhora dos ventos e das tempestades), à Santa Bárbara.
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  Cerimônia para Oxalufã no Opô Afonjá. Aquarela sobre papel, de Carybé, publicada no livro 
Iconografia dos deuses africanos no candomblé da Bahia.

Ouça no Material 
Digital Audiovisual 
o áudio Lenda 
afro-brasileira.
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produzir a sua não existên-
cia, considerando-a rasa, 
improdutiva e inferior. Em 
nosso entendimento o Can-
domblé é uma importante 
agência educativa, onde 
saberes, valores e tradições 
milenares baseadas na cul-
tura se perpetuam e atuali-

A BNCC NESTA DUPLA 

COMPETÊNCIAS  
• Gerais: 3, 4, 8 e 9
• Específica de Ciências Huma-
nas: 7

HABILIDADE
• EF07HI03

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

Para saber mais
• O texto e a imagem do ar-
tista e pesquisador Carybé 
permitem apresentar a prática 
religiosa do candomblé, uma 
das expressões culturais incor-
poradas aos costumes brasi-
leiros e que também revela a 
permanência do culto aos ori-
xás, realizado em diversas re-
giões da África. Ressalte que 
o candomblé foi fundamental 
na construção de uma identi-
dade dos africanos nos países 
da América. Explorar suas ri-
quezas, como a alimentação 
diversificada, o poder curati-
vo das plantas, a valorização 
da ancestralidade e as vivên-
cias acolhedoras nos terreiros, 
pode ajudar na desconstrução 
de preconceitos e tabus asso-
ciados a ele e que são motiva-
dores da intolerância religiosa. 
O vídeo sugerido a seguir po-
de servir para refletir sobre a 
intolerância com crianças pra-
ticantes do candomblé.

NO AUDIOVISUAL

Lenda Afro-brasileira
• Aproveite as discussões sobre 
os povos africanos e seus prós-
peros reinos para apresentar o 
áudio Lenda afro-brasileira.
• O áudio conta a história de 
Oxóssi. Na mitologia africana ele 
é o orixá das matas e da caça. A 
divindade carrega um arco e 
uma flecha que simbolizam a 
sobrevivência e a sabedoria.

TEXTO DE APOIO 

Para o professor
Candomblé e educação

[...] Neste caso, por ser 
uma religião advinda da 
África e praticada por uma 
comunidade que sempre 
esteve do outro lado da li-
nha abissal, o paradigma 

zam. No espaço de prática 
religiosa (o terreiro), que 
são centros privilegiados de 
encontro, lazer e solidarie-
dade, os saberes religiosos, 
medicinais, ambientais, 
entre outros se mobilizam 
e confi guram uma práti-
ca educativa que não está 
ligada à educação formal 

valorizada pelo paradigma 
dominante [...].

COSTA, Renata Silva da. Candomblé 
e Educação: Outros olhares episte-

mológicos. Anais do XII Congresso 
Nacional de Educação, PUC-PR, 

2015. p. 34579. 
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  Ruínas do reino de Grande Zimbábue, na cidade 
de Masvingo, Zimbábue. Fotografia de 2017.

 Os bantos
O termo banto refere-se a diversos povos 

africanos que falam línguas de origem 
comum. Originariamente, os bantos viviam 
na atual região de Camarões e Nigéria. No 
fim do século XII, já ocupavam mais de dois 
terços do continente, desde a África do Sul até 
a linha do equador. Com seus deslocamentos 
à procura de terras para a agricultura, os 
bantos povoaram extensas áreas. 

Grande parte do território dos bantos 
era organizada em comunidades inde-
pendentes. Além disso, formaram reinos 
importantes, como o Grande Zimbábue, 
por volta do século XIV, e o Manicongo, 
no século XV.

Assim como os iorubás, milhões de bantos foram trazidos à força para serem escravizados 
nas Américas. No Brasil, por exemplo, também participaram da formação dos hábitos e 
costumes da população brasileira (veja na seção Para saber mais da página 66).

 O ubuntu
Uma das características dos povos bantos é o ubuntu. Esse conceito engloba visão 

de mundo, regra de conduta e pensamento filosófico, destacando que a humanidade de 
uma pessoa está conectada à humanidade de todos os outros seres de sua comunidade. 

O ubuntu é uma visão de mundo humanista. Porém, diferente do pensamento huma-
nista surgido na Europa que priorizava o indivíduo (releia o capítulo 2), o ubuntu prioriza o 
coletivo. De acordo com esse pensamento, as pessoas não devem levar vantagem pessoal 
em detrimento do bem-estar de seu grupo. 

Algumas características fundamentais do ubuntu são: respeito 
mútuo, fraternidade, altruísmo e colaboração entre as pessoas. 
Esse pensamento se aplica à política, ressaltando a importância 
da convivência harmoniosa em sociedade, o acordo, a união e o 
consenso nas tomadas de decisão a fim de conciliar os interesses de grupos opostos. 

As ideias do ubuntu permeiam as sociedades banto há muitos anos e seus princípios 
permanecem até os dias de hoje. A Constituição da África do Sul, aprovada em 1996, por 
exemplo, foi elaborada com base em princípios do ubuntu.

Altruísmo: amor 
desinteressado ao 
próximo; é o contrário 
do egoísmo.

65

D3-2056-HIST-F2_V7-U02-LA-G20.indd   65 10/25/18   10:01 AM

Os iorubás e o candomblé no Brasil
Trazidos à força ao Brasil para trabalhar como escravos, os iorubás 

vieram sobretudo do golfo da Guiné, região hoje pertencente à 
República de Benin e à Nigéria. Pertenciam a diferentes grupos 
étnicos, como ifés, egbás, ijexás, oyos, ketus, jejês, entre outros. Chegando à colônia 
portuguesa, foram chamados genericamente de nagôs.

Além de terem sido a base do trabalho e da produção da riqueza no país, os iorubás 
também deixaram vasto legado no idioma, na alimentação, nas festas e na música do 
Brasil. Foram também responsáveis pela elaboração de uma nova crença religiosa, o 
candomblé.

Entre os africanos, os orixás são divindades com características humanas – ciumentos, 
vaidosos, briguentos etc. – e que representam as forças da natureza. Na África, cada 
orixá se refere a um povo ou grupo étnico, que realizavam cultos religiosos em home-
nagem às suas divindades específicas.

No Brasil, entretanto, pessoas escravizadas de diversos grupos étnicos eram obrigadas 
a viver e trabalhar nos mesmos espaços. Por isso, as cerimônias religiosas passaram a 
cultuar diferentes deuses ao mesmo tempo. Além disso, diversos orixás foram associados 
aos santos da Igreja Católica. Assim, o orixá Ogum (o senhor do ferro) corresponde a 
Santo Antônio ou a São Jorge; Iemanjá (a rainha das águas salgadas), à Nossa Senhora 
da Conceição; e Iansã (a senhora dos ventos e das tempestades), à Santa Bárbara.
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  Cerimônia para Oxalufã no Opô Afonjá. Aquarela sobre papel, de Carybé, publicada no livro 
Iconografia dos deuses africanos no candomblé da Bahia.

Ouça no Material 
Digital Audiovisual 
o áudio Lenda 
afro-brasileira.
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dade e a empatia sustentam 
essa filosofia do povo banto, 
pois uma pessoa com ubuntu 
tem consciência de que é afe-
tada quando seus semelhan-
tes são diminuídos e oprimi-
dos e também fica feliz quan-
do estes estão felizes e reali-
zados. As atitudes solidárias, 

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Solicite aos alunos que lo-
calizem no mapa da página 
60 o território ocupado pelos 
povos bantos, que viviam on-
de hoje se localizam Camarões 
e Nigéria e, a partir do século 
I, se expandiram da África do 
Sul até a linha do equador.
• Explique que essa expansão 
também foi causada pela ne-
cessidade de novas áreas pa-
ra a agricultura. Aproveite a 
fotografia das ruínas do reino 
do Grande Zimbábue para ex-
plorar algumas características 
desse reino, como as constru-
ções fortificadas e localizadas 
em local privilegiado (no alto 
da colina).
• Explique também que mi-
lhões de bantos foram trazi-
dos à força para serem escra-
vizados na América.

 SUGESTÃO DE 
LIVRO

Para o professor
• FIGUEIREDO, Janaina. Nós 
de Axé. Belo Horizonte: Ale-
tria, 2018. 

A obra narra a relação de 
uma menina com sua fitinha 
da sorte do Senhor do Bonfim, 
com sua fé e com sua cultura.

o respeito e a fraternidade 
devem conduzir todos os re-
lacionamentos para uma con-
vivência harmoniosa (como 
acontece na capoeira e no 
Candomblé).
• Para finalizar, solicite que 
os alunos façam uma ilustra-
ção coletiva (em papel pardo) 
com temas inspirados na filo-

MAIS ATIVIDADES

Refletir sobre a filosofia 
ubuntu
• Organize um círculo, de pre-
ferência ao ar livre, e peça aos 
alunos que expliquem o que 
entendem sobre a afirmação 
que resume a ética ubuntu: 
“Eu sou porque nós somos”. 

sofia ubuntu para ser expos-
ta em um espaço coletivo da 
escola.
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  Tropas turco-otomanas marchando em direção à Constantinopla. Afresco de autoria desconhecida, 
pintado em 1537, no Mosteiro Moldovita, na Romênia.

 Os turcos otomanos

Os turcos eram um povo de pastores nômades que vivia na Ásia central, região onde 
hoje é o Cazaquistão. 

Por volta do século X, época em que Bagdá era um importante centro do saber 
muçulmano, os turcos viram-se obrigados a se deslocar para a Ásia Menor, ou Anatólia, 
região onde os continentes da Ásia e da Europa estão separados por uma faixa estreita 
de mar. Ali, fundaram vários reinos independentes e, ao entrarem em contato com os 
muçulmanos, converteram-se ao Islamismo. Um desses reinos foi o dos otomanos, na 
região da atual Turquia.

Contando com um poderoso exército, a partir do século XIV, os turcos otomanos ini-
ciaram um processo de expansão territorial que resultou na conquista de diversos territórios 
na Europa, no Oriente Médio e no norte da África, dominando grande parte da região do 
Mediterrâneo. Uma das conquistas mais significativas foi a da cidade de Constantinopla, 
em 1453, que pôs fim ao Império Romano do Oriente. 

O Império Turco Otomano existiu até as primeiras décadas do século XX.
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Os bantos no Brasil
Ao chegarem à América portuguesa, os bantos foram direcionados para diferentes 

regiões do território. Nesses locais difundiam seus hábitos e costumes. 
Diversos alimentos que eram consumidos pelos bantos na África foram introduzidos 

no Brasil e atualmente ainda compõem parte da alimentação dos brasileiros. Entre eles, 
destacam-se o quiabo e o dendê, óleo extraído do fruto de uma palmeira. 

Palavras comuns da língua portuguesa também são de origem banta: maracutaia 
(negócio ilegal), moleque (menino travesso), marimbondo (inseto parecido com a vespa 
e de ferroada muito dolorida), lenga-lenga (conversa fiada) e caçula (filho mais novo 
de um casal) são exemplos de como a língua banta está inserida na maneira de falar e 
escrever do brasileiro.

A herança dos bantos é especialmente rica no que se refere às festividades. Um 
exemplo é a Congada, na qual é encenada a coroação dos reis do Congo. Esse folguedo 
mistura música e dança africanas com rituais do Catolicismo – como as procissões em 
homenagem aos santos – e continua presente em cidades no interior e no litoral do Brasil.

Entre os diversos folguedos e ritmos musicais de raízes africanas, o mais conhecido e 
praticado no Brasil é o samba. Seu próprio nome é originado do banto samba ou semba, 
que quer dizer ”umbigada”. 

A influência banta está em todas as variantes desse gênero musical, como o partido-
-alto, o coco, o lundu, o jongo, o calango entre outros. Diversos instrumentos musicais 
utilizados para acompanhar o samba, como cuíca, ganzá e reco-reco, têm igualmente 
sua origem relacionada aos bantos.
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  Congada, manifestação cultural de matriz africana que encena a coroação do rei do Congo ao 
mesmo tempo que se relacionada ao culto a São Benedito, um santo da Igreja Católica. A imagem 
é de uma apresentação feita na cidade de Antonina, PR. Fotografia de 2017.
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 A BNCC NESTA DUPLA 

COMPETÊNCIAS  
• Gerais: 1, 3 e 4
• Específica de Ciências Huma-
nas: 7
• Específica de História: 3

HABILIDADE
• EF07HI03

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

Para saber mais
• Para falar da influência da 
cultura banto em nosso idio-
ma, proponha uma atividade 
explorando as pronúncias e os 
significados de algumas pala-
vras, como marimbondo, tan-
ga, quitanda, fubá, farofa, jiló, 
minhoca, bobó e canjica.

SUGESTÃO DE 
APLICATIVO 

Para o aluno
• Aplicativo Alfabantu. Dis-
ponível em: <http://livro.pro/
d56ik7>. Acesso em: 10 out. 
2018. 

Aplicativo gratuito compos-
to de um glossário de palavras 
do alfabeto kimbundu, núme-
ros, saudações, partes do cor-
po, nomes de animais e uma 
atividade de memorização das 
palavras.

8tea4a> (instrumentos va-
riados) e <http://livro.pro/
uoc9ff> (dança e percussão). 
Acessos em: 10 out. 2018.
• Além de conhecer um pou-
co mais sobre os ritmos (traba-
lhando notas musicais e pau-
sas), a atividade permite per-
ceber as diferenças entre os 
instrumentos, incentivar a 

criatividade e promover mais 
interação entre os envolvidos. 
• Solicite a ajuda de profes-
sores das disciplinas de Arte e 
Educação Física para direcio-
nar as atividades aos alunos 
com deficiência visual, pos-
sibilitando o manuseio dos 
objetos durante a confecção 
e a reprodução dos sons por 

meio da audição, e também 
para aqueles com dificulda-
des motoras, aproveitando as 
facilidades de alguns alunos 
para auxiliá-los, estimulando 
também a cooperação e a in-
tegração. Organize uma apre-
sentação com os elementos 
explorados.

MAIS ATIVIDADES

Confeccionar instrumentos 
de origem banto
• Aproveite as informações 
do texto “Os bantos no Brasil” 
para propor a confecção de al-
guns instrumentos de origem 
banto com materiais reciclá-
veis e explorar o Coco, ritmo 
típico do Nordeste brasileiro, 
que envolve também elemen-
tos do canto e da dança. Mais 
informações estão disponíveis 
em: <http://livro.pro/bjza7u> 
(zabumba); <http://livro.pro/
66

D2-HIS-F2-2056-V7-U02-MP-G20.indd   66 10/29/18   4:37 PM



M
OS

TE
IR

O 
M

OL
DO

VI
TA

, M
OL

DÁ
VI

A,
 E

UR
OP

A.
 F

OT
O:

 A
LB

UM
/D

EA
/G

. D
AG

LI
 O

RT
I/A

LB
UM

/F
OT

OA
RE

NA

  Tropas turco-otomanas marchando em direção à Constantinopla. Afresco de autoria desconhecida, 
pintado em 1537, no Mosteiro Moldovita, na Romênia.

 Os turcos otomanos

Os turcos eram um povo de pastores nômades que vivia na Ásia central, região onde 
hoje é o Cazaquistão. 

Por volta do século X, época em que Bagdá era um importante centro do saber 
muçulmano, os turcos viram-se obrigados a se deslocar para a Ásia Menor, ou Anatólia, 
região onde os continentes da Ásia e da Europa estão separados por uma faixa estreita 
de mar. Ali, fundaram vários reinos independentes e, ao entrarem em contato com os 
muçulmanos, converteram-se ao Islamismo. Um desses reinos foi o dos otomanos, na 
região da atual Turquia.

Contando com um poderoso exército, a partir do século XIV, os turcos otomanos ini-
ciaram um processo de expansão territorial que resultou na conquista de diversos territórios 
na Europa, no Oriente Médio e no norte da África, dominando grande parte da região do 
Mediterrâneo. Uma das conquistas mais significativas foi a da cidade de Constantinopla, 
em 1453, que pôs fim ao Império Romano do Oriente. 

O Império Turco Otomano existiu até as primeiras décadas do século XX.

enquanto isso...
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Os bantos no Brasil
Ao chegarem à América portuguesa, os bantos foram direcionados para diferentes 

regiões do território. Nesses locais difundiam seus hábitos e costumes. 
Diversos alimentos que eram consumidos pelos bantos na África foram introduzidos 

no Brasil e atualmente ainda compõem parte da alimentação dos brasileiros. Entre eles, 
destacam-se o quiabo e o dendê, óleo extraído do fruto de uma palmeira. 

Palavras comuns da língua portuguesa também são de origem banta: maracutaia 
(negócio ilegal), moleque (menino travesso), marimbondo (inseto parecido com a vespa 
e de ferroada muito dolorida), lenga-lenga (conversa fiada) e caçula (filho mais novo 
de um casal) são exemplos de como a língua banta está inserida na maneira de falar e 
escrever do brasileiro.

A herança dos bantos é especialmente rica no que se refere às festividades. Um 
exemplo é a Congada, na qual é encenada a coroação dos reis do Congo. Esse folguedo 
mistura música e dança africanas com rituais do Catolicismo – como as procissões em 
homenagem aos santos – e continua presente em cidades no interior e no litoral do Brasil.

Entre os diversos folguedos e ritmos musicais de raízes africanas, o mais conhecido e 
praticado no Brasil é o samba. Seu próprio nome é originado do banto samba ou semba, 
que quer dizer ”umbigada”. 

A influência banta está em todas as variantes desse gênero musical, como o partido-
-alto, o coco, o lundu, o jongo, o calango entre outros. Diversos instrumentos musicais 
utilizados para acompanhar o samba, como cuíca, ganzá e reco-reco, têm igualmente 
sua origem relacionada aos bantos.
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  Congada, manifestação cultural de matriz africana que encena a coroação do rei do Congo ao 
mesmo tempo que se relacionada ao culto a São Benedito, um santo da Igreja Católica. A imagem 
é de uma apresentação feita na cidade de Antonina, PR. Fotografia de 2017.
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Para o professor
O texto a seguir explica o 

primeiro processo, em massa, 
de conversão dos turcos ao is-
lamismo.

Oriente Médio
[...] Em 960, ocorreu um 

fato de signifi cação intei-

 PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

Enquanto isso...
• Reforce o processo de si-
multaneidade trabalhado na 
seção para que o conceito de 
tempo histórico seja cada vez 
mais apreendido pelos alunos. 
• Peça a eles que localizem 
no mapa-múndi a região de 
origem do povo turco (Ásia 
central, atual Cazaquistão), 
para onde ele se deslocou por 
volta do século X (Ásia Me-
nor, Anatólia) e a região on-
de se formou o reino otomano 
(atual Turquia).
• Retome a reflexão propos-
ta no início do capítulo sobre 
a expansão do islamismo para 
abordar a conversão dos tur-
cos ao Islã durante a formação 
de seus reinos na Ásia Menor.
• Explique que a formação 
de uma cultura militarista e a 
obediência aos ideais expan-
sionistas da religião muçulma-
na, visando ampliar o número 
de fiéis, também motivaram 
a conquista de diversos terri-
tórios, subjugando inclusive o 
Império Bizantino com a to-
mada da cidade de Constanti-
nopla, onde predominavam os 
cristãos ortodoxos.
• Relembre que o episódio 
da tomada de Constantinopla 
pelos turcos otomanos (1453) 
marca também o início da 
chamada Idade Moderna, se-
gundo convencionou a histo-
riografia.

ramente diferente – a con-
versão dos karakânidas, 
uma dinastia turca situada 
do outro lado da fronteira 
do islã, da qual participou 
todo o povo. Até então, a 
conversão ao islã fora ape-
nas de indivíduos ou grupo 
de indivíduos. Nesse mo-
mento, pela primeira vez, 

um povo turco inteiro livre, 
totalizando, segundo um 
cronista árabe, 200 000 ten-
das, aceitara o islã, forman-
do o primeiro reino turco 
muçulmano [...]. 

LEWIS, Bernard. O Oriente Médio: 
do advento do cristianismo aos dias 

de hoje. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar, 1996. p. 89-90.
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atividades

para organizar as ideias
 1. Atualmente, a religião islâmica, que é monoteísta, predomina na Península Arábica. 

Porém, no passado, os povos árabes praticavam diversas religiões politeístas. Esse é 
um exemplo de ruptura histórica. Com base nas informações do capítulo, apresente 
outros exemplos que evidenciem rupturas na história da região.

 2. De acordo com a tradição islâmica, a Caaba foi construída por anjos, por Adão ou pelo 
patriarca Abraão. Já os historiadores explicam que a Caaba existia na região desde 
o período em que as sociedades árabes eram politeístas. Portanto, há diferença de 
perspectiva na explicação dada pela tradição religiosa e pela pesquisa histórica. Com 
base no que você estudou sobre a produção do conhecimento histórico, explique o 
motivo dessa diferença. 

 3. O Reino de Gana formou-se na região do Sahel a partir do século IV. A atividade 
comercial favoreceu o desenvolvimento e o enriquecimento do reino. Elabore uma 
linha do tempo destacando os principais acontecimentos na história do Reino de Gana. 
(Veja na seção Como se faz... orientações sobre como elaborar uma linha do tempo) 

 4. A história oral é um dos recursos utilizados pelos historiadores para resgatar conhe-
cimentos sobre sociedades que não deixaram documentos escritos ou vestígios 
materiais. No caso da história da África, a tradição oral ajuda a compreender o 
desenvolvimento das civilizações e culturas que existiram no continente entre os 
séculos XI e XV. Com base nas informações apresentadas no capítulo, descreva alguns 
elementos que justifiquem essa afirmação.

 5. Entre os séculos XVI e XIX, milhões de africanos escravizados foram trazidos à força 
para o Brasil. Com eles vieram manifestações culturais que contribuíram para a 
formação da cultura brasileira: ritmos musicais, danças, manifestações religiosas, 
expressões linguísticas, alimentos etc. De que modo o estudo dessas manifestações 
culturais pode contribuir para o melhor conhecimento de nossas ideias e costumes 
e para o fortalecimento da autoestima de diversos grupos da sociedade brasileira? 

 6. Entre as características essenciais do ubuntu estão o respeito mútuo, a fraternidade, 
o altruísmo e a colaboração entre as pessoas. Em grupo, converse com os colegas 
sobre as seguintes questões: estas práticas estão presentes entre os alunos da turma? 
Quais precisariam ser aprimoradas e de que maneira? Ao final, elabore um texto de 
no máximo dois parágrafos e leia para os demais colegas. 

 7. Observe a imagem do Atlas Catalão na página 62. A imagem ilustra aspectos de 
regiões pouco conhecidas pelos europeus e destaca a riqueza de um soberano 
que vivia em determinada região da África. Agora é sua vez! Faça um desenho de 
uma cidade ou país que gostaria de conhecer. Que imagens você vai escolher para 
expressar o que é mais característico desses lugares? Ao final, mostre seu desenho 
aos colegas.

1. Algumas informações que podem ser destacadas são: a inexistência de unidade polí-
tica entre os clãs da Península Arábica; a Caaba como centro de peregrinação e de culto 

a inúmeras divindades (religiões politeístas); e a 
presença de crenças animistas.

2. O estudo da história se concretiza por meio de evidências deixadas pelos grupos 
humanos do passado. Essas evidências podem ser objetos, construções como a 
Caaba, pinturas, orações, cartas etc. Já a religião se baseia na fé, geralmente trans-
mitida pela oralidade de geração para geração. Por isso, existem diferenças entre 
as explicações religiosas e históricas.

3. É importante que a linha do tempo destaque: Século IV: formação do Reino de 

Resposta pessoal. A pergunta permite 

Gana; século XII: guerras internas enfraqueceram o reino e possibilitaram que invasores árabes conquistassem a cidade 

de Koumbi Saleh, fatores que provocaram o declínio do Reino de Gana, incorporado ao Reino do Mali.

Veja orientações no Manual do Professor.

Veja orientações no Manual do Professor.

que os alunos reflitam sobre a postura deles em sala de aula e sobre como o grupo trabalha a noção de coletividade.

Resposta pessoal. Veja orientações no Manual do Professor. 

69

D3-2056-HIST-F2_V7-U02-LA-G20.indd   69 10/25/18   10:01 AM

esquema-resumo

Caravanas: trocas 
comerciais e culturais 
com outros povos

Aldeias e povos 
dominados obedecem 
ao gana (rei)

Africanos escravizados 
trazidos ao Brasil 
participaram da 
formação populacional, 
social e cultural do país. 

Traços linguísticos e 
culturais comuns

Origem linguística 
comum

622: hégira (fuga de 
Maomé de Meca para 
Medina)

Clãs independentes, 
sem unidade política

Território rico em ouro

Sem governo central

630: muçulmanos 
conquistam Meca

Unificação da Península 
Arábica
Monoteísmo: sentimento 
de identidade

Difusão da cultura 
árabe

Religiões politeístas

Grande domínio técnico 
da metalurgia

Cidades-Estado 
governadas por obás

Diferentes formas 
de governo

Rotas de comércio com 
o norte da África

Várias divindades 
(orixás)

1200 a.C.: Península 
Arábica habitada por 

clãs de pastores e 
mercadores

Reino de Gana Povos iorubás Povos bantos

613 d.C: Maomé (570-
632) funda o Islamismo e 

lidera os clãs

Mundo árabe

atividade
• Com base nas informações do esquema-resumo, explique de que modo a expansão do Islamismo afetou 

reinos e sociedades africanas.

A expansão do Islamismo provocou na África efeitos diversos em reinos e sociedades africanas. Por exemplo, 
enquanto o Reino de Gana foi desarticulado, o Reino do Mali tinha soberanos que seguiam o Islamismo e que 
defendiam os costumes dessa religião. 

África

Século IV

Século XV ao XIX

Diferentes clãs obedecem 
ao mansa (rei)

Enfraquecimento 
e desagregação do 
Reino do MaliDomínio das reservas de ouro

Controle de rotas de comércio

Seguidores do islamismo

Expansão territorial 

Ex
p

an
sã

o 
d

o 
Is

la
m

is
m

o

Invasão de povos 
árabes

Reino de Gana 
dominado pelo Reino 
do Mali

Século XII

Século XIII

Século XIII Século XV e XVI

Reino do Mali (entre os 
Rios Níger e Senegal)

711: conquista muçulmana 
da Península Ibérica 
(Portugal e Espanha)

762: capital transferida 
para Bagdá

Após 632: conquista do 
Oriente Médio, norte da 

África e Pérsia (Ásia)

para organizar as ideias

KOLESOV SERGEI/SHUTTERSTOCK.COM
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A BNCC NESTA DUPLA 

COMPETÊNCIAS  
• Gerais: 1, 3 e 4
• Específica de Ciências Huma-
nas: 7
• Específica de História: 3

HABILIDADE
• EF07HI03

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

Esquema-Resumo
• Para complementar, faça na 
lousa duas colunas, uma para 
o mundo árabe e outra para a 
África.
• Peça aos alunos que aju-
dem no preenchimento das 
colunas com informações co-
letadas no capítulo e nesta pá-
gina.
• Relembre a importância da 
percepção dos processos his-
tóricos desenvolvidos por es-
sas civilizações: o tempo em 
que se desenvolveram e o en-
cadeamento de eventos que 
levaram a mudanças ou per-
manências.
• Atividade. Deixe claro aos 
alunos que uma das principais 
características da expansão do 
islamismo foi a articulação di-
reta entre o Estado e a reli-
gião. Nos locais dominados, 
era primordial converter os in-
fiéis e submeter os conquista-
dos às leis do Alcorão.

SUGESTÃO DE LIVRO 

Para o professor
• SAID, Edward. Orientalis-
mos: O Oriente como inven-
ção do Ocidente. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1990.

O autor esclarece acerca da 
imagem construída pelo mun-
do ocidental sobre o Oriente, 
principalmente sobre o mun-
do árabe e sua cultura.
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atividades

para organizar as ideias
 1. Atualmente, a religião islâmica, que é monoteísta, predomina na Península Arábica. 

Porém, no passado, os povos árabes praticavam diversas religiões politeístas. Esse é 
um exemplo de ruptura histórica. Com base nas informações do capítulo, apresente 
outros exemplos que evidenciem rupturas na história da região.

 2. De acordo com a tradição islâmica, a Caaba foi construída por anjos, por Adão ou pelo 
patriarca Abraão. Já os historiadores explicam que a Caaba existia na região desde 
o período em que as sociedades árabes eram politeístas. Portanto, há diferença de 
perspectiva na explicação dada pela tradição religiosa e pela pesquisa histórica. Com 
base no que você estudou sobre a produção do conhecimento histórico, explique o 
motivo dessa diferença. 

 3. O Reino de Gana formou-se na região do Sahel a partir do século IV. A atividade 
comercial favoreceu o desenvolvimento e o enriquecimento do reino. Elabore uma 
linha do tempo destacando os principais acontecimentos na história do Reino de Gana. 
(Veja na seção Como se faz... orientações sobre como elaborar uma linha do tempo) 

 4. A história oral é um dos recursos utilizados pelos historiadores para resgatar conhe-
cimentos sobre sociedades que não deixaram documentos escritos ou vestígios 
materiais. No caso da história da África, a tradição oral ajuda a compreender o 
desenvolvimento das civilizações e culturas que existiram no continente entre os 
séculos XI e XV. Com base nas informações apresentadas no capítulo, descreva alguns 
elementos que justifiquem essa afirmação.

 5. Entre os séculos XVI e XIX, milhões de africanos escravizados foram trazidos à força 
para o Brasil. Com eles vieram manifestações culturais que contribuíram para a 
formação da cultura brasileira: ritmos musicais, danças, manifestações religiosas, 
expressões linguísticas, alimentos etc. De que modo o estudo dessas manifestações 
culturais pode contribuir para o melhor conhecimento de nossas ideias e costumes 
e para o fortalecimento da autoestima de diversos grupos da sociedade brasileira? 

 6. Entre as características essenciais do ubuntu estão o respeito mútuo, a fraternidade, 
o altruísmo e a colaboração entre as pessoas. Em grupo, converse com os colegas 
sobre as seguintes questões: estas práticas estão presentes entre os alunos da turma? 
Quais precisariam ser aprimoradas e de que maneira? Ao final, elabore um texto de 
no máximo dois parágrafos e leia para os demais colegas. 

 7. Observe a imagem do Atlas Catalão na página 62. A imagem ilustra aspectos de 
regiões pouco conhecidas pelos europeus e destaca a riqueza de um soberano 
que vivia em determinada região da África. Agora é sua vez! Faça um desenho de 
uma cidade ou país que gostaria de conhecer. Que imagens você vai escolher para 
expressar o que é mais característico desses lugares? Ao final, mostre seu desenho 
aos colegas.

1. Algumas informações que podem ser destacadas são: a inexistência de unidade polí-
tica entre os clãs da Península Arábica; a Caaba como centro de peregrinação e de culto 

a inúmeras divindades (religiões politeístas); e a 
presença de crenças animistas.

2. O estudo da história se concretiza por meio de evidências deixadas pelos grupos 
humanos do passado. Essas evidências podem ser objetos, construções como a 
Caaba, pinturas, orações, cartas etc. Já a religião se baseia na fé, geralmente trans-
mitida pela oralidade de geração para geração. Por isso, existem diferenças entre 
as explicações religiosas e históricas.

3. É importante que a linha do tempo destaque: Século IV: formação do Reino de 

Resposta pessoal. A pergunta permite 

Gana; século XII: guerras internas enfraqueceram o reino e possibilitaram que invasores árabes conquistassem a cidade 

de Koumbi Saleh, fatores que provocaram o declínio do Reino de Gana, incorporado ao Reino do Mali.

Veja orientações no Manual do Professor.

Veja orientações no Manual do Professor.

que os alunos reflitam sobre a postura deles em sala de aula e sobre como o grupo trabalha a noção de coletividade.

Resposta pessoal. Veja orientações no Manual do Professor. 
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Africanos escravizados 
trazidos ao Brasil 
participaram da 
formação populacional, 
social e cultural do país. 

Origem linguística 
comum

Medina)

Arábica

árabe

Diferentes formas 
de governo

Povos bantos

atividade
• 

Século XV ao XIX

Enfraquecimento 
e desagregação do 
Reino do Mali

Século XV e XVI

para Bagdá

para organizar as ideias

KOLESOV SERGEI/SHUTTERSTOCK.COM
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PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

Para organizar as ideias
• 4. A história oral contribui 
para a divulgação do passado 
africano, pois a transmissão 
oral, tanto dentro da família, 
quanto nas comunidades, é o 
fator que possibilita a trans-
missão de aspectos culturais, 
como histórias, lendas, recei-
tas, religiosidade, às gerações 
mais novas.
• 5. É importante que os alu-
nos percebam que, do pon-
to de vista socioemocional, o 
reconhecimento dessas he-
ranças em nossos costumes 
pode ajudar a criar uma ima-
gem positiva e fortalecida das 
identidades das pessoas que 
se identificam com essas tra-
dições. Esse exercício é fun-
damental para o processo de 
criação de uma autoimagem 
positiva e capaz de se posicio-
nar dentro de uma história so-
cial mais ampla.
• 7. O desenho é uma das 
formas de comunicar ideias, 
sentimentos e visões de mun-
do. Assim, incentive os alunos 
a se expressar por meio dele. 
Reforce que nem todos têm a 
mesma habilidade ou aptidão, 
mas o que está sendo avaliado 
é o esforço para transmitir in-
formações e desejos por meio 
de um desenho. 
• Busque a ajuda do profes-
sor de Arte na adaptação da 
atividade às formas específicas 
de expressão artística que os 
alunos estão experimentando, 
como desenho, pintura, cola-
gem, quadrinhos, dobradura, 
escultura e modelagem.

SUGESTÃO DE LIVRO

Para o professor
• PEREIRA, Rosalie Helena de 
Souza (Org.). O Islã clássico: 
itinerário de uma cultura. São 
Paulo: Perspectiva, 2007.

A autora aborda questões 
como o nascimento do Islã, a 
trajetória de seus líderes e as-
pectos culturais da população 
que adota o islamismo.

69

D2-HIS-F2-2056-V7-U02-MP-G20.indd   69 10/30/18   20:49



Museu de Arte Islâmica
Disponível em: <http://livro.pro/3gkicp>
Página do Museu de Arte Islâmica do Catar 
que apresenta diversos elementos da cultura 
islâmica. Mesmo em inglês, é possível 
navegar pelas imagens. Acesso em: 
9 out. 2018.

MUNDO VIRTUAL

A tradição oral é um elemento importante de diversas sociedades, incluindo as 
africanas. As histórias contadas oralmente são transmitidas de geração em geração. 
Agora é a sua vez de contar uma história.

 1. Faça uma pesquisa sobre lendas de origem do continente africano (veja a seção 
Minha biblioteca no rodapé desta dupla de páginas) e escolha uma delas para 
contar aos colegas da turma.

 2. Um bom contador de histórias se prepara antes da tarefa. 
• Organize previamente a história.
• Procure ensaiar a apresentação diante de um espelho ou de um amigo.
• Defina quantos minutos você precisa para contá-la.
• Não deixe de dizer qual é a origem da história. 

Resposta pessoal. Veja orientações no Manual do Professor.

A cultura brasileira foi bastante influenciada por práticas religiosas de tradições 

muito diversas. As religiões dos povos bantos e iorubás, por exemplo, tiveram partici-

pação decisiva na formação social e cultural brasileira. Essas tradições se combinaram 

com outras de origem portuguesa e indígena, criando novas expressões culturais. 

O candomblé, por exemplo, associa alguns orixás a santos católicos. O candomblé 

busca desde o início evitar perseguições a manifestações da cultura negra e ainda 

hoje é alvo de preconceito. 

• Sob a orientação do professor, conversem sobre como a história dos povos africanos 

e suas influências em nosso cotidiano podem contribuir para uma sociedade mais 
tolerante. 

diálogos

hora de refletir

O objetivo da atividade é valorizar o estudo da história da África na construção de uma 
sociedade pautada pela tolerância, pelo respeito à diferença e pela solidariedade. Com 
isso, podemos ampliar a percepção de que a história da humanidade não se limita à 
história da Europa. Esse é o primeiro passo para a construção de uma visão da História 
da qual façam parte todos os povos. 

Mitos africanos, de Gary 
Jeffrey e Terry Riley. São Paulo: 
Scipione, 2011.
O livro reúne histórias e 
informações sobre três povos 
do continente africano: iorubá 
(Nigéria), axânti (Gana) e 
bushongo (Zaire).
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teste seus conhecimentos
 1. O desenvolvimento do Islamismo permitiu aos árabes: 

a) consolidar uma unidade política e religiosa, fortalecendo e possibilitando a 
expansão de seu império.

b) o fortalecimento e a propagação da primeira religião politeísta moderna.
c) a difusão e fortalecimento dos princípios islâmicos, expressos na Torá, livro 

sagrado dos muçulmanos.
d) a expansão do politeísmo por todo o Mediterrâneo.
e) unificar religiosamente a região, mas provocou o enfraquecimento comercial dos 

povos árabes.

 2. Leia as afirmações sobre os bantos e indique V para as opções verdadeiras e F para 
as falsas. Explique o erro das alternativas identificadas como falsas.
a) Os bantos formaram um reino unificado que conquistou mais de dois terços do 

continente africano.
b) Os constantes deslocamentos dos bantos estavam relacionados às necessidades 

agrícolas. 
c) Vários aspectos da cultura dos bantos foram incorporados aos costumes da 

população brasileira.
d) Os bantos não formaram reinos importantes, pelo contrário, formaram apenas 

comunidades independentes.

 3. Leia as seguintes afirmações a respeito dos árabes entre os séculos VII e XI e indique 
V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas.
a) Traduziram e difundiram entre os europeus importantes obras sobre o saber 

grego. 
b) Construíram observatórios astronômicos exclusivamente para que seus religiosos 

realizassem profecias baseadas nos astros.  
c) Introduziram na Europa novas técnicas de pintura, entre elas, o uso da 

perspectiva. 
d) Tiveram contato com sistema numérico hindu e desenvolveram o sistema número 

conhecido como indo-arábico. 

Alternativa a.

a) F; b) V; c) V; d) F. 

a) V; b) F; c) F; d) V. 

diálogos

hora de refletir

MINHA BIBLIOTECA
Contos e lendas das Mil e 
uma noites, de Gudule. São 
Paulo: Cia. das Letras, 2008.
Passagens curtas de algumas 
histórias pouco conhecidas 
das Mil e uma noites, a mais 
famosa compilação de contos 
árabes.

O príncipe medroso e outros 
contos africanos, de Anna 
Soler-Pont. São Paulo: Cia. das 
Letras, 2009.
O livro traz histórias de diversas 
regiões da África recontadas 
pela autora.
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Os bantos não criaram um reino unificado.

Os bantos formaram diversos reinos, como o do Grande Zimbábue e o Manicongo.
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Para o professor

Defi nição de religião
O conceito de “religião” 

origina-se da palavra latina 
religio, cujo sentido origi-
nal indicava simplesmente 
um conjunto de regras, ob-

A BNCC NESTA DUPLA 

COMPETÊNCIAS  
• Gerais: 1, 3 e 4
• Específica de Ciências Huma-
nas: 7
• Específica de História: 3

HABILIDADE
• EF07HI03

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

Teste seus conhecimentos 
•  Oriente novamente os alu-
nos a não assinalar as respos-
tas no livro porque ele será uti-
lizado no próximo ano por ou-
tro aluno.

servâncias, advertências e 
interdições sem fazer refe-
rências a divindades, mitos, 
celebrações ou a qualquer 
outra manifestação que 
consideraríamos hoje como 
religiosas. O termo “reli-
gião” foi construído históri-
ca e culturalmente dentro 

do mundo ocidental [...].
Como categoria expli-

cativa para os estudiosos 
dos fenômenos religiosos, 
religião pode ser defi nida, 
para efeitos de organização 
e análise, como conjunto de 
crenças dentro de univer-
sos históricos e culturais 
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Museu de Arte Islâmica
Disponível em: <http://livro.pro/3gkicp>
Página do Museu de Arte Islâmica do Catar 
que apresenta diversos elementos da cultura 
islâmica. Mesmo em inglês, é possível 
navegar pelas imagens. Acesso em: 
9 out. 2018.

MUNDO VIRTUAL

A tradição oral é um elemento importante de diversas sociedades, incluindo as 
africanas. As histórias contadas oralmente são transmitidas de geração em geração. 
Agora é a sua vez de contar uma história.

 1. Faça uma pesquisa sobre lendas de origem do continente africano (veja a seção 
Minha biblioteca no rodapé desta dupla de páginas) e escolha uma delas para 
contar aos colegas da turma.

 2. Um bom contador de histórias se prepara antes da tarefa. 
• Organize previamente a história.
• Procure ensaiar a apresentação diante de um espelho ou de um amigo.
• Defina quantos minutos você precisa para contá-la.
• Não deixe de dizer qual é a origem da história. 

Resposta pessoal. Veja orientações no Manual do Professor.

A cultura brasileira foi bastante influenciada por práticas religiosas de tradições 

muito diversas. As religiões dos povos bantos e iorubás, por exemplo, tiveram partici-

pação decisiva na formação social e cultural brasileira. Essas tradições se combinaram 

com outras de origem portuguesa e indígena, criando novas expressões culturais. 

O candomblé, por exemplo, associa alguns orixás a santos católicos. O candomblé 

busca desde o início evitar perseguições a manifestações da cultura negra e ainda 

hoje é alvo de preconceito. 

• Sob a orientação do professor, conversem sobre como a história dos povos africanos 

e suas influências em nosso cotidiano podem contribuir para uma sociedade mais 
tolerante. 

diálogos

hora de refletir

O objetivo da atividade é valorizar o estudo da história da África na construção de uma 
sociedade pautada pela tolerância, pelo respeito à diferença e pela solidariedade. Com 
isso, podemos ampliar a percepção de que a história da humanidade não se limita à 
história da Europa. Esse é o primeiro passo para a construção de uma visão da História 
da qual façam parte todos os povos. 

Mitos africanos, de Gary 
Jeffrey e Terry Riley. São Paulo: 
Scipione, 2011.
O livro reúne histórias e 
informações sobre três povos 
do continente africano: iorubá 
(Nigéria), axânti (Gana) e 
bushongo (Zaire).
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teste seus conhecimentos
 1. O desenvolvimento do Islamismo permitiu aos árabes: 

a) consolidar uma unidade política e religiosa, fortalecendo e possibilitando a 
expansão de seu império.

b) o fortalecimento e a propagação da primeira religião politeísta moderna.
c) a difusão e fortalecimento dos princípios islâmicos, expressos na Torá, livro 

sagrado dos muçulmanos.
d) a expansão do politeísmo por todo o Mediterrâneo.
e) unificar religiosamente a região, mas provocou o enfraquecimento comercial dos 

povos árabes.

 2. Leia as afirmações sobre os bantos e indique V para as opções verdadeiras e F para 
as falsas. Explique o erro das alternativas identificadas como falsas.
a) Os bantos formaram um reino unificado que conquistou mais de dois terços do 

continente africano.
b) Os constantes deslocamentos dos bantos estavam relacionados às necessidades 

agrícolas. 
c) Vários aspectos da cultura dos bantos foram incorporados aos costumes da 

população brasileira.
d) Os bantos não formaram reinos importantes, pelo contrário, formaram apenas 

comunidades independentes.

 3. Leia as seguintes afirmações a respeito dos árabes entre os séculos VII e XI e indique 
V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas.
a) Traduziram e difundiram entre os europeus importantes obras sobre o saber 

grego. 
b) Construíram observatórios astronômicos exclusivamente para que seus religiosos 

realizassem profecias baseadas nos astros.  
c) Introduziram na Europa novas técnicas de pintura, entre elas, o uso da 

perspectiva. 
d) Tiveram contato com sistema numérico hindu e desenvolveram o sistema número 

conhecido como indo-arábico. 

Alternativa a.

a) F; b) V; c) V; d) F. 

a) V; b) F; c) F; d) V. 

diálogos

hora de refletir

MINHA BIBLIOTECA
Contos e lendas das Mil e 
uma noites, de Gudule. São 
Paulo: Cia. das Letras, 2008.
Passagens curtas de algumas 
histórias pouco conhecidas 
das Mil e uma noites, a mais 
famosa compilação de contos 
árabes.

O príncipe medroso e outros 
contos africanos, de Anna 
Soler-Pont. São Paulo: Cia. das 
Letras, 2009.
O livro traz histórias de diversas 
regiões da África recontadas 
pela autora.
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Os bantos não criaram um reino unificado.

Os bantos formaram diversos reinos, como o do Grande Zimbábue e o Manicongo.
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PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

Diálogos 
• 2. É fundamental que se 
perceba a importância da tra-
dição oral para a construção 
da identidade dos povos afri-
canos e de sua cultura. Suge-
rimos uma roda de conversa 
para o momento de transmis-
são das lendas. É importante 
orientar previamente os alu-
nos, para que respeitem a fa-
la de todos os colegas. A con-
versa deve servir também para 
desinibir os alunos mais tími-
dos, para que se sintam tran-
quilos para narrar suas histó-
rias. Oriente-os a fazer uma 
boa preparação para a conta-
ção de histórias. 
• Oriente os alunos a tentar 
reproduzir a história da ma-
neira mais fidedigna possível, 
a exemplo do que faziam e 
ainda fazem os contadores de 
histórias, como os griôs.

Hora de refletir
• Busque sempre manter o 
espírito de respeito, de empa-
tia e cordialidade entre os alu-
nos da turma. 
• Lembre a eles que a discus-
são de ideias enriquece o re-
pertório pessoal, mas os argu-
mentos nunca devem ser de 
cunho pessoal.

específi cos. Para estudar os 
fenômenos religiosos, o his-
toriador deve sempre estar 
atento ao uso e sentido dos 
termos que em determina-
da situação geram crenças 
religiosas, ações, institui-
ções, livros, condutas, mi-
tos, ritos, teologias etc.

Apesar de sua extrema 
variedade, os fenômenos 
religiosos aparecem como 
um tipo característico de 
esforço criador em diferen-
tes sociedades e condições 
que procurando colocar 
ao alcance da ação e com-
preensão humanas tudo 

o que é incontrolável, sem 
sentido, conferindo valor e 
signifi cado para a existên-
cia das coisas e seres.
 SILVA, Eliane Moura da. Estu-
dos de religião para um novo milênio. 
In: KARNAL, Leandro (Org.). História 

na sala de aula: conceitos, práticas e 
propostas. São Paulo: Contexto, 2010. 

p. 207.
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 Um mundo desconhecido
Os conhecimentos geográficos dos europeus no início do século XIV eram bastante 

restritos. Viajar para lugares mais distantes ou até mesmo para fora do continente europeu 
era algo raro. O mais longe que mercadores, comerciantes e religiosos conseguiam alcançar 
eram locais nas proximidades do Mediterrâneo, como o norte da África e os limites da 
Europa com a Ásia. Viagens mais distantes eram tão incomuns que Marco Polo, filho de 
um mercador de Veneza (cidade da Península Itálica), ficou famoso em todo o continente 
por ter publicado relatos de uma viagem que fez à China entre 1271 e 1295. 

Por que isso acontecia? Alguns fatores ajudam a entender. As 
viagens marítimas dos europeus limitavam-se a mares fechados, 
como o Mediterrâneo, ou à costa dos oceanos. Nessa época, não 
se dispunha na Europa de conhecimentos e tecnologia náutica 
que permitissem fazer viagens pelos oceanos, em alto-mar. 

Outro fator importante era o medo. Desde a Antiguidade, 
muitos europeus acreditavam que havia seres fantásticos – cria-
turas metade gente, metade bicho – em regiões distantes, fora 
da Europa. Com a disseminação do cristianismo a partir do século IV, essas crenças 
passaram a ter peso ainda maior, pois acreditava-se que esses monstros roubavam a 
alma das pessoas. 

Nesse imaginário fantástico, o mar aberto tinha 
lugar de destaque. Muitos acreditavam que o 
oceano Atlântico, chamado pelos portu-
gueses de Mar Tenebroso, era habitado 
por seres horrendos que devoravam 
as embarcações e matavam todos 
os que nele se aventuravam. 
Também achavam que, ao sul, o 
oceano Atlântico estava sempre 
em chamas e terminava em um 
abismo sem fundo. 

Alma: entidade que, 
segundo a maioria das 
religiões, habita o corpo 
físico das pessoas, do 
qual é uma espécie de 
essência. De acordo 
com essa crença, a alma 
é imortal e sobrevive 
ao corpo quando este 
morre.
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  Mapa T e O, século VIII, em 
reprodução de uma gravura do 
século XIX. Esse tipo de mapa era o 
mais comum para descrever a Terra e era 
confeccionado com base nas informações 
que se tinha à época. O mundo era dividido em 
três partes: Europa, Ásia e África. Compare com 
um mapa-múndi atual e observe as diferenças.
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Suponha que alguém lhe 
pedisse para descrever o planeta 
em que vivemos. O que você 
diria? Falaria da Terra como o lar 
de milhões de espécies de seres 
vivos? Diria também que 71% de 
sua superfície está coberta de água 
e que nos continentes e ilhas vivem 
cerca de 7,6 bilhões de pessoas?

Se você tivesse nascido na Europa no início 
do século XIV, não teria condições de descrever 
nosso planeta de forma tão precisa. As informa-
ções geográficas existentes se restringiam quase exclusivamente à Europa.

Essa situação começou a mudar quando os por-
tugueses iniciaram estudos sobre os conhecimentos 
náuticos dos povos antigos e aperfeiçoaram instru-
mentos e técnicas para se navegar em alto-mar. 
Com embarcações mais eficientes e com o apoio 
dos melhores instrumentos náuticos da época, 
eles conseguiram chegar à Ásia, contornando o 
sul da África, e alcançaram também o continente 
americano. 

Esse processo de expansão marítima euro-
peia liderado pelos portugueses, e seguidos por 
navegadores espanhóis e de outras procedências, 

pôs em contato povos e hábitos culturais de diferentes lugares do mundo. 
E, pela primeira vez, possibilitou o intercâmbio de produtos e mercadorias 
entre povos do mundo inteiro.

Neste capítulo vamos estudar a expansão ultramarina europeia.

As Grandes Navegações

C
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ÍT

ULO

As Grandes Navegações

P
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ULO4

  O planeta Terra, em imagem 
gerada pelo satélite GOES 
em 22 de abril de 2014, no 
Dia da Terra.

Objetivos de aprendizagem
• Refletir sobre as inovações 

tecnológicas no passado e 
no presente. 

• Identificar as principais rotas 
seguidas pelos europeus 
durante a expansão marítima.

• Relacionar a expansão 
marítima com a Revolução 
Comercial e as transformações 
econômicas e sociais 
do período.

72

  O planeta Terra, em imagem 

NOAA/NASA GOES PROJECT
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A BNCC NESTA DUPLA 

COMPETÊNCIAS  
• Geral: 1
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 3 e 7
• Específicas de História: 1 e 3

HABILIDADE
• EF07HI02

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Solicite aos alunos que ob-
servem a imagem do planeta 
Terra em que se destaca o con-
tinente americano e pergunte 
como é possível obter imagens 
como essa e o que elas reve-
lam sobre o planeta. 
• Com base nas respostas, 
comente que atualmente os 
contornos da Terra não são 
mais um mistério para a hu-
manidade, pois as tecnolo-
gias, como os modernos sa-
télites (que transmitem as in-
formações captadas para os 
computadores, transforman-
do-as em imagens, têm permi-
tido mapear com precisão da-
dos sobre praticamente todos 
os lugares do mundo. 
• Aproveite a sugestão do 
texto e peça aos alunos que 
descrevam o planeta em uma 
frase. Anote as frases na lou-
sa e explore as descrições, co-
mentando que os conheci-
mentos sobre as dimensões 
do mundo e as caraterísticas 
de cada continente disponíveis 
no final da Idade Média eram 
limitados e foram ampliados 
a partir das Grandes Navega-
ções, quando novas tecnolo-
gias permitiram a exploração 
de territórios desconhecidos 
pelos europeus.

MAIS ATIVIDADES

Escolher instrumentos de 
navegação
• Para verificar os conheci-
mentos dos alunos sobre os 
recursos disponíveis no perío-
do das Grandes Navegações 
e estimular a reflexão acerca 
da importância das inovações 

tecnológicas, organize a se-
guinte atividade:
• Divida a classe em grupos e 
peça aos alunos que imaginem 
que farão parte de uma expedi-
ção marítima do século XV rumo 
a um destino desconhecido. 
• Reforce que estarão, portan-
to, sem acesso a tecnologias 
como rádio, celular, fotografias, 

barcos a motor, nem sistemas 
de conservação de alimentos. 
• Cada grupo deve escolher 
dois instrumentos ou equipa-
mentos que existiam na época 
e justificar sua importância pa-
ra a viagem. 
• Os recursos disponíveis no 
período eram caravelas, naus, 
mapas, bússolas etc. 
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 Um mundo desconhecido
Os conhecimentos geográficos dos europeus no início do século XIV eram bastante 

restritos. Viajar para lugares mais distantes ou até mesmo para fora do continente europeu 
era algo raro. O mais longe que mercadores, comerciantes e religiosos conseguiam alcançar 
eram locais nas proximidades do Mediterrâneo, como o norte da África e os limites da 
Europa com a Ásia. Viagens mais distantes eram tão incomuns que Marco Polo, filho de 
um mercador de Veneza (cidade da Península Itálica), ficou famoso em todo o continente 
por ter publicado relatos de uma viagem que fez à China entre 1271 e 1295. 

Por que isso acontecia? Alguns fatores ajudam a entender. As 
viagens marítimas dos europeus limitavam-se a mares fechados, 
como o Mediterrâneo, ou à costa dos oceanos. Nessa época, não 
se dispunha na Europa de conhecimentos e tecnologia náutica 
que permitissem fazer viagens pelos oceanos, em alto-mar. 

Outro fator importante era o medo. Desde a Antiguidade, 
muitos europeus acreditavam que havia seres fantásticos – cria-
turas metade gente, metade bicho – em regiões distantes, fora 
da Europa. Com a disseminação do cristianismo a partir do século IV, essas crenças 
passaram a ter peso ainda maior, pois acreditava-se que esses monstros roubavam a 
alma das pessoas. 

Nesse imaginário fantástico, o mar aberto tinha 
lugar de destaque. Muitos acreditavam que o 
oceano Atlântico, chamado pelos portu-
gueses de Mar Tenebroso, era habitado 
por seres horrendos que devoravam 
as embarcações e matavam todos 
os que nele se aventuravam. 
Também achavam que, ao sul, o 
oceano Atlântico estava sempre 
em chamas e terminava em um 
abismo sem fundo. 

Alma: entidade que, 
segundo a maioria das 
religiões, habita o corpo 
físico das pessoas, do 
qual é uma espécie de 
essência. De acordo 
com essa crença, a alma 
é imortal e sobrevive 
ao corpo quando este 
morre.
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  Mapa T e O, século VIII, em 
reprodução de uma gravura do 
século XIX. Esse tipo de mapa era o 
mais comum para descrever a Terra e era 
confeccionado com base nas informações 
que se tinha à época. O mundo era dividido em 
três partes: Europa, Ásia e África. Compare com 
um mapa-múndi atual e observe as diferenças.
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Suponha que alguém lhe 
pedisse para descrever o planeta 
em que vivemos. O que você 
diria? Falaria da Terra como o lar 
de milhões de espécies de seres 
vivos? Diria também que 71% de 
sua superfície está coberta de água 
e que nos continentes e ilhas vivem 
cerca de 7,6 bilhões de pessoas?

Se você tivesse nascido na Europa no início 
do século XIV, não teria condições de descrever 
nosso planeta de forma tão precisa. As informa-
ções geográficas existentes se restringiam quase exclusivamente à Europa.

Essa situação começou a mudar quando os por-
tugueses iniciaram estudos sobre os conhecimentos 
náuticos dos povos antigos e aperfeiçoaram instru-
mentos e técnicas para se navegar em alto-mar. 
Com embarcações mais eficientes e com o apoio 
dos melhores instrumentos náuticos da época, 
eles conseguiram chegar à Ásia, contornando o 
sul da África, e alcançaram também o continente 
americano. 

Esse processo de expansão marítima euro-
peia liderado pelos portugueses, e seguidos por 
navegadores espanhóis e de outras procedências, 

pôs em contato povos e hábitos culturais de diferentes lugares do mundo. 
E, pela primeira vez, possibilitou o intercâmbio de produtos e mercadorias 
entre povos do mundo inteiro.

Neste capítulo vamos estudar a expansão ultramarina europeia.
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  O planeta Terra, em imagem 
gerada pelo satélite GOES 
em 22 de abril de 2014, no 
Dia da Terra.

Objetivos de aprendizagem
• Refletir sobre as inovações 

tecnológicas no passado e 
no presente. 

• Identificar as principais rotas 
seguidas pelos europeus 
durante a expansão marítima.

• Relacionar a expansão 
marítima com a Revolução 
Comercial e as transformações 
econômicas e sociais 
do período.
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Analisar imagem sobre o 
imaginário das Grandes 
Navegações
• Peça aos alunos que obser-
vem a imagem da página 73 e 
pergunte o que ela revela so-
bre o imaginário europeu du-

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Para iniciar a reflexão acer-
ca dos conhecimentos geo-
gráficos e náuticos disponíveis 
na Europa do século XIV, soli-
cite aos alunos que observem 
o mapa “T-O” (mapa medie-
val que aborda somente Ásia, 
África e Europa) na página 
73 e respondam as seguintes 
questões disparadoras:

 ✓ O que este mapa revela a 
respeito dos conhecimentos 
dos europeus sobre os outros 
lugares do mundo?

 ✓ Por que o oceano Atlânti-
co era chamado de “Mar Te-
nebroso”? 
• Estas questões também 
mobilizam alguns conheci-
mentos dos alunos sobre as 
ideias e as crenças que predo-
minavam na Europa durante a 
Idade Média, já estudadas no 
segundo capítulo.
• Anote na lousa as hipóteses 
apresentadas. Complemente as 
respostas retomando o concei-
to de cartografia medieval que 
representava apenas o Hemis-
fério Norte de uma Terra esféri-
ca (projeção da porção habitada 
do mundo conhecida nos tem-
pos romanos e medievais).  

SUGESTÃO DE LIVRO

Para o aluno
• HERBERT, Janis. Marco Po-
lo para crianças e jovens. 
Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 
2003. 

O livro traz relatos da via-
gem de Marco Polo do Oci-
dente ao Oriente e descreve 
os costumes dos lugares por 
onde o viajante passou, além 
de também divertidas propos-
tas de atividades.

rante as Grandes Navegações.
• Com base nas hipóteses 
apresentadas, explore as len-
das que envolviam a travessia 
do Atlântico, mostrando como 
essas ideias indicam que, até 
o século XIV, o conhecimen-
to dos europeus a respeito de 
outros lugares do mundo era 

bastante restrito. 
• Explique que, além do me-
do, a falta de uma tecnologia 
náutica mais avançada tam-
bém impedia viagens em alto-
-mar, mas uma série de fatores 
possibilitariam uma mudan-
ça na história das navegações 
portuguesas.
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Fonte: DUBY, Georges. Grand atlas historique. Paris: Larousse, 2008. p. 64-65.
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Novas rotas marítimas
Em 1453, os turcos otomanos conquistaram a cidade de Constantinopla, capital do 

Império Bizantino, dominaram o Mediterrâneo oriental e passaram a cobrar altas taxas 
das caravanas de comerciantes, que passavam em direção à Europa, carregadas de pro-
dutos do Oriente. 

Para chegar à fonte das mercadorias – a Ásia –, mercadores e navegantes europeus 
começaram a buscar novos caminhos que os levassem às Índias, termo genérico pelo 
qual denominavam as regiões do Oriente.

O navegador genovês Cristóvão Colombo acreditava que seria possível chegar ao 
Oriente navegando em direção ao Ocidente, atravessando o oceano Atlântico, sempre 
em direção ao oeste.

Colombo, então, convenceu os reis da Espanha a financiarem uma expedição para as 
Índias. Em agosto de 1492, à frente de três embarcações, ele e seus comandados inicia-
ram a viagem e chegaram em terras que chamaram de San Salvador e hoje pertencem 
às Bahamas, na América Central. No entanto, acreditavam ter chegado às Índias.

Por causa desse engano, os europeus chamaram de índios os nativos da região. 
Somente anos mais tarde, outro navegador, Américo Vespúcio, constataria que essas 
terras pertenciam a um continente desconhecido até então dos europeus. 

Enquanto isso, os portugueses continuavam suas viagens pela costa atlântica 
da África à procura de uma passagem para as Índias. Em 1498, navios portugueses 
comandados por Vasco da Gama contornaram o extremo sul da África e chegaram 
a Calicute, na Índia. Em 22 de abril de 1500, outro navegador português, Pedro 
Álvares Cabral, desembarcou em terras hoje pertencentes ao estado da Bahia, 
no Brasil.
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 O empreendimento português
Essa situação começou a mudar nas primeiras décadas do século XV. Em 1415, 

os portugueses conquistaram Ceuta, cidade do norte da África e importante entre-
posto comercial e militar dos muçulmanos. Essa conquista foi um marco na expansão 
marítima portuguesa.

Após a conquista de Ceuta, os portugueses obtiveram informações sobre um reino 
africano situado ao sul do Saara que seria muito rico em ouro. Era o Reino do Mali, 
estudado no capítulo anterior. O governo português deu início, então, a uma série de 
empreendimentos com o objetivo de conquistar esse reino e apoderar-se de suas riquezas.

O processo de expansão posto em prática pelo governo de Portugal pode ser 
dividido em duas fases. A primeira fase foi a da conquista da costa atlântica da África. 
Começou em 1418 (quando os portugueses iniciaram as viagens pelo litoral africano) 
e terminou em 1487, quando os portugueses alcançaram o extremo sul do continente 
africano (veja o mapa abaixo).

A segunda fase é conhecida como Era das Grandes Navegações. Começou em 
1498, quando uma frota portuguesa comandada por Vasco da Gama chegou às Índias, 
na Ásia, depois de percorrer a costa 
atlântica da África.

A chegada às Índias por um 
caminho marítimo tinha grande impor-
tância para os portugueses. Isso porque, 
depois da conquista de Constantinopla 
pelos turcos, o comércio com o Oriente 
se tornara um problema para os euro-
peus (veja no boxe Para saber mais 
na página seguinte).

Pode-se dizer que a Era das 
Grandes Navegações terminou 
no início do século XVII, com as 
novas rotas de comércio já estabele-
cidas e praticamente todas as regiões 
do globo interligadas. Nessa época, 
outros países europeus também par-
ticipavam das navegações oceânicas 
iniciadas pelos portugueses.

Fonte: DUBY, Georges. Grand atlas historique. 
Paris: Larousse, 2008. p. 64-65.
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A BNCC NESTA DUPLA 

COMPETÊNCIAS 
• Geral: 1
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 2 e 7
• Específica de História: 3

HABILIDADES
• EF07HI02
• EF07HI04

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Aproveite o mapa Portu-
gueses na costa atlântica 
da África (1418-1487) na pá-
gina 74, para explorar deta-
lhes do início da expansão ma-
rítima portuguesa.
• Destaque a importância da 
conquista de Ceuta pelos por-
tugueses, em 1415, obtendo, 
assim, uma localização privi-
legiada para buscar uma nova 
rota para a Ásia pela costa. In-
forme que a conquista dos rei-
nos africanos, como o de Mali 
para apoderar-se de suas rique-
zas, também era um dos obje-
tivos das Grandes Navegações.
• Faça anotações na lousa au-
xiliando na identificação da pri-
meira e da segunda fases do 
processo de expansão marítima 
portuguesa. Solicite o registro 
desses dados no caderno.

riências (mercantil, militar, 
diplomática, cultural) na 
África. Após a passagem do 
Cabo Bojador em 1434, os 
portugueses alcançaram a 
Guiné e o Cabo Verde uma 
década depois. Chegaram 
à Costa da Malagueta em 
1470. Dali, eles fi ncaram 
pé em área vizinha, onde 

construíram a fortaleza 
d’El Mina em 1482. 

Na mesma década, Dio-
go Cão explorou a embo-
cadura do Rio Zaire, e Bar-
tolomeu Dias alcançou a 
estremadura austral da 
África. Em 1497, Vasco da 
Gama ainda fi ncou padrões 
na costa africana antes de 

chegar à Índia e tratou com 
africanos da costa índica, 
embora nem sempre de 
maneira amistosa.

SILVEIRA, E.; CORREA, S. M. S. Via-
jantes brancos na África negra do 
século XV. In: MACEDO, Jr. (Org.). 

Desvendando a história da África. 
Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2008. 

p. 85-89.

TEXTO DE APOIO 

Para o professor

Desvendando a história da 
África

Às vésperas da expan-
são portuguesa pela costa 
ocidental da África, a Co-
roa lusa estava, pois, ciente 
da importância da posição 
estratégica de Ceuta, onde 
um entreposto seria pro-
missor.

[...] A sua conquista sig-
nifi cava a abertura do ca-
minho ao tão desejado ouro 
sudanês.

[...] Desde a tomada de 
Ceuta em 1415 até o fi -
nal do périplo africano 
em 1498, os portugueses 
acumularam várias expe-
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Fonte: DUBY, Georges. Grand atlas historique. Paris: Larousse, 2008. p. 64-65.
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Novas rotas marítimas
Em 1453, os turcos otomanos conquistaram a cidade de Constantinopla, capital do 

Império Bizantino, dominaram o Mediterrâneo oriental e passaram a cobrar altas taxas 
das caravanas de comerciantes, que passavam em direção à Europa, carregadas de pro-
dutos do Oriente. 

Para chegar à fonte das mercadorias – a Ásia –, mercadores e navegantes europeus 
começaram a buscar novos caminhos que os levassem às Índias, termo genérico pelo 
qual denominavam as regiões do Oriente.

O navegador genovês Cristóvão Colombo acreditava que seria possível chegar ao 
Oriente navegando em direção ao Ocidente, atravessando o oceano Atlântico, sempre 
em direção ao oeste.

Colombo, então, convenceu os reis da Espanha a financiarem uma expedição para as 
Índias. Em agosto de 1492, à frente de três embarcações, ele e seus comandados inicia-
ram a viagem e chegaram em terras que chamaram de San Salvador e hoje pertencem 
às Bahamas, na América Central. No entanto, acreditavam ter chegado às Índias.

Por causa desse engano, os europeus chamaram de índios os nativos da região. 
Somente anos mais tarde, outro navegador, Américo Vespúcio, constataria que essas 
terras pertenciam a um continente desconhecido até então dos europeus. 

Enquanto isso, os portugueses continuavam suas viagens pela costa atlântica 
da África à procura de uma passagem para as Índias. Em 1498, navios portugueses 
comandados por Vasco da Gama contornaram o extremo sul da África e chegaram 
a Calicute, na Índia. Em 22 de abril de 1500, outro navegador português, Pedro 
Álvares Cabral, desembarcou em terras hoje pertencentes ao estado da Bahia, 
no Brasil.

75

D3-2056-HIST-F2_V7-U02-LA-G20.indd   75 10/25/18   10:01 AM

 O empreendimento português
Essa situação começou a mudar nas primeiras décadas do século XV. Em 1415, 

os portugueses conquistaram Ceuta, cidade do norte da África e importante entre-
posto comercial e militar dos muçulmanos. Essa conquista foi um marco na expansão 
marítima portuguesa.

Após a conquista de Ceuta, os portugueses obtiveram informações sobre um reino 
africano situado ao sul do Saara que seria muito rico em ouro. Era o Reino do Mali, 
estudado no capítulo anterior. O governo português deu início, então, a uma série de 
empreendimentos com o objetivo de conquistar esse reino e apoderar-se de suas riquezas.

O processo de expansão posto em prática pelo governo de Portugal pode ser 
dividido em duas fases. A primeira fase foi a da conquista da costa atlântica da África. 
Começou em 1418 (quando os portugueses iniciaram as viagens pelo litoral africano) 
e terminou em 1487, quando os portugueses alcançaram o extremo sul do continente 
africano (veja o mapa abaixo).

A segunda fase é conhecida como Era das Grandes Navegações. Começou em 
1498, quando uma frota portuguesa comandada por Vasco da Gama chegou às Índias, 
na Ásia, depois de percorrer a costa 
atlântica da África.

A chegada às Índias por um 
caminho marítimo tinha grande impor-
tância para os portugueses. Isso porque, 
depois da conquista de Constantinopla 
pelos turcos, o comércio com o Oriente 
se tornara um problema para os euro-
peus (veja no boxe Para saber mais 
na página seguinte).

Pode-se dizer que a Era das 
Grandes Navegações terminou 
no início do século XVII, com as 
novas rotas de comércio já estabele-
cidas e praticamente todas as regiões 
do globo interligadas. Nessa época, 
outros países europeus também par-
ticipavam das navegações oceânicas 
iniciadas pelos portugueses.

Fonte: DUBY, Georges. Grand atlas historique. 
Paris: Larousse, 2008. p. 64-65.
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Comparar um mapa antigo 
com um mapa atual
• Organize uma atividade de 
comparação entre um mapa 
antigo e um mapa atual e ex-
plique que o mapa é um meio 
de comunicação visual, com-

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

Para saber mais
• Organize uma leitura em 
voz alta do texto “Novas rotas 
marítimas” juntamente com 
a observação do mapa “Na-
vegações espanholas e portu-
guesas (séculos XV e XVI)” pa-
ra a visualização das viagens 
mencionadas. Após uma pri-
meira leitura, peça aos alunos 
que localizem e anotarem no 
caderno as informações sobre:

 ✓ O significado do termo “Ín-
dias”;

 ✓ O interesse em chegar às 
Índias;

 ✓ A estratégia de Colombo 
para chegar às Índias;

 ✓ O resultado da primeira ex-
pedição de Colombo; 

 ✓ As origens dos termos “ín-
dios” e “América”;

 ✓ A viagem de Vasco da Gama;
 ✓ A viagem de Pedro Álvares 

Cabral. 
• Com base nas respostas 
dos alunos, organize as infor-
mações na lousa verificando o 
que aprenderam com a leitu-
ra e como perceberam as re-
lações entre as ideias básicas.
• Explore cada assunto com o 
auxílio do mapa, identifique as 
rotas portuguesa e espanhola 
e aproveite para explicar tam-
bém porque este momento foi 
chamado de Era das Grandes 
Navegações. Destaque o pio-
neirismo que permitiu esta-
belecer relações com a Áfri-
ca, a Ásia e a América e trans-
formou a visão de mundo por 
meio do alcance de regiões 
antes apenas imaginadas e 
mapeou de novas fronteiras, 
estabelecendo o contato entre 
as civilizações.

posto de um conjunto de mar-
cas gráficas e de símbolos que 
formam a linguagem carto-
gráfica.
• Informe que os mapas do 
passado não tinham a mes-
ma precisão dos de hoje, 
pois não havia conhecimen-

to que permitisse represen-
tar o espaço geográfico com 
exatidão.
• Apresente um mapa antigo 
e um mapa atual de seu esta-
do ou cidade e peça aos alu-
nos que observem atentamen-
te os dois mapas.

• Questione as semelhanças 
e as diferenças entre eles e 
anote na lousa.
• Observe que nos mapas an-
tigos a linguagem artística era 
predominante, a escala era 
imprecisa e nem sempre as le-
gendas estavam presentes.
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  Réplica da caravela Anunciação, uma das 
utilizadas por Pedro Álvares Cabral no período 
das Grandes Navegações. Ela encontra-se no 
Lago Taquaral, na cidade de Campinas, SP. 
Fotografia de 2016. JO

ÃO
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NT
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 Caravelas e naus
Uma das novidades do período foi a caravela, embarcação mais leve e apropriada para 

navegar tanto nos oceanos quanto em rios e enseadas. As caravelas eram impulsionadas 
por velas triangulares, dispensavam o remo e eram velozes: navegavam até 250 quilômetros 
por dia. Começaram a ser usadas pelos portugueses por volta de 1440 e, em pouco tempo, 
sua fama espalhou-se para outros países europeus.

Porém, a caravela tinha algumas desvantagens. A maior, provavelmente, era não 
enfrentar bem tempestades e longas travessias. Por ser pequena, não tinha espaço para 
carregar muitas provisões, como água e alimentos. Assim, nas viagens longas, as caravelas 
eram usadas para auxiliar outro tipo de embarcação – a nau –, como a que está represen-
tada na xilogravura da página anterior.

As naus eram maiores que as caravelas, tinham três ou quatro andares. Podiam levar 
maior número de pessoas e quantidades maiores de carga. Nas viagens de ida, levavam 
mercadorias para serem trocadas por outras, além de provisões e armas, incluindo canhões. 
Na volta, traziam mercadorias requisitadas na Europa – como pimenta e gengibre – e 
pessoas escravizadas de algumas regiões da África.

Desde 1444, os portugueses negociavam seres humanos, que eram levados como 
cativos para a Europa. Esse comércio deu início ao tráfico de escravos em grande escala, 
que perdurou até o século XIX e foi o res-
ponsável por desorganizar completamente 
a forma de ser e viver de algumas popula-
ções do continente africano, como veremos 
nos próximos capítulos.

As naus foram as embarcações mais 
utilizadas no século XVI. Com elas, Vasco 
da Gama fez sua primeira viagem às Índias. 
Das três embarcações que formavam a frota 
de Colombo em sua viagem de 1492, uma 
era caravela e duas eram naus.

Grande escala: algo feito em grande 
quantidade. Nesse caso, a captura, escravização 
e venda de africanos.
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  Uma nau (1557), xilogravura 
de autoria desconhecida 
do livro de Hans Staden, 
conhecido também como 
Duas viagens ao Brasil. 

 O avanço dos saberes náuticos
A imagem condutora (abaixo) deste capítulo é uma xilogravura. Seu título é  

Uma nau e foi produzida em 1557. Essa representação permite visualizar algumas carac-
terísticas do processo conhecido como Grandes Navegações.

Observe a xilogravura com atenção e pense que aspectos desse período a obra nos 
ajuda a entender. No entanto, ao longo do capítulo, fique atento para outros aspectos 
que não estão representados na imagem.

O primeiro aspecto a chamar a atenção na xilogravura é a representação do navio em 
alto-mar. A construção de navios destinados à navegação em alto-mar era algo recente 
em Portugal. Até o início do século XV, os navios usados eram barcaças rústicas e pesadas 
destinadas à pesca, próprias para navegar no Mediterrâneo, mas não em mar aberto. Essa 
situação começou a mudar depois da conquista de Ceuta, em 1415, e com a intenção dos 
portugueses de promover sua expansão territorial. 

Incentivados pelo governo português, estudiosos – cartógrafos, astrônomos, nave-
gadores, entre outros especialistas – recuperaram informações náuticas de outros povos, 
principalmente dos fenícios, gregos, árabes e egípcios. 

Essa iniciativa possibilitou o aperfeiçoamento dos instrumentos náuticos, a elaboração 
de cartas de navegação mais precisas e a construção de novos modelos de embarcações.

Xilogravura: técnica de gravura 
na qual se utiliza madeira como 
matriz. Primeiro, o artista entalha 
a peça de madeira, depois passa 
tinta na parte entalhada e a 
pressiona sobre uma folha de 
papel. É um processo parecido 
com o de um carimbo.
Carta de navegação: também 
chamada de carta náutica, carta 
de marear, carta hidrográfica 
ou plano hidrográfico, é a 
representação cartográfica 
de uma área náutica e áreas 
costeiras próximas; equivalente 
marítimo dos mapas terrestres. 
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A BNCC NESTA DUPLA 

COMPETÊNCIAS 
• Gerais: 1 e 2
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 2 e 7
• Específicas de História: 3 e 4

HABILIDADE
• EF07HI02

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Solicite a observação da 
imagem condutora e a leitu-
ra da legenda e peça aos alu-
nos que descrevam o que está 
representado.
• Anote na lousa os elemen-
tos apontados e faça pergun-
tas sobre o tipo de embarca-
ção e sua representação em 
alto-mar. O que a nau teria de 
diferente dos antigos navios? 
• Aproveitando as hipóte-
ses levantadas, explique que  
nau é uma denominação ge-
nérica dada aos navios de 
grande porte usados em via-
gens longas desenvolvidas du-
rante as Grandes Navegações  
no século XVI.
• Aborde a permanência de 
saberes desenvolvidos por ou-
tros povos que possibilitou o 
acesso às obras dos mestres 
gregos preservadas pelos ára-
bes e também o conhecimen-
to da astronomia árabe (fun-
damental para a utilização de 
coordenadas) e de equipa-
mentos responsáveis por uma 
navegação mais precisa. 
• Essas permanências trazem 
à tona a crítica sobre as visões 
que exacerbam a ideia de su-
perioridade e progresso ape-
nas no presente. 

• Na conclusão da pesquisa, 
os alunos deverão responder 
ao seguinte questionamento: 
Por que a invenção de Merca-
tor facilitou a navegação? 
• Os alunos deverão descrever 
a invenção e concluir que a car-
ta orientada de Mercator ofere-
cia uma representação do mun-

do onde uma linha reta corres-
pondia a uma reta com igual 
rumo no oceano. Um bom co-
meço para o desenvolvimento 
da atividade é o vídeo “As dife-
rentes formas de representação 
cartográfica”. Disponível em: 
<http://livro.pro/sbswig>. Aces-
so em: 10 out. 2018.

• Discuta os resultados da 
pesquisa com os alunos de-
mostrando que ainda hoje a 
projeção de Mercator é a mais 
utilizada em nossos mapas, 
embora apresente algumas 
distorções (os países do Nor-
te são representados maiores 
que os do Sul). 

MAIS ATIVIDADES

Pesquisar a projeção 
cilíndrica de Mercator 
• Para explorar um dos avan-
ços da cartografia no período 
das Grandes Navegações, so-
licite aos alunos que realizem 
uma pesquisa sobre o Sistema 
de Projeção Cilíndrica desen-
volvido por Mercator. 
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  Réplica da caravela Anunciação, uma das 
utilizadas por Pedro Álvares Cabral no período 
das Grandes Navegações. Ela encontra-se no 
Lago Taquaral, na cidade de Campinas, SP. 
Fotografia de 2016. JO
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 Caravelas e naus
Uma das novidades do período foi a caravela, embarcação mais leve e apropriada para 

navegar tanto nos oceanos quanto em rios e enseadas. As caravelas eram impulsionadas 
por velas triangulares, dispensavam o remo e eram velozes: navegavam até 250 quilômetros 
por dia. Começaram a ser usadas pelos portugueses por volta de 1440 e, em pouco tempo, 
sua fama espalhou-se para outros países europeus.

Porém, a caravela tinha algumas desvantagens. A maior, provavelmente, era não 
enfrentar bem tempestades e longas travessias. Por ser pequena, não tinha espaço para 
carregar muitas provisões, como água e alimentos. Assim, nas viagens longas, as caravelas 
eram usadas para auxiliar outro tipo de embarcação – a nau –, como a que está represen-
tada na xilogravura da página anterior.

As naus eram maiores que as caravelas, tinham três ou quatro andares. Podiam levar 
maior número de pessoas e quantidades maiores de carga. Nas viagens de ida, levavam 
mercadorias para serem trocadas por outras, além de provisões e armas, incluindo canhões. 
Na volta, traziam mercadorias requisitadas na Europa – como pimenta e gengibre – e 
pessoas escravizadas de algumas regiões da África.

Desde 1444, os portugueses negociavam seres humanos, que eram levados como 
cativos para a Europa. Esse comércio deu início ao tráfico de escravos em grande escala, 
que perdurou até o século XIX e foi o res-
ponsável por desorganizar completamente 
a forma de ser e viver de algumas popula-
ções do continente africano, como veremos 
nos próximos capítulos.

As naus foram as embarcações mais 
utilizadas no século XVI. Com elas, Vasco 
da Gama fez sua primeira viagem às Índias. 
Das três embarcações que formavam a frota 
de Colombo em sua viagem de 1492, uma 
era caravela e duas eram naus.

Grande escala: algo feito em grande 
quantidade. Nesse caso, a captura, escravização 
e venda de africanos.
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  Uma nau (1557), xilogravura 
de autoria desconhecida 
do livro de Hans Staden, 
conhecido também como 
Duas viagens ao Brasil. 

 O avanço dos saberes náuticos
A imagem condutora (abaixo) deste capítulo é uma xilogravura. Seu título é  

Uma nau e foi produzida em 1557. Essa representação permite visualizar algumas carac-
terísticas do processo conhecido como Grandes Navegações.

Observe a xilogravura com atenção e pense que aspectos desse período a obra nos 
ajuda a entender. No entanto, ao longo do capítulo, fique atento para outros aspectos 
que não estão representados na imagem.

O primeiro aspecto a chamar a atenção na xilogravura é a representação do navio em 
alto-mar. A construção de navios destinados à navegação em alto-mar era algo recente 
em Portugal. Até o início do século XV, os navios usados eram barcaças rústicas e pesadas 
destinadas à pesca, próprias para navegar no Mediterrâneo, mas não em mar aberto. Essa 
situação começou a mudar depois da conquista de Ceuta, em 1415, e com a intenção dos 
portugueses de promover sua expansão territorial. 

Incentivados pelo governo português, estudiosos – cartógrafos, astrônomos, nave-
gadores, entre outros especialistas – recuperaram informações náuticas de outros povos, 
principalmente dos fenícios, gregos, árabes e egípcios. 

Essa iniciativa possibilitou o aperfeiçoamento dos instrumentos náuticos, a elaboração 
de cartas de navegação mais precisas e a construção de novos modelos de embarcações.

Xilogravura: técnica de gravura 
na qual se utiliza madeira como 
matriz. Primeiro, o artista entalha 
a peça de madeira, depois passa 
tinta na parte entalhada e a 
pressiona sobre uma folha de 
papel. É um processo parecido 
com o de um carimbo.
Carta de navegação: também 
chamada de carta náutica, carta 
de marear, carta hidrográfica 
ou plano hidrográfico, é a 
representação cartográfica 
de uma área náutica e áreas 
costeiras próximas; equivalente 
marítimo dos mapas terrestres. 

SA
M

M
LU

NG
 R

AU
CH

/IN
TE

RF
OT

O/
 F

OT
OA

RE
NA

76

D3-2056-HIST-F2_V7-U02-LA-G20-AV.indd   76 10/26/18   2:45 PM TEXTO DE APOIO 

Para o aluno

Henrique, o navegador

No entanto, na época 
anterior a D. Henrique era 
raro verem-se escravos 
em Portugal, sobretudo da 

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Para detalhar alguns avan-
ços técnicos do período, orien-
te a observação da réplica da 
caravela Anunciação e a leitu-
ra do texto “Caravelas e naus”. 
• Em seguida, peça aos alu-
nos que anotem no caderno 
as diferenças entre os dois ti-
pos de embarcação. Infor-
me que estes avanços técni-
cos transformaram a pequena 
caravela, usada pelos portu-
gueses desde o século XIII, no 
mais eficaz e adequado instru-
mento de conquista dos ocea-
nos. Explique que as modifica-
ções introduzidas na estrutu-
ra do casco e principalmente 
na disposição das velas, que 
passaram a ser colocadas em 
sentido longitudinal e não no 
transversal, deram à caravela 
a capacidade de avançar em 
sentido contrário ao do vento 
que a impulsiona.
• Destaque, ainda, que esta 
técnica foi aprimorada em vir-
tude de uma necessidade es-
pecífica: vencer os ventos alí-
sios do Norte e Nordeste nas 
viagens de volta do litoral afri-
cano.
• Ao abordar a opção pelas 
naus, solicite a leitura do Tex-
to de apoio para o aluno, 
destacando aspectos do co-
mércio de pessoas capturadas 
na África e negociadas como 
escravos em Portugal, prática 
que ganhava força com a con-
quista do litoral africano.

África Negra, daí a espe-
cial atenção que mereceu 
a sua chegada, em grande 
número, em 1445. O que 
torna singulares os even-
tos desse ano foi o Infante 
ter sido o primeiro euro-
peu a utilizar o Atlântico 
para transportar, para a 

Europa, africanos de di-
versas origens raciais, 
capturados pelos portu-
gueses [...] nas terras além 
do Cabo Bojador. 

Como resultado desta 
iniciativa henriquina par-
ticular, Portugal tornou-se, 
durante a vida do Infante, 

um importante e fl orescen-
te mercado que fornecia 
Castela (sobretudo Sevilha) 
e a Coroa de Aragão (sobre-
tudo Valência) de escravos 
da África Negra. 

RUSSEL, Peter. Henrique, 
o Navegador. Lisboa: Horizonte, 

2004. p. 225.
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Pesquisas indicam que os primeiros estudos sobre o astrolábio foram desenvolvidos 

por gregos e romanos, no século II a.C. Com base nessas informações, cientistas islâmicos 
construíram no século X os primeiros astrolábios conhecidos. Além de instrumento de 
navegação, também era usado pelos marinheiros muçulmanos para calcular os horários 
de oração e para localizar a direção de Meca. Os muçulmanos levaram o astrolábio para 
a Península Ibérica, e esse foi o principal instrumento de orientação nas viagens marítimas 
dos portugueses e espanhóis na época das Grandes Navegações.

 Que informações esse vestígio histórico pode nos fornecer?
Ao conhecer a história do astrolábio, podemos deduzir que invenções e ideias muitas 

vezes resultam do contato entre diferentes povos e culturas. Ou ainda, que processos 
históricos podem ser bastante longos: entre os primeiros astrolábios construídos pelos 
gregos e os instrumentos aperfeiçoados pelos islâmicos se passaram vários séculos. O 
astrolábio reproduzido acima tem inscrições em hebraico e em árabe. Esse detalhe sugere, 
entre outros aspectos, a coexistência, na Península Ibérica, das três religiões monoteístas: 
Judaísmo, Islamismo e Cristianismo.
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 Novos instrumentos náuticos
Na época das Grandes Navegações, foram desenvolvidos 

e aperfeiçoados vários instrumentos náuticos. Antes desses 
recursos, os marinheiros navegavam somente durante o dia, 
orientando-se pelos acidentes geográficos da costa, como 
enseadas, rios, montanhas etc. As medições de distância 
eram feitas a olho nu e podiam ser imprecisas. Com os novos 
instrumentos, os marinheiros tinham condições de se localizar 
mesmo em alto-mar. Bastava usar os instrumentos para cal-
cular a posição do Sol ou das estrelas. 

Na imagem que estamos analisando, estão representados 
dois instrumentos (ver detalhes ao lado e abaixo): a balestilha 
(apontada para a Lua) e o astrolábio (voltado para o Sol). Os 
primeiros registros portugueses do uso da balestilha são de 
1519; já o uso sistemático do astrolábio data de 1500, durante 
a viagem de Cabral (veja a seção Raio X na página seguinte). 

Outro instrumento essencial para os navegadores da 
época foi a bússola. Inventada pelos chineses mais de 1 000 
anos antes das Grandes Navegações, foi aperfeiçoada nesse 
período e se tornou um dos principais instrumentos para a 
localização em alto-mar. 

  Este detalhe da xilogravura 
Uma nau representa 
um marinheiro com uma 
balestilha, instrumento 
usado em alto-mar 
para observar a altura 
dos astros e identificar 
a latitude em que se 
encontra a embarcação.

  Neste detalhe da 
xilogravura, um 
marinheiro utiliza 
o astrolábio, 
instrumento que 
permite medir a 
altura dos astros 
e assim ajudar 
na localização da 
embarcação em 
alto-mar.
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Veja no Material 
Digital Audiovisual 
o vídeo Grandes 
navegações.
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A BNCC NESTA DUPLA 

COMPETÊNCIAS  
• Geral: 2
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 2, 3, e 7
• Específicas de História: 1, 3 e 4

HABILIDADE
• EF07HI02

 PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Peça aos alunos que obser-
vem os detalhes da gravura 
que destacam os marinheiros 
utilizando uma balestilha e um 
astrolábio e auxilie na descrição 
de suas aplicações. 
• Em seguida, estimule-os a 
refletir sobre as dificuldades 
de navegação antes do uso 
desses instrumentos.
• Destaque, mais uma vez, a 
contribuição das tecnologias 
de diferentes povos no seu de-
senvolvimento, como no caso 
da bússola, inventada pelos 
chineses e utilizada por dife-
rentes culturas. 
• Para falar da tripulação que 
fazia parte das expedições ma-
rítimas, peça aos alunos que 
voltem à imagem condutora e 
observem as pessoas retrata-
das. Questione-os sobre quem 
seriam esses tripulantes e quais 
seriam suas funções. A presen-
ça de outras pessoas além da-
quelas que trabalhavam nas 
missões seria permitida? Com 
base nas respostas, explore o 
perfil variado dos tripulantes. 

NO AUDIOVISUAL

Grandes Navegações
• Aproveite as imagens das ca-
ravelas e as descrições da vida 
em alto-mar para apresentar o 
vídeo Grandes Navegações. 
• O vídeo apresenta as rotas e os 
empecilhos à navegação, como o 
desconhecimento sobre algumas 
correntes marítimas e ventos, 
fala das características das em-
barcações e sobre quem financia-
va essas caríssimas expedições. 

TEXTO DE APOIO

Para o professor

O Brasil no Império 
Português

Após o início da expan-
são ultramarina, a Igreja 
Católica participou ativa-
mente da colonização. As 

ordens religiosas católicas 
estiveram presentes em 
todo o império luso, princi-
palmente a dos jesuítas [...]

Por isso, não se pode 
hoje contar a história das 
conquistas e colonizações 
da Coroa lusa, em qualquer 
lugar do mundo, sem nela 

incluir as ações, os pensa-
mentos e as articulações 
da maior instituição cató-
lica [...].

AMADO, Janaína; FIGUEIREDO, Luiz 
Carlos. O Brasil no Império Por-

tuguês. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 
2001. p. 18-19.
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  Astrolábio hebraico, 
provavelmente feito na Espanha 
entre 1345 e 1355. Esse 
extraordinário instrumento 
demonstra perfeitamente a 
troca de conhecimentos e ideias 
entre estudiosos cristãos, judeus 
e muçulmanos na Espanha antes 
de 1492.

raio X

 Que vestígio histórico é este?
Trata-se de um astrolábio, fabricado provavelmente na região da atual Espanha entre 

1345 e 1355. Esse instrumento foi desenvolvido para resolver diversos problemas geomé-
tricos, como medir a altura dos astros acima da linha do horizonte, calcular a altura de 
uma construção ou a profundidade de um poço. Compõe-se de um disco sobre o qual 
são colocadas várias lâminas circulares, cada uma com uma finalidade específica.

 Quem inventou o astrolábio?
Pesquisas indicam que os primeiros estudos sobre o astrolábio foram desenvolvidos 

por gregos e romanos, no século II a.C. Com base nessas informações, cientistas islâmicos 
construíram no século X os primeiros astrolábios conhecidos. Além de instrumento de 
navegação, também era usado pelos marinheiros muçulmanos para calcular os horários 
de oração e para localizar a direção de Meca. Os muçulmanos levaram o astrolábio para 
a Península Ibérica, e esse foi o principal instrumento de orientação nas viagens marítimas 
dos portugueses e espanhóis na época das Grandes Navegações.

 Que informações esse vestígio histórico pode nos fornecer?
Ao conhecer a história do astrolábio, podemos deduzir que invenções e ideias muitas 

vezes resultam do contato entre diferentes povos e culturas. Ou ainda, que processos 
históricos podem ser bastante longos: entre os primeiros astrolábios construídos pelos 
gregos e os instrumentos aperfeiçoados pelos islâmicos se passaram vários séculos. O 
astrolábio reproduzido acima tem inscrições em hebraico e em árabe. Esse detalhe sugere, 
entre outros aspectos, a coexistência, na Península Ibérica, das três religiões monoteístas: 
Judaísmo, Islamismo e Cristianismo.

troca de conhecimentos e ideias 
entre estudiosos cristãos, judeus 
e muçulmanos na Espanha antes 

Trata-se de um astrolábio, fabricado provavelmente na região da atual Espanha entre 
1345 e 1355. Esse instrumento foi desenvolvido para resolver diversos problemas geomé-
tricos, como medir a altura dos astros acima da linha do horizonte, calcular a altura de 
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 Novos instrumentos náuticos
Na época das Grandes Navegações, foram desenvolvidos 

e aperfeiçoados vários instrumentos náuticos. Antes desses 
recursos, os marinheiros navegavam somente durante o dia, 
orientando-se pelos acidentes geográficos da costa, como 
enseadas, rios, montanhas etc. As medições de distância 
eram feitas a olho nu e podiam ser imprecisas. Com os novos 
instrumentos, os marinheiros tinham condições de se localizar 
mesmo em alto-mar. Bastava usar os instrumentos para cal-
cular a posição do Sol ou das estrelas. 

Na imagem que estamos analisando, estão representados 
dois instrumentos (ver detalhes ao lado e abaixo): a balestilha 
(apontada para a Lua) e o astrolábio (voltado para o Sol). Os 
primeiros registros portugueses do uso da balestilha são de 
1519; já o uso sistemático do astrolábio data de 1500, durante 
a viagem de Cabral (veja a seção Raio X na página seguinte). 

Outro instrumento essencial para os navegadores da 
época foi a bússola. Inventada pelos chineses mais de 1 000 
anos antes das Grandes Navegações, foi aperfeiçoada nesse 
período e se tornou um dos principais instrumentos para a 
localização em alto-mar. 

  Este detalhe da xilogravura 
Uma nau representa 
um marinheiro com uma 
balestilha, instrumento 
usado em alto-mar 
para observar a altura 
dos astros e identificar 
a latitude em que se 
encontra a embarcação.

  Neste detalhe da 
xilogravura, um 
marinheiro utiliza 
o astrolábio, 
instrumento que 
permite medir a 
altura dos astros 
e assim ajudar 
na localização da 
embarcação em 
alto-mar.

raio X
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Veja no Material 
Digital Audiovisual 
o vídeo Grandes 
navegações.
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Construir um astrolábio
• Sugira aos alunos que cons-
truam uma versão do astrolá-
bio, testando sua aplicação 
prática, como no cálculo da al-
tura de edifícios, postes, caixa-
-d’água, entre outros. Este ví-

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

Raio X
• O conteúdo possibilita a 
análise mais detalhada de um 
vestígio histórico: o astrolábio. 
Com base nas informações so-
bre seu uso por outros povos 
antes de ser utilizado por por-
tugueses e espanhóis nas na-
vegações, estimule os alunos a 
refletirem sobre a importância 
das trocas culturais para o de-
senvolvimento humano, que 
só acontecem quando existe o 
respeito por diferentes modos 
de pensar e de viver. 
• A discussão também pode 
ajudar a pensar sobre os usos 
da tecnologia por diferentes 
povos de acordo com suas ne-
cessidades.
• No contexto do desenvol-
vimento do astrolábio, para 
os gregos o uso do astrolá-
bio permitia resolver diversos 
problemas geométricos, como 
calcular a altura de uma cons-
trução, além de ampliar os co-
nhecimentos de astronomia. 
• Por sua vez, os islâmicos 
precisavam de um instrumen-
to para indicar as horas e a di-
reção de Meca para realizar as 
orações diárias.
• Na Europa, havia a busca 
por riquezas, e a possibilidade 
de navegar com mais preci-
são e segurança permitiria es-
se enriquecimento das nações 
europeias.

deo pode servir de referência 
para a construção do instru-
mento com materiais alterna-
tivos. Disponível em: <http://
livro.pro/mbfjvn>. Acesso em: 
22 ago. 2018.
• Solicite a ajuda do professor 
de Matemática para elaborar os 
cálculos que envolvem conheci-

mentos de trigonometria (habi-
lidades ainda não desenvolvidas 
no 7o ano); o professor de Ma-
temática pode seguir o modelo 
citado neste vídeo, que adapta 
os conceitos possibilitando seu 
entendimento. Disponível em: 
<http://livro.pro/q4bvyr>. Aces-
so em: 22 ago. 2018.
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p ar a s aber mais
A Igreja e a expansão ultramarina

Na época das navegações, o poder da Igreja se integrava ao poder 
temporal dos Estados Nacionais, principalmente de países católicos, 
como Portugal e Espanha.

Por isso, os papas eram muitas vezes procurados para resolver desa-
venças e disputas entre os governos de diversos países. Por exemplo: 
a chegada dos espanhóis à América em 1492 provocou disputas com 
Portugal, e o papa foi chamado para mediar o conflito. Após diver-
sas negociações, em 7 de junho de 1494, representantes de Portugal e 
Espanha assinaram o documento conhecido como Tratado de Tordesilhas. 

Esse documento dividia o mundo em duas partes, uma a oeste e 
outra a leste de uma linha imaginária (o meridiano de Tordesilhas) 
situada a 370 léguas (2 500 quilômetros) a oeste do arquipélago de 
Cabo Verde, na costa da África (veja o mapa abaixo). As terras encon-
tradas a leste dessa linha pertenceriam a Portugal; as terras a oeste 
seriam da Espanha. Entretanto, esse acordo não levava em conta o 
fato de que as terras já tinham dono, ou seja, pertenciam à população 
nativa que nelas vivia.

Os governos de Portugal e Espanha usaram esse tratado para reivin-
dicar um suposto direito sobre a América. Mas outras nações europeias 
– entre elas Inglaterra, Holanda e França – ignoraram o acordo e pro-
moveram viagens de conquista a esses territórios. 

Fonte: DUBY, Georges. Grand atlas historique. Paris: 
Larousse, 2008. p. 64-65.
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  Typus Religionis, Alegoria da Companhia de Jesus, século XVI. Óleo sobre tela, de autoria 
desconhecida. Na imagem, é possível ver diversos religiosos nas embarcações.

 A tripulação
Veja novamente a xilogravura Uma nau. Observe que algumas pessoas trabalham no 

navio. O número de tripulantes variava conforme o tamanho e o objetivo da viagem. Em 
média, as caravelas levavam 50 pessoas e as naus, aproximadamente 100. 

Essas pessoas tinham perfil variado. Havia representantes do rei, nobres em busca 
de aventura ou de riqueza, estudiosos relacionados ao mundo náutico – cosmógrafos, 
cartógrafos e outros – e marinheiros encarregados das funções mais pesadas e perigosas. 

Quem liderava as expedições era o capitão-mor, mas havia outros cargos, como o de 
mestre, contramestre e piloto. 

Nessas viagens ia também um escrivão, representante direto do rei, encarregado de fazer 
os relatos da viagem e registrar em um livro de contabilidade as despesas e as mercadorias. 
Um dos primeiros documentos escritos em português sobre a chegada dos europeus à 
região que hoje corresponde ao Brasil foi redigido pelo escrivão Pero Vaz de Caminha. 

Na época das Grandes Navegações, as relações entre a Igreja Católica e alguns reinos 
europeus, como os da Espanha e os de Portugal, eram muito próximas. Por isso, as 
viagens transoceânicas promovidas por esses governos também levavam representantes 
da Igreja, encarregados de dar assistência espiritual aos viajantes e, principalmente, 
converter ao catolicismo os povos das regiões conquistadas. Os papas desse período 
emitiram várias bulas que autorizavam a escravização de nativos que 
não quisessem se converter ao cristianismo (veja o boxe Para saber 
mais na página 81). 

Bula: lei, decreto.
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COMPETÊNCIAS 
• Geral: 1
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 3 e 7
• Específicas de História: 1, 3 e 4

HABILIDADE
• EF07HI02

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• O Texto de apoio para o 
aluno traz o relato de um pa-
dre que viajava em uma expe-
dição a Goa com alguns de-
talhes sobre as condições a 
que a maioria dos tripulantes 
estava submetida. Caso ache 
pertinente, promova a leitu-
ra, explique eventuais termos 
desconhecidos e questione os 
efeitos dessas condições pre-
cárias no desempenho dos 
trabalhadores.

grande preço, achando-se 
em terra onde houvesse o 
que comer, a beberia. E têm 
eles tanta necessidade que 
não se queixam tanto de 
ser ruim, mas sim de ser 
pouco. Algum vinho que se 
lhes dão é quase vinagre e 
muito sujo [...]. Nos dias de 
pescado não tem outra coi-

sa mais para comer, senão 
molhar neste vinagre este 
pão podre e muito ruim e 
manter-se com isto [...]. A 
carne, além de ser muito 
pouca, também é muito 
salgada e não têm onde 
deixá-la de remolho, por 
que na borda da nau ou a 
comem os peixes ou a to-

mam [...]; fi nalmente são 
constrangidos estes pobres 
homens a comer e beber da 
água salgada em que ou-
tros cozeram sua carne.

CARTA de Marcos Nunes aos jesuítas 
de Portugal. Goa, 4 de janeiro de 

1556. In: WICKI, Joseph S. I. Docu-
menta Indica. Roma: Monumenta 

Histórica Societatis Iesu, 1954. p. 439.

TEXTO DE APOIO

Para o aluno

Carta aos jesuítas
[...] os que pior [...] pas-

sam são os pobres e desam-
parados [...] é de piedade 
ver a má vida que levam, 
com um biscoito muito ne-
gro e às vezes muito cheio 
de gusanos, como eu os vi 
muitas vezes. Às vezes é tão 
amargo que mais sabe a fel. 
A água [...] é tão fedorenta 
pelo grande calor, que creio 
que nenhum deles por 
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p ar a s aber mais
A Igreja e a expansão ultramarina

Na época das navegações, o poder da Igreja se integrava ao poder 
temporal dos Estados Nacionais, principalmente de países católicos, 
como Portugal e Espanha.

Por isso, os papas eram muitas vezes procurados para resolver desa-
venças e disputas entre os governos de diversos países. Por exemplo: 
a chegada dos espanhóis à América em 1492 provocou disputas com 
Portugal, e o papa foi chamado para mediar o conflito. Após diver-
sas negociações, em 7 de junho de 1494, representantes de Portugal e 
Espanha assinaram o documento conhecido como Tratado de Tordesilhas. 

Esse documento dividia o mundo em duas partes, uma a oeste e 
outra a leste de uma linha imaginária (o meridiano de Tordesilhas) 
situada a 370 léguas (2 500 quilômetros) a oeste do arquipélago de 
Cabo Verde, na costa da África (veja o mapa abaixo). As terras encon-
tradas a leste dessa linha pertenceriam a Portugal; as terras a oeste 
seriam da Espanha. Entretanto, esse acordo não levava em conta o 
fato de que as terras já tinham dono, ou seja, pertenciam à população 
nativa que nelas vivia.

Os governos de Portugal e Espanha usaram esse tratado para reivin-
dicar um suposto direito sobre a América. Mas outras nações europeias 
– entre elas Inglaterra, Holanda e França – ignoraram o acordo e pro-
moveram viagens de conquista a esses territórios. 

Fonte: DUBY, Georges. Grand atlas historique. Paris: 
Larousse, 2008. p. 64-65.
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  Typus Religionis, Alegoria da Companhia de Jesus, século XVI. Óleo sobre tela, de autoria 
desconhecida. Na imagem, é possível ver diversos religiosos nas embarcações.

 A tripulação
Veja novamente a xilogravura Uma nau. Observe que algumas pessoas trabalham no 

navio. O número de tripulantes variava conforme o tamanho e o objetivo da viagem. Em 
média, as caravelas levavam 50 pessoas e as naus, aproximadamente 100. 

Essas pessoas tinham perfil variado. Havia representantes do rei, nobres em busca 
de aventura ou de riqueza, estudiosos relacionados ao mundo náutico – cosmógrafos, 
cartógrafos e outros – e marinheiros encarregados das funções mais pesadas e perigosas. 

Quem liderava as expedições era o capitão-mor, mas havia outros cargos, como o de 
mestre, contramestre e piloto. 

Nessas viagens ia também um escrivão, representante direto do rei, encarregado de fazer 
os relatos da viagem e registrar em um livro de contabilidade as despesas e as mercadorias. 
Um dos primeiros documentos escritos em português sobre a chegada dos europeus à 
região que hoje corresponde ao Brasil foi redigido pelo escrivão Pero Vaz de Caminha. 

Na época das Grandes Navegações, as relações entre a Igreja Católica e alguns reinos 
europeus, como os da Espanha e os de Portugal, eram muito próximas. Por isso, as 
viagens transoceânicas promovidas por esses governos também levavam representantes 
da Igreja, encarregados de dar assistência espiritual aos viajantes e, principalmente, 
converter ao catolicismo os povos das regiões conquistadas. Os papas desse período 
emitiram várias bulas que autorizavam a escravização de nativos que 
não quisessem se converter ao cristianismo (veja o boxe Para saber 
mais na página 81). 

Bula: lei, decreto.
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Para o aluno

Viagem à terra do Brasil

[...] eu vos pedirei que se 
quiserdes saber coisas do 
mar e sobretudo dessas via-

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

Para saber mais
Para explicar os termos do 

Tratado de Tordesilhas, re-
corra ao mapa “Tordesilhas e 
o Império colonial português” 
demonstrando os detalhes da 
divisão do mundo pela Linha 
de Tordesilhas. 
• Chame a atenção dos alu-
nos para o fato de o acordo 
não considerar os direitos das 
populações que já habitavam 
os territórios em disputa. Vo-
cê pode estimulá-los a refle-
tir sobre quais seriam os efei-
tos dessa visão para as popu-
lações nativas, que serão estu-
dadas em breve.
• Com o auxílio de um mapa-
-múndi, questione os alunos 
sobre os idiomas falados em 
cada continente e explore o 
conceito de colonização, loca-
lizando as regiões controladas 
por cada nação.
• Procure destacar, ainda, co-
mo o comércio de especia-
rias, uma das motivações ini-
ciais das navegações não mu-
dou apenas o comércio, mas 
permitiu a vinculação das his-
tórias dos continentes, num 
processo de trocas constantes 
que se ampliou e acelerou ca-
da vez mais.

gens, deixeis de lado livros 
e conversas dos que nunca 
experimentaram e ouvi tão 
somente aqueles que pa-
deceram tais trabalhos [...] 
E acrescentarei que tanto 
com referência à incons-
tância dos ventos, tem-

pestades, chuvas, insetos e 
calor, como em relação às 
demais coisas do mar, prin-
cipalmente no Equador, o 
que vale é a prática.

LÉRY, Jean de. Viagem à terra do 
Brasil. Belo Horizonte: Itatiaia, 2007. 

p. 74.
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Motins e revoltas eram comuns e manifestações de descontentamento eram punidas 
com extrema violência. 

Outro problema eram os naufrágios, 
nos quais morriam muitos marinheiros. As 
cartas de navegação ainda eram imprecisas 
e não indicavam todos os acidentes geo-
gráficos. Assim, era frequente que navios 
fossem a pique por colidirem com recifes 
ou bancos de areia. 
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  As tempestades e o excesso de carga também 
provocavam os naufrágios. Na expectativa de 
obter grandes lucros, os comandantes muitas 
vezes retornavam das Índias ou da América 
trazendo um volume excessivo de mercadorias, 
o que colocava em risco a vida de todos. 

O trecho a seguir é um fragmento do texto Semelhança do mundo, de autor 
desconhecido, publicado na Península Ibérica em aproximadamente 1230.

interpretando documentos

 1. De que maneira o território da Índia é descrito no texto? 

 2. Agora é a sua vez: faça de conta que você é um jovem que 
vive na Europa da Idade Média e, por alguma razão, vai 
parar no território da Índia onde, segundo dizem, existem 
seres fantásticos. Com base nessa ideia e nas informações 
deste capítulo, elabore um pequeno conto sobre essa 
aventura. (Veja na seção Como se faz..., no final do livro, 
algumas orientações para elaborar um conto.)

A Índia é representada como uma terra mitológica, onde existem seres e lugares fantásticos. Ao lado de ilhas 

Na Índia há também duas ilhas, Erisse e Arguste, que têm minas de ouro e de 
prata muito ricas e muito preciosas, e [as ilhas] estão sempre verdes e floridas. Dizem 
também que há [...] grande quantidade de dragões ferozes e de grifos muito grandes.

Na terra da Índia há um lugar que chamam de Gótia, onde há gentes más e 
vis. [...] Estas gentes comem quaisquer carnes, quer de bestas, quer de homens [...].

Perto da fonte onde nasce o rio Ganges, há gentes que vivem tão somente do odor 
da maçã. Se porventura necessitam fazer alguma viagem, trazem consigo a maçã, e 
logo que esta murcha, morrem todos. Nesta terra há também serpentes e bestas tão 
ferozes que matam os cervos vivos, e nadam às vezes no Mar Oceano.

COSTA, Ricardo da (Org.). Testemunhos da história: documentos de história antiga e medieval. 
Vitória: Edufes, 2002. p. 264-267.

Grifo: ser mitológico, 
com cabeça e asas de 
águia e corpo de leão.
Gentes: povos.
Mar Oceano: nome 
pelo qual também era 
conhecido o oceano 
Atlântico.

repletas de ouro e prata e de uma natureza exuberante 
– ou seja, locais que poderiam atrair o interesse (e a 

cobiça) de viajantes europeus –, a Índia também abriga monstros aterradores, que inti-
midam os que desejam desbravar tais lugares. São dragões, grifos, canibais, serpentes 
e bestas gigantes. 

Resposta pessoal. Veja orientações no Manual do Professor.
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 Os trabalhadores braçais
Grande parte dos viajantes era de trabalhadores pobres e analfabetos. Muitos embar-

cavam com problemas de saúde e subnutrição. Quase todos entravam na empreitada 
buscando melhores condições de vida. Alguns eram prisioneiros levados à força para 
cumprir suas sentenças criminais, ou sob a promessa de se verem livres de suas condena-
ções após um período nessas embarcações. 

Os trabalhadores braçais se dividiam em três grupos. 
O primeiro era formado pelos marinheiros – carpinteiros, 
despenseiros, cozinheiros, entre outros, pessoas com expe-
riência anterior de viagens marítimas. O segundo grupo 
era o dos grumetes – marinheiros de primeira viagem. 
O terceiro era o dos pajens – menores que deviam servir os 
oficiais, arrumar a mesa, limpar as cabines etc. Além desses, 
presença obrigatória nos navios eram os militares encarre-
gados da defesa da embarcação e de promover guerras de 
conquista nas novas regiões.

Com um número grande de viajantes, 
a vida nos navios não era fácil. Os oficiais 
tinham direito a aposentos especiais, mas o 
restante da tripulação dormia espalhada pela 
embarcação, sem nenhum conforto ou pri-
vacidade. As necessidades fisiológicas eram 
feitas sobre pequenos assentos pendurados 
nas bordas da embarcação ou em banheiros 
improvisados, o que piorava as condições de 
higiene do navio.

A falta de alimentos ricos em vitami-
na C (laranja e limão, sobretudo) ocasio-
nava muitos casos de escorbuto – doença 
que provoca inchaço nas gengivas e queda 
dos dentes. Diarreias, vômitos, doenças pul-
monares, cólera, infecção por gangrena e 
até mesmo doenças mentais eram algumas 
das moléstias que acometiam a tripulação 
desses navios. 

  Detalhe da xilogravura Uma nau, que representa 
marinheiros trabalhando durante a viagem.

Despenseiro: encarregado 
da compra, guarda e registro 
das provisões do navio.

1

1

SAMMLUNG RAUCH/INTERFOTO/ FOTOARENA

SAMMLUNG RAUCH/INTERFOTO/ FOTOARENA
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A BNCC NESTA DUPLA 

COMPETÊNCIAS  
• Geral: 1
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 3 e 7
• Específicas de História: 1, 3 e 5

HABILIDADES
• EF07HI06
• EF07HI13

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Solicite a leitura do inter-
título “Os trabalhadores bra-
çais” e peça aos alunos que 
apontem as informações que 
consideraram mais impressio-
nantes relacionadas a estas 
viagens, explicando o moti-
vo. A intenção é que os alu-
nos percebam que nem tudo 
nessas viagens era planejado 
e que navegar envolvia muitos 
esforços e perigos. Você pode 
mencionar, por exemplo, que 
boa parte dos tripulantes não 
tinha conhecimentos básicos 
sobre navegação e nem boas 
condições de saúde para en-
frentar situações tão adversas. 
Chame a atenção para a divi-
são dos trabalhadores em ca-
tegorias, que ocorria de acor-
do com a experiência e tam-
bém com a origem social e pa-
ra o tratamento diferenciado 
dispensado aos oficiais. 
• Para finalizar, pergunte aos 
alunos se estes elementos es-
tão representados na imagem 
condutora. Ao notarem a au-
sência de situações de perigos 
e dificuldades, os alunos po-
dem ser estimulados a pensar 
sobre os interesses que moti-
varam a produção da imagem 
e o que se deseja revelar ou 
ocultar.

PROPOSTA DE 
AVALIAÇÃO

Construção de um mapa dos 
intercâmbios de espécies 
alimentícias entre os 
continentes 
• Esta avaliação tem como 
objetivo diagnosticar processo 
de aprendizagem relativo tan-

to ao conteúdo estudado, as-
sim como a eficiência das es-
tratégias utilizadas na unida-
de, principalmente o trabalho 
com mapas. 
• Explique à classe que en-
tre as transformações advin-
das da expansão marítima e 
comercial estão as mudanças 
na alimentação dos europeus. 

Eles passaram a consumir pro-
dutos americanos como a ba-
tata, o milho, a mandioca e o 
tomate. Informe que o trans-
porte de plantas do continen-
te americano para outras colô-
nias europeias também acon-
teceu: a mandioca, levada da 
região do atual Brasil para a 
África, a batata-doce da Amé-
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Motins e revoltas eram comuns e manifestações de descontentamento eram punidas 
com extrema violência. 

Outro problema eram os naufrágios, 
nos quais morriam muitos marinheiros. As 
cartas de navegação ainda eram imprecisas 
e não indicavam todos os acidentes geo-
gráficos. Assim, era frequente que navios 
fossem a pique por colidirem com recifes 
ou bancos de areia. 
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  As tempestades e o excesso de carga também 
provocavam os naufrágios. Na expectativa de 
obter grandes lucros, os comandantes muitas 
vezes retornavam das Índias ou da América 
trazendo um volume excessivo de mercadorias, 
o que colocava em risco a vida de todos. 

O trecho a seguir é um fragmento do texto Semelhança do mundo, de autor 
desconhecido, publicado na Península Ibérica em aproximadamente 1230.

interpretando documentos

 1. De que maneira o território da Índia é descrito no texto? 

 2. Agora é a sua vez: faça de conta que você é um jovem que 
vive na Europa da Idade Média e, por alguma razão, vai 
parar no território da Índia onde, segundo dizem, existem 
seres fantásticos. Com base nessa ideia e nas informações 
deste capítulo, elabore um pequeno conto sobre essa 
aventura. (Veja na seção Como se faz..., no final do livro, 
algumas orientações para elaborar um conto.)

A Índia é representada como uma terra mitológica, onde existem seres e lugares fantásticos. Ao lado de ilhas 

Na Índia há também duas ilhas, Erisse e Arguste, que têm minas de ouro e de 
prata muito ricas e muito preciosas, e [as ilhas] estão sempre verdes e floridas. Dizem 
também que há [...] grande quantidade de dragões ferozes e de grifos muito grandes.

Na terra da Índia há um lugar que chamam de Gótia, onde há gentes más e 
vis. [...] Estas gentes comem quaisquer carnes, quer de bestas, quer de homens [...].

Perto da fonte onde nasce o rio Ganges, há gentes que vivem tão somente do odor 
da maçã. Se porventura necessitam fazer alguma viagem, trazem consigo a maçã, e 
logo que esta murcha, morrem todos. Nesta terra há também serpentes e bestas tão 
ferozes que matam os cervos vivos, e nadam às vezes no Mar Oceano.

COSTA, Ricardo da (Org.). Testemunhos da história: documentos de história antiga e medieval. 
Vitória: Edufes, 2002. p. 264-267.

Grifo: ser mitológico, 
com cabeça e asas de 
águia e corpo de leão.
Gentes: povos.
Mar Oceano: nome 
pelo qual também era 
conhecido o oceano 
Atlântico.

repletas de ouro e prata e de uma natureza exuberante 
– ou seja, locais que poderiam atrair o interesse (e a 

cobiça) de viajantes europeus –, a Índia também abriga monstros aterradores, que inti-
midam os que desejam desbravar tais lugares. São dragões, grifos, canibais, serpentes 
e bestas gigantes. 

Resposta pessoal. Veja orientações no Manual do Professor.
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 Os trabalhadores braçais
Grande parte dos viajantes era de trabalhadores pobres e analfabetos. Muitos embar-

cavam com problemas de saúde e subnutrição. Quase todos entravam na empreitada 
buscando melhores condições de vida. Alguns eram prisioneiros levados à força para 
cumprir suas sentenças criminais, ou sob a promessa de se verem livres de suas condena-
ções após um período nessas embarcações. 

Os trabalhadores braçais se dividiam em três grupos. 
O primeiro era formado pelos marinheiros – carpinteiros, 
despenseiros, cozinheiros, entre outros, pessoas com expe-
riência anterior de viagens marítimas. O segundo grupo 
era o dos grumetes – marinheiros de primeira viagem. 
O terceiro era o dos pajens – menores que deviam servir os 
oficiais, arrumar a mesa, limpar as cabines etc. Além desses, 
presença obrigatória nos navios eram os militares encarre-
gados da defesa da embarcação e de promover guerras de 
conquista nas novas regiões.

Com um número grande de viajantes, 
a vida nos navios não era fácil. Os oficiais 
tinham direito a aposentos especiais, mas o 
restante da tripulação dormia espalhada pela 
embarcação, sem nenhum conforto ou pri-
vacidade. As necessidades fisiológicas eram 
feitas sobre pequenos assentos pendurados 
nas bordas da embarcação ou em banheiros 
improvisados, o que piorava as condições de 
higiene do navio.

A falta de alimentos ricos em vitami-
na C (laranja e limão, sobretudo) ocasio-
nava muitos casos de escorbuto – doença 
que provoca inchaço nas gengivas e queda 
dos dentes. Diarreias, vômitos, doenças pul-
monares, cólera, infecção por gangrena e 
até mesmo doenças mentais eram algumas 
das moléstias que acometiam a tripulação 
desses navios. 

  Detalhe da xilogravura Uma nau, que representa 
marinheiros trabalhando durante a viagem.

Despenseiro: encarregado 
da compra, guarda e registro 
das provisões do navio.

1

1

SAMMLUNG RAUCH/INTERFOTO/ FOTOARENA

SAMMLUNG RAUCH/INTERFOTO/ FOTOARENA
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PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Para explorar os perigos e 
medos que envolviam as via-
gens marítimas, oriente a ob-
servação da imagem sobre um 
naufrágio e dos Textos de 
apoio para o aluno das pági-
nas 80 e 81 deste manual, que 
destacam a importância dos 
relatos de viagens no contexto 
das Grandes Navegações. 

Interpretando documentos
• O texto da seção permite 
explorar aspectos do imaginá-
rio do mundo medieval e da 
Idade Moderna que acompa-
nhavam as descrições sobre os 
territórios desconhecidos. 
• Ao explorar a crença nos 
seres imaginários, chame a 
atenção para o medo do des-
conhecido e procure mostrar 
que este medo também se re-
lacionava ao oceano Atlântico.
• Destaque que o texto evi-
dencia a visão do europeu a 
respeito de outras culturas, 
vistas muitas vezes como in-
feriores; por outro lado, revela 
o medo diante de tudo o que 
era desconhecido.
• 2. Conduza a escrita do 
conto com seres fantásticos 
de modo que os personagens 
não sejam estereotipados ou 
que reproduzam algum pre-
conceito em relação à popula-
ção retratada.

rica tropical para a Oceania e 
os pimentões americanos para 
o subcontinente indiano. 
• Oriente-os a aprofundar es-
sa pesquisa em casa ou na bi-
blioteca e a fazer três colunas, 
a primeira será uma lista com 
as regiões do globo; a segun-
da, com os alimentos que pro-
duziam e a terceira com o que 

passaram a receber após o co-
meço das navegações.
• Na produção dos alunos con-
sidere o resultado da pesquisa 
assim como as informações car-
tográficas já trabalhadas, como a 
escolha de um modelo cartográ-
fico, o uso da legenda, a presen-
ça da data e o uso de cores para 
identificar as regiões e os mares.

• Além dos produtos já cita-
dos, podem aparecer na pro-
dução dos alunos: as bananei-
ras da África, as mangueiras e 
jaqueiras da Índia, e os coquei-
ros trazidos do litoral do Índi-
co. O mapa pode ser exposto 
em um mural da escola pa-
ra que outros alunos tenham 
acesso às informações.
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 No Índico e no Pacífico
A exploração dos mares iniciada durante a expansão marítima não se limitou ao 

Atlântico. Espanhóis e portugueses, e posteriormente marinheiros de outras nações euro-
peias, passaram a explorar os oceanos Índico e Pacífico, visando à dominação de rotas 
comerciais locais, especialmente aquelas nas quais era possível comprar especiarias. Com 
isso, os portugueses estabeleceram domínios coloniais na região do oceano Índico, como 
em Goa, no atual território da Índia, e em Macau, na atual China.

Espanhóis também estabeleceram domínios coloniais, como nas ilhas que hoje formam 
as Filipinas. Nos séculos seguintes, ingleses e holandeses passaram a controlar as principais 
rotas comerciais que percorriam esses oceanos.

 Impérios coloniais
As Grandes Navegações proporcionaram a formação de 

grandes impérios coloniais e a criação, na Inglaterra e na Holanda, 
de um novo tipo de organização comercial: as Companhias de 
Comércio das Índias Orientais e das Índias Ocidentais, poderosas 
sociedades de comércio que monopolizavam a economia 
mundial. Para esses Estados europeus, a expansão marítima 
significou a acumulação de poder e riquezas.

Para os povos colonizados, as conquistas ultramarinas tiveram outro sentido. Elas 
significaram violência, trabalho escravo e intolerância a sua cultura e religiosidade e aos 
seus costumes. Além disso, mesmo fazendo parte do comércio global, as regiões colo-
nizadas não puderam se desenvolver livremente, pois só podiam produzir aquilo que era 
interessante para as metrópoles e dentro das condições impostas por elas (ver boxe na 
página a seguir).

Monopólio: situação na 
qual não há concorrência, 
pois apenas uma empresa 
controla o mercado de um 
determinado produto ou 
serviço. 
Metrópole: país que 
conquista outros territórios 
e aí estabelece colônias 
para explorar suas riquezas.

  Chegada de comerciantes portugueses em Nagasaki, século XVII. Tinta e folha de ouro sobre papel, 
montado sobre brocado, autoria desconhecida, 1,55m × 1,35 m.
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  Os desdobramentos da  
expansão ultramarina
A expansão marítima e comercial é um grande marco na história da huma-

nidade. Permitiu o contato entre povos de diferentes continentes e estabeleceu um 
intenso intercâmbio de mercadorias, conhecimentos tecnológicos, hábitos e costumes 
de diversas culturas. 

Para os europeus, a circulação de pessoas e produtos, até então 
restrita ao Mediterrâneo, deslocou-se para o Atlântico, e o sistema 
comercial da Europa integrou-se à África, à Ásia e à América. Os 
portugueses estabeleceram contatos comerciais com quase todas 
as partes do mundo por meio de feitorias ou da colonização dos 
territórios conquistados. As especiarias – como pimenta, canela, 
gengibre – adquiridas a preços baixos no Oriente eram vendidas 
com grandes lucros na Europa.

Os espanhóis, por sua vez, conquistaram e colonizaram regiões ricas em ouro e prata, 
como os territórios hoje conhecidos como México, Peru e Bolívia.

No século XVI, Inglaterra, França e Holanda também entraram na disputa por territó-
rios e pelo controle do comércio marítimo. As principais 
colônias da Inglaterra, por exemplo, situavam-se na 
América do Norte e deram origem aos Estados 
Unidos. Os ingleses ocuparam ainda parte 
do território hoje pertencente ao Canadá.

Os holandeses invadiram algumas 
colônias portuguesas no Oriente e ocu-
param, durante 24 anos, parte do atual 
Nordeste brasileiro.

Os franceses colonizaram parte do atual Canadá, fundaram uma colônia no norte 
da América do Sul (a Guiana Francesa) e instalaram-se também nas Antilhas. Em 1555, 
tentaram estabelecer-se na região da baía de Guanabara, no atual estado do Rio de 
Janeiro, entretanto foram expulsos pelos portugueses.

Colonização: 
neste caso, refere-se 
ao processo de 
ocupação, exploração 
e dominação dos 
Estados europeus 
sobre diversas regiões 
do mundo. 

  O milho é um cereal de origem 
americana que era a base da alimentação 
de alguns povos americanos à época da 
chegada dos europeus. Há indícios de que 
começou a ser cultivado por volta de 7 mil anos 
atrás na região do atual México.

INGA/ALAMY/FOTOARENA

84

D3-2056-HIST-F2_V7-U02-LA-G20.indd   84 10/25/18   10:01 AM

A BNCC NESTA DUPLA 

COMPETÊNCIAS  
• Geral: 1
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 3 e 7
• Específicas de História: 1, 3 e 5

HABILIDADES
• EF07HI06
• EF07HI13
• EF07HI17

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Esclareça a ideia de colônia 
para os estudos de História: 
geralmente é o local domina-
do por um Estado localizado 
geograficamente distante. Ca-
racteriza também a possessão 
e o domínio político e comer-
cial de uma nação ou território 
sobre outro.
• Muitos Estados europeus 
estabeleceram colônias na 
América, na Ásia e na África, 
sempre com o objetivo de ex-
plorar as riquezas desses terri-
tórios e aplicá-las para os sus-
tentos das classes altas e aris-
tocráticas da Europa.

SUGESTÃO DE LIVRO 

Para o professor
• BOXER, Charles R. O im-
pério marítimo português: 
1415-1825. São Paulo: Com-
panhia das Letras, 2002. 

O autor procura explicar 
como Portugal mudou a his-
tória do mundo com as des-
cobertas geográficas e as con-
quistas de seus navegadores, 
realizadas entre os séculos XV 
e XIX.

TEXTO DE APOIO 

Para o aluno
A Metrópole, por isso 

que é mãe, deve prestar às 
colônias suas fi lhas todos 
os bons ofícios e socorros 
necessários para a defesa 
e segurança das suas vidas 
e dos seus bens [...]. Estes 

benefícios pedem iguais re-
compensas e, ainda, alguns 
justos sacrifícios; e, por isso 
é necessário que as colônias 
também, da sua parte, so-
fram: 1) que só possam co-
merciar diretamente com a 
Metrópole, excluída toda e 
qualquer outra nação, ainda 
que lhes faça um comércio 

mais vantajoso; [...] Desta 
sorte, os justos interesses e 
as relativas dependências 
mutuamente serão ligadas.

COUTINHO, José Joaquim da Cunha 
Azeredo. Ensaio Econômico sobre o co-
mércio de Portugal e suas colônias. In: 

Obras Econômicas de J. J. da Cunha 
Azeredo Coutinho. São Paulo: Com-
panhia Editora Nacional, 1996. p.155.
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A exploração dos mares iniciada durante a expansão marítima não se limitou ao 
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Espanhóis também estabeleceram domínios coloniais, como nas ilhas que hoje formam 
as Filipinas. Nos séculos seguintes, ingleses e holandeses passaram a controlar as principais 
rotas comerciais que percorriam esses oceanos.

 Impérios coloniais
As Grandes Navegações proporcionaram a formação de 

grandes impérios coloniais e a criação, na Inglaterra e na Holanda, 
de um novo tipo de organização comercial: as Companhias de 
Comércio das Índias Orientais e das Índias Ocidentais, poderosas 
sociedades de comércio que monopolizavam a economia 
mundial. Para esses Estados europeus, a expansão marítima 
significou a acumulação de poder e riquezas.

Para os povos colonizados, as conquistas ultramarinas tiveram outro sentido. Elas 
significaram violência, trabalho escravo e intolerância a sua cultura e religiosidade e aos 
seus costumes. Além disso, mesmo fazendo parte do comércio global, as regiões colo-
nizadas não puderam se desenvolver livremente, pois só podiam produzir aquilo que era 
interessante para as metrópoles e dentro das condições impostas por elas (ver boxe na 
página a seguir).

Monopólio: situação na 
qual não há concorrência, 
pois apenas uma empresa 
controla o mercado de um 
determinado produto ou 
serviço. 
Metrópole: país que 
conquista outros territórios 
e aí estabelece colônias 
para explorar suas riquezas.

  Chegada de comerciantes portugueses em Nagasaki, século XVII. Tinta e folha de ouro sobre papel, 
montado sobre brocado, autoria desconhecida, 1,55m × 1,35 m.
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  Os desdobramentos da  
expansão ultramarina
A expansão marítima e comercial é um grande marco na história da huma-

nidade. Permitiu o contato entre povos de diferentes continentes e estabeleceu um 
intenso intercâmbio de mercadorias, conhecimentos tecnológicos, hábitos e costumes 
de diversas culturas. 

Para os europeus, a circulação de pessoas e produtos, até então 
restrita ao Mediterrâneo, deslocou-se para o Atlântico, e o sistema 
comercial da Europa integrou-se à África, à Ásia e à América. Os 
portugueses estabeleceram contatos comerciais com quase todas 
as partes do mundo por meio de feitorias ou da colonização dos 
territórios conquistados. As especiarias – como pimenta, canela, 
gengibre – adquiridas a preços baixos no Oriente eram vendidas 
com grandes lucros na Europa.

Os espanhóis, por sua vez, conquistaram e colonizaram regiões ricas em ouro e prata, 
como os territórios hoje conhecidos como México, Peru e Bolívia.

No século XVI, Inglaterra, França e Holanda também entraram na disputa por territó-
rios e pelo controle do comércio marítimo. As principais 
colônias da Inglaterra, por exemplo, situavam-se na 
América do Norte e deram origem aos Estados 
Unidos. Os ingleses ocuparam ainda parte 
do território hoje pertencente ao Canadá.

Os holandeses invadiram algumas 
colônias portuguesas no Oriente e ocu-
param, durante 24 anos, parte do atual 
Nordeste brasileiro.

Os franceses colonizaram parte do atual Canadá, fundaram uma colônia no norte 
da América do Sul (a Guiana Francesa) e instalaram-se também nas Antilhas. Em 1555, 
tentaram estabelecer-se na região da baía de Guanabara, no atual estado do Rio de 
Janeiro, entretanto foram expulsos pelos portugueses.

Colonização: 
neste caso, refere-se 
ao processo de 
ocupação, exploração 
e dominação dos 
Estados europeus 
sobre diversas regiões 
do mundo. 

  O milho é um cereal de origem 
americana que era a base da alimentação 
de alguns povos americanos à época da 
chegada dos europeus. Há indícios de que 
começou a ser cultivado por volta de 7 mil anos 
atrás na região do atual México.
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Para o aluno
• Njinga Mbande, Rainha do 
Ndongo e do Matamba. Histó-
ria em quadrinhos. 

O material a seguir é uma 
produção da Unesco destinada 
a recuperar e valorizar a história 
das mulheres do continente afri-

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Para explicar o conceito 
de império colonial, relem-
bre a configuração dos impé-
rios antigos que, apesar de se-
rem grandes potências econô-
micas, estavam circunscritos a 
determinadas regiões. No ca-
so dos impérios coloniais, vas-
tas áreas de diferentes regiões 
do mundo passam a ser domi-
nadas e exploradas por países 
como Portugal, França, Espa-
nha, Inglaterra e Holanda.
• Outra diferença a ser des-
tacada é a forma encontrada 
para controlar as rotas comer-
ciais: as Companhias de Co-
mércio das Índias Orientais 
e das Índias Ocidentais, que 
eram sociedades formadas pa-
ra armar navios, manter en-
trepostos em todo o globo, 
transportar colonos para o po-
voamento e para o trabalho, 
transportar escravos e coletar 
os produtos nos cantos mais 
distantes do mundo e reven-
dê-los com lucro na Europa.
• Aproveite para explicar que 
desta forma os ingleses e ho-
landeses passaram a controlar 
as principais rotas comerciais 
que percorriam os oceanos, 
diminuindo a importância das 
ocupações portuguesa e espa-
nhola. 

cano. Nesse caso, é uma histó-
ria em quadrinhos sobre Njinga 
Mbande, Rainha do Ndongo e 
do Matamba. Além de valorizar 
a presença da mulher na histó-
ria, essa obra permite trabalhar 
a resistência ao domínio colonial 
no continente. Disponível em: 
<http://livro.pro/z87joe>. Acesso 
em: 10 out. 2018.
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  Vista do porto de 
Bristol mostrando 
a Catedral, 1785. 
Óleo sobre tela, de 
Nicholas Pocock. 
Na imagem é 
possível ver o 
intenso movimento 
e a grande 
quantidade de 
embarcações nesse 
porto inglês.

 Revolução Comercial
Com todas essas medidas de exploração das colônias, a 

economia das metrópoles obteve grandes lucros. Esse processo 
fortaleceu as monarquias europeias e marcou a ascensão da bur-
guesia mercantil, que emprestava dinheiro aos monarcas para 
financiar as expedições marítimas (sobre a relação entre burgueses 
e monarcas, releia o capítulo 1). Na Holanda e Inglaterra, eram as 
próprias companhias de comércio que promoviam as expedições.

A partir do século XVI, o dinheiro passou a ser a principal 
forma de troca nas relações comerciais, fazendo que a troca direta de um produto por 
outro – prática conhecida como escambo – fosse gradualmente eliminada. 

Esse processo de crescimento da economia europeia com base na colonização e na 
expansão do comércio ficou conhecido como Revolução Comercial. 

Entre o século XVI e XVIII, a expansão comercial gerou uma acirrada competição 
entre as potências coloniais. A disputa pela exploração das colônias e pelos entrepostos 
na África e na Ásia levou os países europeus a diversas guerras. Ao final desse período, 
a Inglaterra sairia vitoriosa e enriquecida. Com uma política comercial expansionista e 
uma poderosa marinha mercante, os ingleses acumularam riquezas e estabeleceram 
as bases para o processo conhecido como Revolução Industrial, que teve início a partir 
do século XVIII.

Burguesia mercantil: 
grupo social que se 
dedicava especialmente 
ao comércio (atividade 
mercantil). 
Marinha mercante: 
marinha destinada ao 
comércio, à pesca e a 
outras atividades que  
não as de guerra.
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p ar a s aber mais
Mercantilismo: a doutrina que movia os governos

Entre os séculos XV e XVIII vigorou nos países europeus um conjunto de práticas 
conhecidas como mercantilismo. Embora cada país adotasse medidas específicas, elas 
tinham em comum o objetivo de formar Estados economicamente fortes e poderosos. 
Para tanto, as leis e determinações econômicas e políticas implantadas por esses gover-
nos amparavam-se nos seguintes princípios:

Balança 
comercial 
favorável

O objetivo era 
exportar mais 
produtos e 
diminuir as 
importações. 

Adotava-se o princípio 
de que a riqueza de 
um país era medida 
pela quantidade de 
metais preciosos 

que possuía. Assim, 
os países europeus 

extraíram e se apoderaram 
de todo ouro e prata que 
encontraram nas colônias.

Protecionismo Metalismo 

Para incentivar 
o consumo 
dos produtos 
nacionais, 
o governo 

estabelecia 
altos impostos 

sobre produtos 
estrangeiros. 

Seguindo esses princípios, os europeus não permitiam que suas 
colônias produzissem bens manufaturados (uma das exceções a 
essa proibição foi a produção de açúcar). Assim, as colônias não 
podiam produzir tecidos, roupas, utensílios de ferro, nem outros 
bens. Também eram proibidas de comprar produtos de outros 
países: eram obrigadas a comprar somente os produtos vendidos 
pelos comerciantes da metrópole.

Além disso, as colônias só podiam vender seus produtos para 
a metrópole. Os preços desses produtos, estabelecidos pela metró-
pole, eram sempre mais baixos dos que as colônias poderiam obter de outros compradores. 
Todas essas imposições impediam o livre desenvolvimento econômico das colônias, que 
funcionavam apenas como complemento da economia europeia.

  Gravura de Theodor 
de Bry, de 1607, 
representando 
comerciantes indianos 
e portugueses no 
mercado de Bantam, 
na Indonésia. Em 1603, 
Bantam passou a ser 
o primeiro entreposto 
comercial fixo da 
Companhia das Índias 
Orientais na região.

Bens manufaturados: 
artigos produzidos em 
grande quantidade 
em locais apropriados 
para isso, atualmente 
chamados de fábricas. 
Economia: designa a 
produção, a distribuição 
e o consumo de bens 
e serviços de um 
determinado lugar, país, 
região ou sociedade.
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 A BNCC NESTA DUPLA 

COMPETÊNCIAS  
• Geral: 1
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 3 e 7
• Específicas de História: 1, 3 e 5

HABILIDADES
• EF07HI06
• EF07HI13
• EF07HI17

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

Para saber mais
• Auxilie os alunos na leitura 
da seção sobre mercantilismo 
e aproveite para explicar os 
principais aspectos dessa prá-
tica econômica. Destaque que 
estas medidas caracterizavam 
a nova política dos Estados 
que se formaram na Europa. 
• Explique que, segundo a 
lógica mercantilista, a rique-
za disponível no mundo não 
poderia ser ampliada e, por 
isso, era necessário acumular 
o máximo de recursos dispo-
níveis, estocando metais pre-
ciosos obtidos nas terras con-
quistadas.
• Para explicar o protecionis-
mo, pergunte aos alunos por 
que muitas vezes os produtos 
importados são mais caros 
que os produtos nacionais. 
Com base nas respostas, ex-
plique que as medidas prote-
cionistas hoje também têm a 
intenção de evitar que os pro-
dutos nacionais sofram con-
corrência dos produtos exter-
nos. 
• O Texto de apoio para o 
aluno, da página 84, faz um 
paralelo entre a relação de 
mãe e filhas e o pacto colo-
nial. Após a leitura, promova 
um debate breve sobre a me-
táfora empregada pelo autor, 
procurando mostrar como o 
monopólio comercial, uma 
das bases do sistema mercan-
tilista, é justificado. Questione 
os alunos sobre esta relação. A 
Metrópole realmente se com-
portava como “uma mãe” 
que beneficiava as colônias? 

SUGESTÃO DE LIVRO

Para o professor
• NOVAES, Adauto. (Org.). A 
descoberta do homem e do 
mundo. São Paulo: Compa-
nhia das Letras, 1998.

O livro evidencia as condi-
ções econômicas e políticas eu-
ropeias, principalmente portu-
-guesas, na época dos empreen-
dimentos marítimos chamados 
de Grandes Navegações.
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  Vista do porto de 
Bristol mostrando 
a Catedral, 1785. 
Óleo sobre tela, de 
Nicholas Pocock. 
Na imagem é 
possível ver o 
intenso movimento 
e a grande 
quantidade de 
embarcações nesse 
porto inglês.

 Revolução Comercial
Com todas essas medidas de exploração das colônias, a 

economia das metrópoles obteve grandes lucros. Esse processo 
fortaleceu as monarquias europeias e marcou a ascensão da bur-
guesia mercantil, que emprestava dinheiro aos monarcas para 
financiar as expedições marítimas (sobre a relação entre burgueses 
e monarcas, releia o capítulo 1). Na Holanda e Inglaterra, eram as 
próprias companhias de comércio que promoviam as expedições.

A partir do século XVI, o dinheiro passou a ser a principal 
forma de troca nas relações comerciais, fazendo que a troca direta de um produto por 
outro – prática conhecida como escambo – fosse gradualmente eliminada. 

Esse processo de crescimento da economia europeia com base na colonização e na 
expansão do comércio ficou conhecido como Revolução Comercial. 

Entre o século XVI e XVIII, a expansão comercial gerou uma acirrada competição 
entre as potências coloniais. A disputa pela exploração das colônias e pelos entrepostos 
na África e na Ásia levou os países europeus a diversas guerras. Ao final desse período, 
a Inglaterra sairia vitoriosa e enriquecida. Com uma política comercial expansionista e 
uma poderosa marinha mercante, os ingleses acumularam riquezas e estabeleceram 
as bases para o processo conhecido como Revolução Industrial, que teve início a partir 
do século XVIII.

Burguesia mercantil: 
grupo social que se 
dedicava especialmente 
ao comércio (atividade 
mercantil). 
Marinha mercante: 
marinha destinada ao 
comércio, à pesca e a 
outras atividades que  
não as de guerra.
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Mercantilismo: a doutrina que movia os governos

Entre os séculos XV e XVIII vigorou nos países europeus um conjunto de práticas 
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produtos e 
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importações. 

Adotava-se o princípio 
de que a riqueza de 
um país era medida 
pela quantidade de 
metais preciosos 

que possuía. Assim, 
os países europeus 

extraíram e se apoderaram 
de todo ouro e prata que 
encontraram nas colônias.

Protecionismo Metalismo 

Para incentivar 
o consumo 
dos produtos 
nacionais, 
o governo 

estabelecia 
altos impostos 

sobre produtos 
estrangeiros. 

Seguindo esses princípios, os europeus não permitiam que suas 
colônias produzissem bens manufaturados (uma das exceções a 
essa proibição foi a produção de açúcar). Assim, as colônias não 
podiam produzir tecidos, roupas, utensílios de ferro, nem outros 
bens. Também eram proibidas de comprar produtos de outros 
países: eram obrigadas a comprar somente os produtos vendidos 
pelos comerciantes da metrópole.

Além disso, as colônias só podiam vender seus produtos para 
a metrópole. Os preços desses produtos, estabelecidos pela metró-
pole, eram sempre mais baixos dos que as colônias poderiam obter de outros compradores. 
Todas essas imposições impediam o livre desenvolvimento econômico das colônias, que 
funcionavam apenas como complemento da economia europeia.

  Gravura de Theodor 
de Bry, de 1607, 
representando 
comerciantes indianos 
e portugueses no 
mercado de Bantam, 
na Indonésia. Em 1603, 
Bantam passou a ser 
o primeiro entreposto 
comercial fixo da 
Companhia das Índias 
Orientais na região.

Bens manufaturados: 
artigos produzidos em 
grande quantidade 
em locais apropriados 
para isso, atualmente 
chamados de fábricas. 
Economia: designa a 
produção, a distribuição 
e o consumo de bens 
e serviços de um 
determinado lugar, país, 
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Para o aluno
• ABREU, Cíntia Beñák; 
BIZERRA, Carine Camara; 
HENRIQUES, Samuel de Al-
meida. (Orgs.). Mistérios das 
Grandes Navegações: um 

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Elabore um esquema na 
lousa para explicar os princi-
pais aspectos da Revolução 
Comercial. Para isso, retome o 
contexto de ascensão da bur-
guesia na sociedade europeia 
estudada no capítulo 1 e ex-
plique o desenvolvimento das 
atividades comerciais e finan-
ceiras que caracterizaram a Re-
volução Comercial. Destaque o 
monopólio dos burgueses na 
exploração do comércio entre 
as metrópoles e as colônias.
• Mostre como a moeda se 
tornou o principal meio de 
trocas e acúmulo de riquezas, 
substituindo o escambo em 
todas as transações.  Explique 
que a produção de subsistên-
cia ficou em segundo plano e 
que os mercados consumido-
res foram ampliados, o que in-
centivava também a explora-
ção colonial. 
• Destaque a disputa por no-
vas colônias, a presença euro-
peia no litoral do continente 
africano explorando o lucrati-
vo tráfico negreiro, que pos-
sibilitou o desenrolar da eco-
nomia mercantil e o enriqueci-
mento da Inglaterra, graças a 
sua política expansionista.
• É importante se lembrar 
também das reações e resis-
tências à ação dos coloniza-
dores. 

olhar juvenil. Salvador: Ponto-
com, 2015.

O livro é produto de um 
trabalho interdisciplinar entre 
professores de História e de 
Produção Textual com alunos 
do 6o ao 8o ano do Ensino Fun-
damental. 
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Protecionismo Metalismo Balança comercial 
favorável

Escravização dos 
povos colonizados

Dizimação dos 
povos colonizados

Processo de expansão marítima

Baixo desenvolvimento da tecnologia 
náutica impedia viagens em alto-mar.

1418-1487: conquista da costa atlântica da África (Portugal)
1498 até o século XVII: navegações para Ásia e América (Portugal, Espanha, Inglaterra, França e Holanda)

Principais consequências

Intercâmbios 
culturais 
(hábitos 

alimentares, 
mercadorias)

Desenvolvimento 
do mercantilismo

Revolução 
Comercial

Conquista 
de territórios 

coloniais

Escravização 
de povos 
africanos

Formação 
de grandes 

impérios 
coloniais

atividade
• Com base nos elementos apresentados no esquema-resumo, indique de que maneira o avanço da 

tecnologia náutica e o processo de expansão marítima provocaram um conjunto de transformações na 
Europa, África, América e Ásia.

Século XIV: conhecimentos geográficos 
e náuticos limitados na Europa

Século XV: avanço do conhecimento e da tecnologia náutica

Houve um intenso intercâmbio de mercadorias, conhecimentos, hábitos e costumes entre 
diferentes lugares do mundo. Esses fatores provocaram grande crescimento da economia 

europeia, dando início a uma revolução comercial e à formação de grandes 
impérios coloniais. Além disso, muitos povos foram escravizados e outros 
foram dizimados.

Grandes Navegações
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 A invenção da escova de dentes

Os portugueses, como vimos, encontraram o caminho marítimo para as Índias em 
1498. Nas viagens transoceânicas, seus marinheiros e os de outras nacionalidades sofriam 
com problemas nas gengivas em razão de carências alimentares. Enquanto isso, era 
inventado na China um importante utensílio para a manutenção da saúde bucal: a 
escova de dentes.

Embora existam referências ao uso de instrumentos para a limpeza dos dentes em 
outros tempos e lugares, nenhum deles pode ser considerado precursor das escovas que 
usamos hoje. Do antigo Egito, por exemplo, foram encontradas “varetas de dentes”, que 
eram pedaços de varetas desfiados. Outros povos usavam “varetas de mascar”, raminhos 
de plantas aromáticas destinados a melhorar o hálito.

A escova inventada pelos chineses, em 1498, era muito semelhante às que usamos 
atualmente. Tinha um cabo de osso de animal e cerdas de pelos curtos e grossos do 
pescoço do javali. 

Cerca de 300 anos depois dos chineses, os europeus começaram a usar escova de 
dentes. E somente em 1938, o náilon passou a ser usado na fabricação das cerdas das 
escovas. Hoje está comprovado que a boa escovação dos dentes evita, além das cáries, 
diversas doenças bucais.

enquanto isso...
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  Escova de dentes, 
raspador de 
língua e caixa de 
pó para higiene 
dental fabricados 
na Inglaterra, do 
século XVIII. O 
uso da escova de 
dentes na Inglaterra 
se difundiu na 
segunda metade do 
século XVIII. Esse 
hábito de higiene 
foi incluído aos 
costumes ingleses 
em razão das trocas 
culturais desses com 
os chineses.
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A BNCC NESTA DUPLA 

COMPETÊNCIAS  
• Gerais: 1, 2 e 10
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 2, 3 e 6
• Específica de História: 3

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

Enquanto isso...
Solicite a leitura do conteú-

do apresentando as seguintes 
questões disparadoras:

 ✓ Como vocês imaginam que 
era feita a higiene bucal antes 
da invenção da escova de den-
tes? 

 ✓ Onde e quando a escova de 
dentes teria sido inventada? 

 ✓ Qual a relação entre a esco-
vação dos dentes e a preven-
ção de doenças? 
• Com base nesses questio-
namentos espera-se que os 
alunos não só apresentem hi-
póteses sobre a higiene bucal 
entre os povos do passado, 
mas também reflitam sobre o 
desenvolvimento de hábitos 
de higiene bucal importantes 
na prevenção de doenças.
• Após a leitura, solicite a 
eles que sejam identificadas as 
informações sobre os métodos 
usados para realizar a higiene 
bucal entre os povos antigos e 
sobre a invenção da escova de 
dentes. 
• Chame a atenção para o 
longo tempo transcorrido en-
tre a invenção da escova de 
dentes e a difusão do hábito 
de escovação entre os euro-
peus. Comente que o alto cus-
to do objeto e as especificida-
des de cada cultura estão entre 
as causas.

MAIS ATIVIDADES

Pesquisar materiais 
biodegradáveis no presente
• Peça aos alunos que se or-
ganizem em grupos e pesqui-
sem sobre o desenvolvimento 
de materiais biodegradáveis 
ou ecológicos. 

• Explique que embora te-
nham sido considerados gran-
des avanços, o náilon e o plás-
tico utilizados nas escovas 
atualmente vão para os aterros 
sanitários e demoram cerca de 
500 anos para se decompor.
• Informe que a tecnologia 
atual vem se dedicando a de-

senvolver produtos biodegra-
dáveis, que têm uma rápida 
decomposição ao serem des-
cartados e não geram resíduos 
poluentes que se acumulam 
na natureza. 
• Na pesquisa, cada grupo 
deve apresentar dois produ-
tos e suas imagens, detalhan-
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esquema-resumo

Protecionismo Metalismo Balança comercial 
favorável

Escravização dos 
povos colonizados

Dizimação dos 
povos colonizados

Processo de expansão marítima

Medo e imaginário europeu 
desestimulavam a exploração dos oceanos.

Baixo desenvolvimento da tecnologia 
náutica impedia viagens em alto-mar.

1418-1487: conquista da costa atlântica da África (Portugal)
1498 até o século XVII: navegações para Ásia e América (Portugal, Espanha, Inglaterra, França e Holanda)

Principais consequências

Intercâmbios 
culturais 
(hábitos 

alimentares, 
mercadorias)

Desenvolvimento 
do mercantilismo

Revolução 
Comercial

Conquista 
de territórios 

coloniais

Escravização 
de povos 
africanos

Formação 
de grandes 

impérios 
coloniais

atividade
• Com base nos elementos apresentados no esquema-resumo, indique de que maneira o avanço da 

tecnologia náutica e o processo de expansão marítima provocaram um conjunto de transformações na 
Europa, África, América e Ásia.

Século XIV: conhecimentos geográficos 
e náuticos limitados na Europa

Século XV: avanço do conhecimento e da tecnologia náutica

Houve um intenso intercâmbio de mercadorias, conhecimentos, hábitos e costumes entre 
diferentes lugares do mundo. Esses fatores provocaram grande crescimento da economia 

europeia, dando início a uma revolução comercial e à formação de grandes 
impérios coloniais. Além disso, muitos povos foram escravizados e outros 
foram dizimados.

Grandes Navegações
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eram pedaços de varetas desfiados. Outros povos usavam “varetas de mascar”, raminhos 
de plantas aromáticas destinados a melhorar o hálito.

A escova inventada pelos chineses, em 1498, era muito semelhante às que usamos 
atualmente. Tinha um cabo de osso de animal e cerdas de pelos curtos e grossos do 
pescoço do javali. 

Cerca de 300 anos depois dos chineses, os europeus começaram a usar escova de 
dentes. E somente em 1938, o náilon passou a ser usado na fabricação das cerdas das 
escovas. Hoje está comprovado que a boa escovação dos dentes evita, além das cáries, 
diversas doenças bucais.
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  Escova de dentes, 
raspador de 
língua e caixa de 
pó para higiene 
dental fabricados 
na Inglaterra, do 
século XVIII. O 
uso da escova de 
dentes na Inglaterra 
se difundiu na 
segunda metade do 
século XVIII. Esse 
hábito de higiene 
foi incluído aos 
costumes ingleses 
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culturais desses com 
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 PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

Esquema-resumo
• A ideia da seção é reme-
morar e sistematizar os con-
teúdos, conceitos e discussões 
abordados no capítulo.
• Para auxiliar na operacio-
nalização dessa retomada, es-
creva na lousa algumas pala-
vras-chave, como navegação, 
expansão comercial e territo-
rial, mercantilismo, tripulação 
etc., e peça aos alunos que, li-
vremente, associem essas pa-
lavras e ideias ao que eles lem-
bram acerca dos conteúdos.
• Em seguida, leia com a tur-
ma o esquema e sane even-
tuais dúvidas.
• Atividade. Comente tam-
bém com os alunos que mui-
tas das ideias que perdura-
ram por séculos, como a da 
superfície plana da Terra, fo-
ram abandonadas depois que 
os navegadores conseguiram 
perceber a esfericidade do pla-
neta e a possibilidade de nave-
gar em uma direção e acabar 
no ponto de partida.

do as formas de uso, a maté-
ria-prima empregada em sua 
fabricação, os benefícios pa-
ra o meio ambiente e para a 
saúde. 
• Se possível, solicite a apre-
sentação da pesquisa em for-
mato digital, utilizando pro-

gramas de exibição de slides 
e possibilitando o uso desse 
recurso tecnológico de forma 
criativa. 
• Se necessário, peça o auxí-
lio de outros professores para 
ensinar aos alunos como utili-
zar essas ferramentas.

89

D2-HIS-F2-2056-V7-U02-MP-G20.indd   89 10/29/18   4:38 PM



Marco Polo e sua Maravilhosa Viagem à China (para crianças e jovens), de 
Janis Herbert. Traduzido por Fernanda Abreu. São Paulo: Zahar, 2003.
A longa viagem de Marco Polo é recontada neste livro. Além disso, a obra 
apresenta as diversas culturas que ele encontrou pelo caminho.
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teste seus conhecimentos
 1. Leia o texto abaixo.

Sobre a época descrita no texto e considerando as informações apresentadas, é 
correto afirmar que as viagens nas caravelas:
a) visavam ampliar o Catolicismo e foram realizadas no contexto da expansão do 

mercantilismo europeu.
b) pretendiam apenas estabelecer rotas para marginalizados da sociedade.
c) tinham como objetivo expulsar os muçulmanos da Península Ibérica.
d) eram feitas sem o consentimento das Coroas europeias.

 2. Observe o mapa da página 75, com informações sobre as navegações espanholas 
e portuguesas entre os séculos XV e XVI. Em seguida, indique V para as opções 
verdadeiras e F para as falsas:
a) A rota de Cristóvão Colombo pretendia chegar ao Oriente, navegando em direção 

ao Ocidente, ou seja, em direção ao Oeste, pois foi baseada na suposição de que 
a Terra era redonda.

b) O interesse dos portugueses em chegar às Índias era encontrar uma rota comercial 
nova, já que a conquista de Constantinopla pelos turcos dificultou o acesso dos 
comerciantes europeus àquela região.

c) As viagens de Colombo fracassaram e não resultaram em nenhum tipo de van-
tagem para os espanhóis.

d) Vasco da Gama atingiu o Oriente em 1498, o que estimulou novas expedições, 
como a de Pedro Álvares Cabral.

Alternativa a.

a) V; b) V; c) F; d) V.

As caravelas foram um grande avanço tecnológico no final do século 
XV. Graças a elas, foi possível realizar viagens de longa distância de forma 
eficiente. Centenas de homens embarcaram nas caravelas dos descobri-
mentos. Alguns buscavam enriquecimento rápido, outros, oportunidade de 
difundir a fé em Cristo. Estes homens eram atraídos pela aventura, porém 
as surpresas nem sempre eram agradáveis. Nas embarcações, proliferavam 
doenças e a alimentação era precária.
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atividades

 1. Observe o mapa da página 75 e desenvolva as atividades a seguir.
a) Construa uma linha do tempo com as viagens espanholas e portuguesas. (Veja 

como na seção Como se faz... no final deste volume.)
b) Espanhóis e portugueses optaram por rotas marítimas diferentes para chegar às 

Índias. Descreva as rotas escolhidas por espanhóis e as escolhidas por portugueses.
c) Que regiões desconhecidas pelos europeus foram objeto das viagens represen-

tadas nesse mapa?

2.  Durante as viagens marítimas, era comum que os marinheiros sofressem com diversos 
problemas de saúde. Alguns desses problemas eram causados pela falta de alimentos 
frescos durante as viagens, como frutas que fornecessem vitaminas. Mas também 
existiam problemas de saúde provocados por hábitos de higiene precários, como 
a falta do costume de escovar os dentes. Descreva alguns exemplos de hábitos de 
higiene atuais que podem evitar problemas de saúde.

 3. A expansão marítima é um marco histórico que acarretou transformações profundas 
no mundo. Que argumentos podem justificar essa afirmação?

 4. As imagens ajudam a entender a história, mas o trabalho com elas exige cuidado 
e atenção, principalmente por não retratarem fielmente a realidade. Responda às 
seguintes questões sobre a época das Grandes Navegações. 
a) Cite três aspectos dessa época que estão representados na xilogravura da página 

76 e três aspectos que não aparecem na imagem.
b) Em sua opinião, por que nem tudo o que está no texto é representado na imagem? 

 5. A invenção de novos instrumentos e tecnologias teve papel importante no processo 
de expansão marítima. O desenvolvimento da bússola, do astrolábio e de novas 
formas de embarcações permitiram aos europeus explorar os mares e alcançar novas 
terras. Atualmente, existem muitas inovações tecnológicas que também possibilitam 
a realização de novas atividades ou descobertas. Reflita sobre o tema e selecione três 
inovações importantes para o mundo atual e explique de que modo elas ajudam na 
resolução de problemas ou na realização de novas descobertas.

Resposta pessoal. Veja orientações no Manual do Professor.

Resposta pessoal. Veja orientações no Manual do Professor.

MINHA BIBLIOTECA
Os Lusíadas em quadrinhos, de Fido Nesti. São Paulo: Peirópolis, 2006.
Os episódios mais conhecidos da epopeia de Camões, publicada em 1572, 
recontados pelo ilustrador e cartunista paulistano Fido Nesti.
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para organizar as ideias

1. a) 1492 – viagem de Cristóvão Colombo à América 
Central (Espanha).
1498 – viagem de Vasco da Gama às Índias 
(Portugal). 
1500 – viagem de Pedro Álvares Cabral ao atual 
Brasil (Portugal).

teste seus conhecimentos

1. b) A rota da Espanha era a de Cristóvão Colombo: navegar pelo oceano 

O sul da África e sua parte oriental; costas americanas; rotas pelos oceanos Atlântico, Índico e Pacífico. 

Atlântico sempre em direção oeste e, assim, alcançar as Índias. Já o governo português optou por uma rota que 

contornava o continente 
africano. Veja orientações no Manual do Professor.

Veja orientações no Manual 
do Professor.

Veja orientações no Manual 
do Professor.
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A BNCC NESTA DUPLA 

COMPETÊNCIAS  
• Geral: 1
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 3 e 7
• Específicas de História: 1, 3 
e 5

HABILIDADES
• EF07HI06
• EF07HI13
• EF07HI17

 PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

Para organizar as ideias
• 2. A proposta da ativida-
de é que os alunos reflitam 
sobre a importância de hábi-
tos cotidianos e simples, co-
mo escovar os dentes, lavar 
as mãos, tomar banho, não 
comer alimentos sem higie-
nizá-los, manter a limpeza 
da casa, entre outros exem-
plos, para a prevenção de 
doenças e de problemas de 
saúde. 
• 3. A ligação entre os con-
tinentes, o aumento da circu-
lação de pessoas e mercado-
rias, o contato entre os po-
vos, a mistura de culturas, 
a formação de grandes im-
périos, como o português e 
o espanhol, o fortalecimen-
to de muitos países euro-
peus e a violência contra os 
povos africanos e indígenas 
são exemplos das transfor-
mações ocorridas no mundo. 
• 4. a) Foram representados 
instrumentos náuticos, o tra-
balho dos marinheiros, o de-
senvolvimento das embarca-
ções, o uso dos astros para 
guiar os marinheiros, entre 
outros. Entre os aspectos que 
não foram representados, es-
tão as doenças; os naufrá-
gios; a violência a que esta-
vam submetidos os marinhei-
ros etc. 
• b) A questão central nes-
sa atividade é reforçar para 
os alunos o papel da ima-
gem como representação e 
que os elementos que fa-

zem parte de uma imagem 
foram intencionalmente es-
colhidos. Em relação à gra-
vura analisada, os alunos 
podem dizer que qualquer 
aspecto que prejudicasse 
a ideia de sucesso do em-
preendimento marítimo de-

veria ser evitado.
• 5. A proposta da ativida-
de é estimular uma reflexão 
entre passado e presente de 
modo que os alunos pensem 
sobre a importância de ino-
vações tecnológicas ao lon-
go do tempo. Atualmente, 

as inovações acontecem com 
grande rapidez, e é possível 
indicar diversos exemplos 
de novas tecnologias que 
mudaram o modo como vi-
vemos e ajudam a resolver 
problemas. As tecnologias 
de comunicação, relaciona-

90

D2-HIS-F2-2056-V7-U02-MP-G20.indd   90 10/29/18   4:38 PM



Marco Polo e sua Maravilhosa Viagem à China (para crianças e jovens), de 
Janis Herbert. Traduzido por Fernanda Abreu. São Paulo: Zahar, 2003.
A longa viagem de Marco Polo é recontada neste livro. Além disso, a obra 
apresenta as diversas culturas que ele encontrou pelo caminho.
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teste seus conhecimentos
 1. Leia o texto abaixo.

Sobre a época descrita no texto e considerando as informações apresentadas, é 
correto afirmar que as viagens nas caravelas:
a) visavam ampliar o Catolicismo e foram realizadas no contexto da expansão do 

mercantilismo europeu.
b) pretendiam apenas estabelecer rotas para marginalizados da sociedade.
c) tinham como objetivo expulsar os muçulmanos da Península Ibérica.
d) eram feitas sem o consentimento das Coroas europeias.

 2. Observe o mapa da página 75, com informações sobre as navegações espanholas 
e portuguesas entre os séculos XV e XVI. Em seguida, indique V para as opções 
verdadeiras e F para as falsas:
a) A rota de Cristóvão Colombo pretendia chegar ao Oriente, navegando em direção 

ao Ocidente, ou seja, em direção ao Oeste, pois foi baseada na suposição de que 
a Terra era redonda.

b) O interesse dos portugueses em chegar às Índias era encontrar uma rota comercial 
nova, já que a conquista de Constantinopla pelos turcos dificultou o acesso dos 
comerciantes europeus àquela região.

c) As viagens de Colombo fracassaram e não resultaram em nenhum tipo de van-
tagem para os espanhóis.

d) Vasco da Gama atingiu o Oriente em 1498, o que estimulou novas expedições, 
como a de Pedro Álvares Cabral.

Alternativa a.

a) V; b) V; c) F; d) V.

As caravelas foram um grande avanço tecnológico no final do século 
XV. Graças a elas, foi possível realizar viagens de longa distância de forma 
eficiente. Centenas de homens embarcaram nas caravelas dos descobri-
mentos. Alguns buscavam enriquecimento rápido, outros, oportunidade de 
difundir a fé em Cristo. Estes homens eram atraídos pela aventura, porém 
as surpresas nem sempre eram agradáveis. Nas embarcações, proliferavam 
doenças e a alimentação era precária.
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atividades

 1. Observe o mapa da página 75 e desenvolva as atividades a seguir.
a) Construa uma linha do tempo com as viagens espanholas e portuguesas. (Veja 

como na seção Como se faz... no final deste volume.)
b) Espanhóis e portugueses optaram por rotas marítimas diferentes para chegar às 

Índias. Descreva as rotas escolhidas por espanhóis e as escolhidas por portugueses.
c) Que regiões desconhecidas pelos europeus foram objeto das viagens represen-

tadas nesse mapa?

2.  Durante as viagens marítimas, era comum que os marinheiros sofressem com diversos 
problemas de saúde. Alguns desses problemas eram causados pela falta de alimentos 
frescos durante as viagens, como frutas que fornecessem vitaminas. Mas também 
existiam problemas de saúde provocados por hábitos de higiene precários, como 
a falta do costume de escovar os dentes. Descreva alguns exemplos de hábitos de 
higiene atuais que podem evitar problemas de saúde.

 3. A expansão marítima é um marco histórico que acarretou transformações profundas 
no mundo. Que argumentos podem justificar essa afirmação?

 4. As imagens ajudam a entender a história, mas o trabalho com elas exige cuidado 
e atenção, principalmente por não retratarem fielmente a realidade. Responda às 
seguintes questões sobre a época das Grandes Navegações. 
a) Cite três aspectos dessa época que estão representados na xilogravura da página 

76 e três aspectos que não aparecem na imagem.
b) Em sua opinião, por que nem tudo o que está no texto é representado na imagem? 

 5. A invenção de novos instrumentos e tecnologias teve papel importante no processo 
de expansão marítima. O desenvolvimento da bússola, do astrolábio e de novas 
formas de embarcações permitiram aos europeus explorar os mares e alcançar novas 
terras. Atualmente, existem muitas inovações tecnológicas que também possibilitam 
a realização de novas atividades ou descobertas. Reflita sobre o tema e selecione três 
inovações importantes para o mundo atual e explique de que modo elas ajudam na 
resolução de problemas ou na realização de novas descobertas.

Resposta pessoal. Veja orientações no Manual do Professor.

Resposta pessoal. Veja orientações no Manual do Professor.

MINHA BIBLIOTECA
Os Lusíadas em quadrinhos, de Fido Nesti. São Paulo: Peirópolis, 2006.
Os episódios mais conhecidos da epopeia de Camões, publicada em 1572, 
recontados pelo ilustrador e cartunista paulistano Fido Nesti.
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para organizar as ideias

1. a) 1492 – viagem de Cristóvão Colombo à América 
Central (Espanha).
1498 – viagem de Vasco da Gama às Índias 
(Portugal). 
1500 – viagem de Pedro Álvares Cabral ao atual 
Brasil (Portugal).

teste seus conhecimentos

1. b) A rota da Espanha era a de Cristóvão Colombo: navegar pelo oceano 

O sul da África e sua parte oriental; costas americanas; rotas pelos oceanos Atlântico, Índico e Pacífico. 

Atlântico sempre em direção oeste e, assim, alcançar as Índias. Já o governo português optou por uma rota que 

contornava o continente 
africano. Veja orientações no Manual do Professor.

Veja orientações no Manual 
do Professor.

Veja orientações no Manual 
do Professor.
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 PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

Teste seus conhecimentos
• Oriente novamente os alu-
nos para que não assinalem as 
respostas no livro porque ele 
será utilizado no próximo ano 
por outro aluno.

das com o uso da internet, 
são um exemplo importan-
te dessa mudança. Além dis-
so, é possível se lembrar de 
ferramentas ou de aparelhos 
que podem ser usados para 
a solução de problemas prá-
ticos e de organização da ro-
tina das pessoas.
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É muito comum encontrarmos textos nos quais a Europa é chamada de 
Velho Mundo ou Velho Continente. Você já se perguntou sobre a origem 
dessas expressões? A explicação está lá no passado: começa em 1492, ano 
em que Colombo chegou à América, um continente até então desconhecido 
da população europeia. 

Quando os europeus começaram a explorar a região, depararam-se com 
muitas coisas que lhes eram desconhecidas: uma população com hábitos, crenças 
e costumes próprios, uma flora e uma fauna diversificada com alimentos, árvores, 
plantas, flores e bichos que nunca haviam visto. Enfim, era tudo uma novidade. 

Não demorou muito e os europeus passaram a 
chamar a América de Novo Mundo, em oposição à 
Europa, que ficou conhecida como Velho Mundo. O 
encontro entre o Velho Mundo e o Novo Mundo pro-
vocou mudanças significativas de ambos os lados.

Neste capítulo, você conhecerá os maias, astecas e 
incas, povos que viviam na América antes da chegada 
de Colombo (por isso, também conhecidos como 
pré-colombianos). Também verá como se deu a colo-
nização da América por espanhóis e ingleses.

Dos povos 
pré-colombianos 
à conquista espanhola

C
A
P
ÍT

ULO

Dos povos Dos povos 
pré-colombianos pré-colombianos 
à conquista espanhola

P
ÍT

ULO 5

Objetivos de aprendizagem
• Identificar características das 

civilizações maia, asteca e inca.
• Diferenciar as colonizações 

espanhola e inglesa na América.
• Conhecer a situação atual dos 

povos indígenas da América.
• Refletir a respeito da 

(in)tolerância, no passado e 
no presente.

  Dança regional durante o 
Festival Guelaguetza, que é um 
festival realizado uma vez por 
ano e reúne música, dança, 
gastronomia e artesanato de 
diferentes grupos étnicos do 
estado de Oaxaca, no México. 
Originalmente, as festividades 
se davam em honra da deusa 
Centeotl (deusa do milho), e hoje 
são parte dos festejos dedicados 
à santa católica Nossa Senhora 
do Carmo. Fotografia de 2018.
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Vimos que as viagens transoceânicas eram arriscadas. Os marinheiros corriam o 

risco de naufrágio, de contrair doenças, suportavam alimentação precária e péssimas 

condições de higiene, entre muitas outras dificuldades. 

Imagine agora que você é um marinheiro daquela época e que viaja pelo oceano 

Atlântico a bordo de uma nau ou caravela. Com base nisso, forme um grupo com seus 

colegas e siga o roteiro a seguir.

 1. Com base nas informações deste capítulo, imagine como eram as viagens marítimas 
no período. Elabore um roteiro para a criação de uma história em quadrinhos sobre 
o tema.

 2. Conte na história como era o cotidiano dos marinheiros e as dificuldades enfrentadas 
durante as viagens.

 3. Com o roteiro pronto, monte a história em quadrinhos e compartilhe a atividade 
com a turma.

A expansão marítima possibilitou o encontro de diversas culturas. Muitas vezes, 
esse encontro foi marcado por práticas de intolerância, com violências físicas ou 
destruição de práticas culturais. Atualmente, há intensos fluxos populacionais pelo 
mundo. Por essa razão, é fundamental que as pessoas adotem uma postura de tole-
rância e de receptividade diante de diferentes culturas como forma de evitar conflitos 
e práticas violentas.

Com base nessas informações, converse com seus colegas e, sob orientação do 
professor, reflita sobre ações que promovam tolerância em situações onde ocorram 
encontros de diferentes culturas. Ao final da discussão, elabore um documento coletivo 
com as principais ideias apresentadas pelo grupo.

diálogos

hora de refletir

Resposta pessoal. Veja orientações no Manual do Professor.

Resposta pessoal. Veja orientações no Manual do Professor.

Mantenha seu sorriso fazendo a higiene bucal corretamente – Ministério da Saúde
Disponível em: <http://livro.pro/8fsoam>. Acesso em: 11 out. 2018.
Você sabia que a higiene bucal vai além da escovação dos dentes? Neste material do Ministério da Saúde, 
há explicações a respeito da importância de uma higiene bucal adequada e quais são as etapas para o 
cuidado com sua boca.

MUNDO VIRTUAL
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A BNCC NESTA DUPLA 

COMPETÊNCIAS  
• Geral: 1
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 3 e 7
• Específica de História: 1

HABILIDADE
• EF07HI13

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS

Diálogos 
• 1 a 3. Pelas informações do 
capítulo (como a estrutura das 
embarcações, os integrantes 
da tripulação, a alimentação, 
o medo e as condições de hi-
giene) é possível criar uma his-
tória que simule a experiência 
dos marinheiros e tripulantes 
que participaram dessas aven-
turas marítimas. Oriente a tur-
ma a criar as personagens da 
tripulação e relatar, em cada 
dia, as condições de viagem 
e os principais acontecimen-
tos. Esse tipo de atividade exi-
ge um tempo maior; por isso, 
é interessante estipular uma 
data para a apresentação dos 
trabalhos, quando cada grupo 
poderá ler sua história. 
• Se julgar viável, essa ativida-
de pode funcionar como uma 
autoavaliação para os alunos: 
peça que exponham as dificul-
dades, os pontos interessantes 
e como ela os ajudou a enten-
der mais sobre as viagens das 
Grandes Navegações. Pode-se 
também solicitar uma pesqui-
sa sobre o tema para a obten-
ção de mais informações.

Hora de refletir 
• A proposta da atividade é 
estimular a reflexão sobre a 
importância do diálogo e da 
tolerância diante da diversi-
dade cultural, ressaltando que 
para a sociedade garantir o 
direito de todas as pessoas é 
fundamental encontrar meios 
para se respeitar as práticas 
culturais de cada um e nunca 
legitimar ações violentas con-
tra pessoas que praticam cren-
ças ou hábitos diferentes da-
queles que escolhemos seguir. 

SUGESTÃO DE LIVRO

Para o professor
• OLIVIERI, Antonio Carlos., 
VILLA, Marco Antonio. Cro-
nistas do descobrimento. 
São Paulo: Ática, 2012. 

O livro é o produto da sele-
ção de textos produzidos por 
cronistas do século XVI. Esses 
textos, em muitas passagens, 
parecem-se com histórias de 
aventuras, com reviravoltas e 
ações ousadas.
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É muito comum encontrarmos textos nos quais a Europa é chamada de 
Velho Mundo ou Velho Continente. Você já se perguntou sobre a origem 
dessas expressões? A explicação está lá no passado: começa em 1492, ano 
em que Colombo chegou à América, um continente até então desconhecido 
da população europeia. 

Quando os europeus começaram a explorar a região, depararam-se com 
muitas coisas que lhes eram desconhecidas: uma população com hábitos, crenças 
e costumes próprios, uma flora e uma fauna diversificada com alimentos, árvores, 
plantas, flores e bichos que nunca haviam visto. Enfim, era tudo uma novidade. 

Não demorou muito e os europeus passaram a 
chamar a América de Novo Mundo, em oposição à 
Europa, que ficou conhecida como Velho Mundo. O 
encontro entre o Velho Mundo e o Novo Mundo pro-
vocou mudanças significativas de ambos os lados.

Neste capítulo, você conhecerá os maias, astecas e 
incas, povos que viviam na América antes da chegada 
de Colombo (por isso, também conhecidos como 
pré-colombianos). Também verá como se deu a colo-
nização da América por espanhóis e ingleses.

Dos povos 
pré-colombianos 
à conquista espanhola

C
A
P
ÍT

ULO

Dos povos Dos povos 
pré-colombianos pré-colombianos 
à conquista espanhola

P
ÍT

ULO 5

Objetivos de aprendizagem
• Identificar características das 

civilizações maia, asteca e inca.
• Diferenciar as colonizações 

espanhola e inglesa na América.
• Conhecer a situação atual dos 

povos indígenas da América.
• Refletir a respeito da 

(in)tolerância, no passado e 
no presente.

  Dança regional durante o 
Festival Guelaguetza, que é um 
festival realizado uma vez por 
ano e reúne música, dança, 
gastronomia e artesanato de 
diferentes grupos étnicos do 
estado de Oaxaca, no México. 
Originalmente, as festividades 
se davam em honra da deusa 
Centeotl (deusa do milho), e hoje 
são parte dos festejos dedicados 
à santa católica Nossa Senhora 
do Carmo. Fotografia de 2018.
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Vimos que as viagens transoceânicas eram arriscadas. Os marinheiros corriam o 

risco de naufrágio, de contrair doenças, suportavam alimentação precária e péssimas 

condições de higiene, entre muitas outras dificuldades. 

Imagine agora que você é um marinheiro daquela época e que viaja pelo oceano 

Atlântico a bordo de uma nau ou caravela. Com base nisso, forme um grupo com seus 

colegas e siga o roteiro a seguir.

 1. Com base nas informações deste capítulo, imagine como eram as viagens marítimas 
no período. Elabore um roteiro para a criação de uma história em quadrinhos sobre 
o tema.

 2. Conte na história como era o cotidiano dos marinheiros e as dificuldades enfrentadas 
durante as viagens.

 3. Com o roteiro pronto, monte a história em quadrinhos e compartilhe a atividade 
com a turma.

A expansão marítima possibilitou o encontro de diversas culturas. Muitas vezes, 
esse encontro foi marcado por práticas de intolerância, com violências físicas ou 
destruição de práticas culturais. Atualmente, há intensos fluxos populacionais pelo 
mundo. Por essa razão, é fundamental que as pessoas adotem uma postura de tole-
rância e de receptividade diante de diferentes culturas como forma de evitar conflitos 
e práticas violentas.

Com base nessas informações, converse com seus colegas e, sob orientação do 
professor, reflita sobre ações que promovam tolerância em situações onde ocorram 
encontros de diferentes culturas. Ao final da discussão, elabore um documento coletivo 
com as principais ideias apresentadas pelo grupo.

diálogos

hora de refletir

Resposta pessoal. Veja orientações no Manual do Professor.

Resposta pessoal. Veja orientações no Manual do Professor.

Mantenha seu sorriso fazendo a higiene bucal corretamente – Ministério da Saúde
Disponível em: <http://livro.pro/8fsoam>. Acesso em: 11 out. 2018.
Você sabia que a higiene bucal vai além da escovação dos dentes? Neste material do Ministério da Saúde, 
há explicações a respeito da importância de uma higiene bucal adequada e quais são as etapas para o 
cuidado com sua boca.

MUNDO VIRTUAL
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A BNCC NESTA PÁGINA 

COMPETÊNCIAS  
• Geral: 1
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 4, 5 e 6
• Específicas de História: 1 e 2

HABILIDADE
• EF07HI09

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• A valorização dos saberes 
prévios dos alunos desperta 
o interesse deles. Verifique o 
que sabem sobre os nativos da 
América. Peça que levantem 
hipóteses de como foi o en-
contro entre americanos e eu-
ropeus. Sugira a reflexão sobre 
os hábitos de um e de outro 
grupo (alimentos, vestuário, 
crenças). O que teriam pensa-
do quando se encontraram?  
• Estimule-os a expressar 
sentimentos em relação aos 
povos que se encontraram. A 
expressão de sentimento aju-
da na valorização da diversida-
de no presente.
• Reforce a ideia de encontro 
de culturas e respeito por cul-
turas diferentes. 
• Proponha a leitura da ima-
gem: peça-lhes que observem 
detalhes, tamanho, enquadra-
mento, autor. Reforce que as 
imagens fornecem informa-
ções sobre o contexto em que 
foram produzidas.  
• Discuta a pluralidade cultu-
ral dos indígenas, refutando a 
ideia de serem um grupo ho-
mogêneo.

   TEXTO DE APOIO 

Para o professor

América Latina colonial

[As epidemias] fornece-
ram uma causa totalmen-
te involuntária do declínio 
populacional [dos nativos]. 

Essas doenças, sobretudo 
a varíola, a malária, o sa-
rampo, o tifo e a gripe, que 
já afl igiam regularmente a 
Europa, foram transferidas 
para o Novo Mundo desde 
cedo. Chegaram junto com 
os conquistadores e en-
contraram uma multidão 

de hospedeiros que não ti-
nham imunidade.

[...] Os nativos america-
nos estavam isolados, vi-
vendo em condições relati-
vamente saudáveis. Quando 
os europeus invadiram, tra-
zendo consigo suas doenças 
endêmicas, [...] em muitas 

aldeias apenas um décimo 
da população indígena so-
breviveu.

SANCHEZ-ALBORNOZ, Nicolás. A 
população da América espanhola 

colonial. In: BETHELL, Leslie (Org.). 
América Latina colonial. São Paulo: 

Edusp; Brasília: Fundação Alexandre 
de Gusmão, v. 2. p. 32-33, 2004. 
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 Escrita e religião
Os maias desenvolveram um complexo sistema de escrita com base em hieróglifos. 

Por meio dele, registraram a história de seu povo, os fatos considerados importantes, 
os feitos de seus governantes, a cultura e a memória maia. Um exemplo é o drama 
Rabinal Achi, datado do século XV, escrito na língua maia achi 
e declarado pela Unesco Patrimônio Oral e Imaterial 
da Humanidade em 2005. O Rabinal Achi é o único 
drama maia completo que chegou até os dias atuais. 
É encenado como peça teatral, com dança e música, 
em uma festa tradicional da Guatemala realizada todo 
dia 25 de janeiro.

Os maias eram politeístas, ou seja, cultuavam vários 
deuses. Em homenagem às divindades, os habitantes 
das cidades maias ergueram templos, altares e san-
tuários, nos quais eram realizados rituais e sacrifícios 
religiosos. O milho era cultuado como divindade relacio-
nada à agricultura, como fonte de vida, de abundância 
e de prosperidade. Na mitologia maia, de suas semen-
tes teria germinado toda a vida humana, representada 
pelo deus Yum Kaax, que tinha forma humana e cabeça 
alongada como a de uma espiga de milho.

Hieróglifo: desenho que designa uma ideia ou coisa. 
A escrita hieroglífica reúne vários desses desenhos 
para transmitir conjuntos de ideias, pensamentos e 
acontecimentos, ou para descrever coisas.
Achi: uma das diversas línguas maias (mais de 20) 
faladas na Guatemala. São reconhecidos dois dialetos: 
o achi de Rabinal e o achi de Cubulco. Textos 
como o Rabinal Achi foram escritos depois da 
conquista espanhola, em línguas indígenas com 
caracteres latinos. 

, datado do século XV, escrito na língua maia achi
Patrimônio Oral e Imaterial 

Rabinal Achi é o único 
drama maia completo que chegou até os dias atuais. 
É encenado como peça teatral, com dança e música, 
em uma festa tradicional da Guatemala realizada todo 

Os maias eram politeístas, ou seja, cultuavam vários 
deuses. Em homenagem às divindades, os habitantes 
das cidades maias ergueram templos, altares e san-
tuários, nos quais eram realizados rituais e sacrifícios 
religiosos. O milho era cultuado como divindade relacio-
nada à agricultura, como fonte de vida, de abundância 
e de prosperidade. Na mitologia maia, de suas semen-
tes teria germinado toda a vida humana, representada 
pelo deus Yum Kaax, que tinha forma humana e cabeça 

 desenho que designa uma ideia ou coisa. 
A escrita hieroglífica reúne vários desses desenhos 
para transmitir conjuntos de ideias, pensamentos e 

 uma das diversas línguas maias (mais de 20) 
faladas na Guatemala. São reconhecidos dois dialetos: 

 de Cubulco. Textos 
 foram escritos depois da 

conquista espanhola, em línguas indígenas com 

  Estela A, 730 a.C. Escultura em pedra 
com diversos hieróglifos encontrada em 
Copan, uma importante cidade maia 
localizada onde hoje é a Guatemala.
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 Os maias
O mapa abaixo representa a divisão política da América nos dias de hoje. Também 

representa antigas civilizações que habitaram esse continente muitos séculos atrás. Observe 
que as atuais regiões da Guatemala, sul do México, Península de Iucatã, El Salvador, Belize 
e Honduras abrigaram no passado a civilização maia.

Segundo alguns estudiosos, a civilização maia começou a 
se desenvolver por volta de 2000 a.C., com o deslocamento 
para a América Central de povos originários do oeste do atual 
Estados Unidos.

O período mais notável dessa civilização ocorreu entre 250 d.C. 
e 900 d.C., muito antes de Cristóvão Colombo chegar à América. 
Foram 650 anos de prosperidade, marcados pela formação de 
cidades-Estado densamente povoadas, de intensas práticas comerciais, artísticas e cul-
turais. Esses anos têm sido chamados pelos especialistas de Período Clássico. A partir 

Veja mais informações 
sobre esse tema no 
livro O império da 
Amazônia, de Pedro 
Cavalcanti, Companhia 
das Letras, 1995.

Fonte: THE TIMES Atlas of the World History. 
London: Times Books, 1992. p. 148-149.
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do século X, a civilização maia 
começou a declinar.

Os maias destacaram-se 
pelo desenvolvimento de impor-
tantes saberes na Matemática, 
Arquitetura e Astronomia. A 
observação dos astros tornou-
-se uma das especialidades 
desse povo e resultou na elabo-
ração de dois calendários: um 
religioso (de 260 dias) e outro 
civil (de 365 dias), usados para-
lelamente. O conhecimento dos 
ciclos da Lua, do Sol, de Vênus e 
das estações climáticas ajudou a 
estabelecer um eficiente sistema 
de produção agrícola. 

94

D3-2056-HIST-F2_V7-U02-LA-G20.indd   94 10/25/18   10:01 AM

A BNCC NESTA DUPLA 

COMPETÊNCIAS  
• Geral: 6
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 4 e 7
• Específica de História: 2

HABILIDADE
• EF07HI08

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Auxilie os alunos a fazer a 
leitura do mapa apresentado, 
comparando-o com um mapa 
atual, para que compreendam 
mudanças na ocupação do es-
paço.
• Mostre aos alunos a esca-
la nos mapas e sua importân-
cia para dimensionar os obje-
tos representados. Explique a 
relação entre seus números: 
a cada parte do desenho cor-
respondem tantas partes da 
realidade. Se um mapa marca 
1:100, significa que para cada 
parte do desenho, correspon-
dem 100 partes da realidade.
• Você pode ampliar essa ex-
plicação usando como exem-
plo as escalas dos mapas com 
os quais estiver trabalhando, 
mostrando que as escalas va-
riam (escala maior mostra 
mais detalhes, mas diminui a 
extensão do que é represen-
tado).
• Procure os professores de 
Matemática e Geografia e 
proponha um trabalho con-
junto com mapas e escalas.

SUGESTÃO DE LIVRO

Para o aluno
• CAVALCANTI, Pedro. O Im-
pério da Amazônia. São Pau-
lo: Companhia das Letras, 1995. 

Livro de suspense que nar-
ra a aventura de um grupo 
de jovens em contato com 
sobreviventes de uma civiliza-
ção pré-colombiana. Durante 
a conquista de seu território 
pelos espanhóis, eles teriam 
se desgarrado e permanecido 
isolados, mantendo seus sa-
beres e sua tradição religiosa 
de sacrifícios humanos. Caso 
indique o livro, comente o en-
redo para criar interesse. 

 MAIS ATIVIDADES

Construir um calendário 
• Oriente os alunos, divididos 
em grupos, a pesquisar sobre 
os calendários maias (formas, 
funções e conhecimentos em-
pregados na construção). Ex-
plique que a concepção de 
tempo para os maias era cir-

cular: um evento do passado 
se repetiria, como os ciclos da 
natureza. 
• A pesquisa pode ser em 
material anteriormente sele-
cionado ou na internet.
• Para que compreendam 
as diferentes concepções de 
tempo, solicite que, com ba-
se nos calendários pesquisa-

dos, construam um calendário 
próprio, definindo sua função 
e  seu funcionamento.
• Organize as apresentações 
dos calendários dos grupos 
para o restante da classe, esti-
mulando o respeito mútuo e a 
autoavaliação. 
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 Escrita e religião
Os maias desenvolveram um complexo sistema de escrita com base em hieróglifos. 

Por meio dele, registraram a história de seu povo, os fatos considerados importantes, 
os feitos de seus governantes, a cultura e a memória maia. Um exemplo é o drama 
Rabinal Achi, datado do século XV, escrito na língua maia achi 
e declarado pela Unesco Patrimônio Oral e Imaterial 
da Humanidade em 2005. O Rabinal Achi é o único 
drama maia completo que chegou até os dias atuais. 
É encenado como peça teatral, com dança e música, 
em uma festa tradicional da Guatemala realizada todo 
dia 25 de janeiro.

Os maias eram politeístas, ou seja, cultuavam vários 
deuses. Em homenagem às divindades, os habitantes 
das cidades maias ergueram templos, altares e san-
tuários, nos quais eram realizados rituais e sacrifícios 
religiosos. O milho era cultuado como divindade relacio-
nada à agricultura, como fonte de vida, de abundância 
e de prosperidade. Na mitologia maia, de suas semen-
tes teria germinado toda a vida humana, representada 
pelo deus Yum Kaax, que tinha forma humana e cabeça 
alongada como a de uma espiga de milho.

Hieróglifo: desenho que designa uma ideia ou coisa. 
A escrita hieroglífica reúne vários desses desenhos 
para transmitir conjuntos de ideias, pensamentos e 
acontecimentos, ou para descrever coisas.
Achi: uma das diversas línguas maias (mais de 20) 
faladas na Guatemala. São reconhecidos dois dialetos: 
o achi de Rabinal e o achi de Cubulco. Textos 
como o Rabinal Achi foram escritos depois da 
conquista espanhola, em línguas indígenas com 
caracteres latinos. 

, datado do século XV, escrito na língua maia achi
Patrimônio Oral e Imaterial 

Rabinal Achi é o único 
drama maia completo que chegou até os dias atuais. 
É encenado como peça teatral, com dança e música, 
em uma festa tradicional da Guatemala realizada todo 

Os maias eram politeístas, ou seja, cultuavam vários 
deuses. Em homenagem às divindades, os habitantes 
das cidades maias ergueram templos, altares e san-
tuários, nos quais eram realizados rituais e sacrifícios 
religiosos. O milho era cultuado como divindade relacio-
nada à agricultura, como fonte de vida, de abundância 
e de prosperidade. Na mitologia maia, de suas semen-
tes teria germinado toda a vida humana, representada 
pelo deus Yum Kaax, que tinha forma humana e cabeça 

 desenho que designa uma ideia ou coisa. 
A escrita hieroglífica reúne vários desses desenhos 
para transmitir conjuntos de ideias, pensamentos e 

 uma das diversas línguas maias (mais de 20) 
faladas na Guatemala. São reconhecidos dois dialetos: 

 de Cubulco. Textos 
 foram escritos depois da 

conquista espanhola, em línguas indígenas com 

  Estela A, 730 a.C. Escultura em pedra 
com diversos hieróglifos encontrada em 
Copan, uma importante cidade maia 
localizada onde hoje é a Guatemala.

CO
PÁ

N,
 H

ON
DU

RA
S.

 F
OT

O:
 J

EA
N-

PI
ER

RE
 C

OU
RA

U/
BR

ID
GE

M
AN

 IM
AG

ES
/K

EY
ST

ON
E 

BR
AS

IL

95

D3-2056-HIST-F2_V7-U02-LA-G20-AV.indd   95 10/27/18   8:11 AM

 Os maias
O mapa abaixo representa a divisão política da América nos dias de hoje. Também 

representa antigas civilizações que habitaram esse continente muitos séculos atrás. Observe 
que as atuais regiões da Guatemala, sul do México, Península de Iucatã, El Salvador, Belize 
e Honduras abrigaram no passado a civilização maia.

Segundo alguns estudiosos, a civilização maia começou a 
se desenvolver por volta de 2000 a.C., com o deslocamento 
para a América Central de povos originários do oeste do atual 
Estados Unidos.

O período mais notável dessa civilização ocorreu entre 250 d.C. 
e 900 d.C., muito antes de Cristóvão Colombo chegar à América. 
Foram 650 anos de prosperidade, marcados pela formação de 
cidades-Estado densamente povoadas, de intensas práticas comerciais, artísticas e cul-
turais. Esses anos têm sido chamados pelos especialistas de Período Clássico. A partir 

Veja mais informações 
sobre esse tema no 
livro O império da 
Amazônia, de Pedro 
Cavalcanti, Companhia 
das Letras, 1995.

Fonte: THE TIMES Atlas of the World History. 
London: Times Books, 1992. p. 148-149.
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do século X, a civilização maia 
começou a declinar.

Os maias destacaram-se 
pelo desenvolvimento de impor-
tantes saberes na Matemática, 
Arquitetura e Astronomia. A 
observação dos astros tornou-
-se uma das especialidades 
desse povo e resultou na elabo-
ração de dois calendários: um 
religioso (de 260 dias) e outro 
civil (de 365 dias), usados para-
lelamente. O conhecimento dos 
ciclos da Lua, do Sol, de Vênus e 
das estações climáticas ajudou a 
estabelecer um eficiente sistema 
de produção agrícola. 
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Para o professor
  O calendário maia e seus 

mecanismos de funcionamento 
estão disponíveis em: <http://
livro.pro/7c4psy>. Acesso em: 
10 out. 2018. 

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Proponha uma brincadeira 
para iniciar uma reflexão sobre 
a importância da escrita.
• Em ambiente pouco explo-
rado anteriormente pela tur-
ma e com os alunos divididos 
em grupos, faça-os observar 
atentamente algum aspecto 
do lugar, que deverá ser me-
morizado e, de volta à sala, 
descrito oralmente. Eles po-
derão ou não registrar por es-
crito o que observaram no am-
biente externo. Vence o grupo 
que lembrar o maior número 
de detalhes do espaço explo-
rado.
• O grupo que tiver regis-
trado por escrito suas obser-
vações provavelmente se sai-
rá melhor. Caso esse registro 
não aconteça, questione os 
alunos a respeito do que po-
deriam ter feito para lembrar 
mais detalhes, até que perce-
bam a importância do registro 
escrito.
• Destaque a relação entre 
registrar por escrito e reter a 
informação, fazendo-os refle-
tir sobre em que situações do 
cotidiano a escrita é usada pa-
ra ajudar a reter a informação 
(a lista de compras, a anota-
ção de endereços e números 
de telefone etc.). 
• Relacione esta atividade com 
a imagem da estela, estimulan-
do-os a identificar hieróglifos e, 
a partir daí, fazer a leitura da 
imagem, lembrando que tanto 
a estela como a imagem dela 
são documentos históricos. 
• A discussão sobre a impor-
tância da escrita deve vir acom-
panhada de uma reflexão so-
bre povos que não a desenvol-
veram (incas, por exemplo), e 
ampliada às pessoas que não 
tiveram acesso a ela no presen-
te, destacando que devem ser 
acolhidas e respeitadas e que 
existem várias formas de co-
municação e todas devem ser 
valorizadas.
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 Os astecas
Os astecas (ou mexicas, como estes povos se autodenominavam) viviam na região 

norte do atual México, onde se localizam longas extensões de deserto. Aos poucos, 
eles migraram para o sul à procura de terras mais férteis. O deslocamento iniciou-se no 
século XII e se prolongou até 1325, quando ocuparam uma ilha no lago de Texcoco, na 
região central do México.

Ali viviam os tepanecas, povo que dominou os astecas por 
quase um século, influenciando suas práticas culturais, religiosas e 
políticas. Os astecas construíram, no lago de Texcoco, ilhas artifi-
ciais chamadas de chinampas (veja a ilustração abaixo). Essas ilhas 
eram ligadas à ilha central por pontes e deram origem à cidade de 
Tenochtitlán. Em 1428, os astecas rebelaram-se contra os tepanecas 
e libertaram-se do seu domínio, assumindo o controle da região e 
transformando Tenochtitlán na capital do Império Asteca.

Chinampa: ilha feita 
com barro retirado do 
lago, folhas e galhos, 
que serviam de base 
aos terrenos artificiais 
criados na água. 
Troncos de madeira, 
galhos e árvores 
cercavam a ilha para 
dar-lhe sustentação.

RU
BE

NS
 G

OM
ES

1    Para aumentar as terras cultiváveis, os astecas 
construíam ilhas artificiais – as chinampas, ou 
jardins flutuantes. 

2   Para começar a construir uma chinampa, era 
colocada uma fileira de estacas no fundo do lago.

3   Na etapa seguinte, uma estaca era unida a 
outra com junco entrelaçado (ou galhos de 
árvores), formando um cercado.

4   Em seguida, depositavam barro, retirado do 
fundo do lago, misturado a galhos secos e restos 
vegetais, até formar uma espécie de canteiro. 

5   Árvores eram plantadas ao redor do “jardim” 
para ajudar a conter a terra e sustentar a ilha 
artificial.

6   Cuidadosamente, o solo era escavado, com 
enxada, para plantar as sementes.

7   Com as sementes plantadas no tempo certo, 
em solo rico e com muita água à sua volta, a 
chinampa propiciava colheita abundante.
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 O comércio e a produção de cacau
As atividades econômicas dos maias baseavam-se 

principalmente na agricultura e no comércio. As trocas 
comerciais eram intensas e significativas. Elas impulsiona-
ram o crescimento das cidades e a construção de estradas 
para o transporte de produtos em grandes quantidades e por 
longas distâncias. O cacau era um dos produtos de maior valor, 
utilizado como alimento e como moeda de troca.

Os maias processavam a semente de cacau, que – depois de 
fermentada, seca, tostada e moída – era misturada à água, pimenta e farinha de milho. 
A mistura era então usada como oferenda aos deuses. Também faziam uma bebida, 
adoçada com mel e especiarias, que era consumida apenas pelos líderes religiosos 
e políticos. 

Segundo alguns estudos, problemas ligados ao meio ambiente, como o desmata-
mento, podem ter influenciado o declínio da sociedade maia. O aumento da população e 
a falta de recursos para alimentá-la também 
teriam contribuído para o colapso da civili-
zação maia. Outro fator foram os conflitos 
internos entre as cidades-Estado.

Acredita-se que algumas regiões foram 
invadidas por outros povos, como os toltecas, 
o que gerou conflitos e disputas. Quando 
os espanhóis chegaram à região no século 
XV, a sociedade maia já tinha praticamente 
desaparecido.

Os maias deixaram profundas marcas na 
cultura dos povos que hoje ocupam regiões 
do sul do México, como Chiapas e Iucatã, e 
ao norte da Guatemala. Muitos descendentes 
preservam idiomas, costumes e tradições que 
sobrevivem há milhares de anos.

  Recipiente cilíndrico, c. 600-900. 
Cerâmica pintada. Espécie de copo usado 
para servir uma bebida apimentada à base 
de cacau. No lado externo, há o desenho 
de senhores que seguem em procissão para 
prestar homenagens ao seu soberano.
de senhores que seguem em procissão para 
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A BNCC NESTA DUPLA 

COMPETÊNCIAS  
• Gerais: 4 e 6
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 3, 4 e 7
• Específicas de História: 2 e 4

HABILIDADE
• EF07HI08

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• O cacau tinha grande im-
portância para os maias e ain-
da é bastante valorizado no 
mundo contemporâneo. Res-
salte que esse é um exemplo 
de permanência histórica.
• Para trabalhar o tema você 
pode assistir com os alunos ao 
vídeo sobre uma fábrica de co-
chocolate (p. 97).
• Proponha a leitura das ima-
gens desta página, com obser-
vação de detalhes, tamanho, 
enquadramento, autor, lem-
brando-lhes que imagens são 
documentos históricos. 
• Peça que comparem a pro-
dução de chocolate na atuali-
dade aos rituais de produção 
dos povos pré-colombianos. 
• Estimule-os a refletir sobre 
as semelhanças e diferenças 
de significado do produto para 
aqueles povos e para nós (valor 
econômico, religioso etc.), dis-
cutindo a diversidade no tem-
po e também no espaço (quem 
são os produtores? Onde vi-
vem? Como vivem? E os con-
sumidores de chocolate?).
• Discuta a questão ambien-
tal, tanto no passado como 
no presente. Você pode, por 
exemplo, questionar de que 
forma as plantações impac-
tam a vegetação nativa e as 
consequências desse impacto. 
Dessa forma, reforça-se a per-
manência histórica da ativida-
de humana. O texto a seguir 
relaciona a produção de cacau 
atualmente às questões am-
bientais.

SUGESTÃO DE SITE

Para o professor
• O artigo as “Plantações de 
cacau ameaçam a Amazônia” 
é baseado nas informações 
do World Resources Institute 
(WRI). Por meio de imagens de 

satélite, ele mostra plantações 
de cacau invadindo a Floresta 
Amazônica. 

Plantações de cacau 
ameaçam a Amazônia. Dis-
ponível em: <http://livro.pro/
f9cxfk>. Acesso em: 4 set. 
2018.
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Os astecas (ou mexicas, como estes povos se autodenominavam) viviam na região 

norte do atual México, onde se localizam longas extensões de deserto. Aos poucos, 
eles migraram para o sul à procura de terras mais férteis. O deslocamento iniciou-se no 
século XII e se prolongou até 1325, quando ocuparam uma ilha no lago de Texcoco, na 
região central do México.

Ali viviam os tepanecas, povo que dominou os astecas por 
quase um século, influenciando suas práticas culturais, religiosas e 
políticas. Os astecas construíram, no lago de Texcoco, ilhas artifi-
ciais chamadas de chinampas (veja a ilustração abaixo). Essas ilhas 
eram ligadas à ilha central por pontes e deram origem à cidade de 
Tenochtitlán. Em 1428, os astecas rebelaram-se contra os tepanecas 
e libertaram-se do seu domínio, assumindo o controle da região e 
transformando Tenochtitlán na capital do Império Asteca.

Chinampa: ilha feita 
com barro retirado do 
lago, folhas e galhos, 
que serviam de base 
aos terrenos artificiais 
criados na água. 
Troncos de madeira, 
galhos e árvores 
cercavam a ilha para 
dar-lhe sustentação.
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1    Para aumentar as terras cultiváveis, os astecas 
construíam ilhas artificiais – as chinampas, ou 
jardins flutuantes. 

2   Para começar a construir uma chinampa, era 
colocada uma fileira de estacas no fundo do lago.

3   Na etapa seguinte, uma estaca era unida a 
outra com junco entrelaçado (ou galhos de 
árvores), formando um cercado.

4   Em seguida, depositavam barro, retirado do 
fundo do lago, misturado a galhos secos e restos 
vegetais, até formar uma espécie de canteiro. 

5   Árvores eram plantadas ao redor do “jardim” 
para ajudar a conter a terra e sustentar a ilha 
artificial.

6   Cuidadosamente, o solo era escavado, com 
enxada, para plantar as sementes.

7   Com as sementes plantadas no tempo certo, 
em solo rico e com muita água à sua volta, a 
chinampa propiciava colheita abundante.
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 O comércio e a produção de cacau
As atividades econômicas dos maias baseavam-se 

principalmente na agricultura e no comércio. As trocas 
comerciais eram intensas e significativas. Elas impulsiona-
ram o crescimento das cidades e a construção de estradas 
para o transporte de produtos em grandes quantidades e por 
longas distâncias. O cacau era um dos produtos de maior valor, 
utilizado como alimento e como moeda de troca.

Os maias processavam a semente de cacau, que – depois de 
fermentada, seca, tostada e moída – era misturada à água, pimenta e farinha de milho. 
A mistura era então usada como oferenda aos deuses. Também faziam uma bebida, 
adoçada com mel e especiarias, que era consumida apenas pelos líderes religiosos 
e políticos. 

Segundo alguns estudos, problemas ligados ao meio ambiente, como o desmata-
mento, podem ter influenciado o declínio da sociedade maia. O aumento da população e 
a falta de recursos para alimentá-la também 
teriam contribuído para o colapso da civili-
zação maia. Outro fator foram os conflitos 
internos entre as cidades-Estado.

Acredita-se que algumas regiões foram 
invadidas por outros povos, como os toltecas, 
o que gerou conflitos e disputas. Quando 
os espanhóis chegaram à região no século 
XV, a sociedade maia já tinha praticamente 
desaparecido.

Os maias deixaram profundas marcas na 
cultura dos povos que hoje ocupam regiões 
do sul do México, como Chiapas e Iucatã, e 
ao norte da Guatemala. Muitos descendentes 
preservam idiomas, costumes e tradições que 
sobrevivem há milhares de anos.

  Recipiente cilíndrico, c. 600-900. 
Cerâmica pintada. Espécie de copo usado 
para servir uma bebida apimentada à base 
de cacau. No lado externo, há o desenho 
de senhores que seguem em procissão para 
prestar homenagens ao seu soberano.
de senhores que seguem em procissão para 
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PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Proponha uma discussão 
sobre o vídeo assistido, co-
lhendo as impressões dos alu-
nos sobre a produção.
• Discuta os elementos cons-
titutivos do vídeo: imagens, 
animações, linguagem, con-
teúdo.
• Estimule-os a refletir sobre 
o objetivo do vídeo e compa-
re-o com o conteúdo do livro 
didático.
• Amplie a comparação pa-
ra a apresentação, a execução 
de um e de outro e, principal-
mente, as linguagens empre-
gadas nos dois documentos. 
• Valorize as manifestações 
dos alunos, estimulando-os a 
argumentar de maneira coe-
rente sobre os conhecimen-
tos adquiridos e a defender de 
suas opiniões, respeitando as 
dos colegas. 

SUGESTÃO DE VÍDEO 

Para o aluno
• A verdadeira fábrica de 
chocolate, que mostra o pro-
cesso atual de produção de 
chocolate. Disponível em: 
<http://livro.pro/x2mqn2>. 
Acesso em: 4 set. 2018.
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A maioria dos códices conhecidos hoje foi produzida depois da colonização espanhola 

da região. Um dos mais conhecidos é o Códice Mendoza, escrito em torno de 1540. 

Com 71 folhas, está dividido em três partes: a primeira narra a história do povo asteca 

a partir da fundação da cidade de Tenochtitlán; a segunda é uma lista de tributos pagos 

pelos povos dominados; e a terceira descreve o cotidiano dos astecas. 

A cena representada no manuscrito mostra um casamento da sociedade asteca, cuja 

noiva tinha 15 anos de idade. O matrimônio era consumado depois de quatro dias de 

orações, período em que se realizavam festas, danças e trocas de presentes.

1   A cerimônia de casamento tinha início depois do pôr do sol, quando a noiva era carregada para a 
casa do noivo nas costas de uma matrona.

2   A matrona e a noiva eram acompanhadas por casamenteiras, que seguravam tochas feitas com 
um galho de árvore para iluminar o caminho. 

3   A sequência de pegadas mostra o caminho seguido pela noiva.

4   Os noivos sentavam-se frente a frente sobre um tecido de fibras trançadas. O ato formal do 
casamento dava-se quando as casamenteiras amarravam as pontas do huipil (vestimenta 
feminina parecida com uma blusa) da noiva ao manto (vestimenta masculina) do noivo. 

5   A cerimônia tinha como testemunhas quatro anciãos: dois homens (sentados à esquerda) e duas 
mulheres (sentadas à direita). Depois do ato de dar o nó na vestimenta dos noivos, os anciãos 
ofereciam comida e davam conselhos a eles.

6   Nos templos e nos lares, havia um espaço considerado sagrado (cujo nome era Tlecuilli) onde 
eram depositadas as oferendas aos deuses, como comidas e o pulque, bebida fermentada e 
alcoólica feita de um tipo de cacto, o maguey.

7   Recipiente contendo copal, tipo de incenso que era queimado em louvor aos deuses.

8   Partes de um peru cozido para a ocasião.

9   Recipiente onde se colocavam alimentos, como ovos de peru, milho, mel etc.

10   Jarra contendo pulque, bebida ingerida em rituais diversos.

11   As roupas dos indígenas mesoamericanos eram produzidas com fibras do maguey ou agave, 
gênero de plantas suculentas originárias do México. Uma das espécies dá origem à fibra 
chamada sisal.

12   As informações indígenas eram traduzidas para o espanhol por um padre bilíngue, que podia 
escrevê-las como uma legenda para os pictogramas ou como um texto mais elaborado logo 
abaixo da imagem.
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olho vivo

 O casamento asteca

A imagem que vamos analisar é uma folha ilustrada de um manuscrito em forma de 
livro denominado códice. Os códices astecas eram elaborados por um ou mais escribas 
(chamados de tlacuilos, na língua náhuatl) e continham uma série de pictogramas sobre 
a história, a forma de governo, a religião e o dia a dia dos astecas. Após a colonização 
espanhola, apenas alguns códices escaparam de ser queimados pelos invasores. 
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  Cerimônia de casamento asteca – folha do Códice Mendoza, c. 1540. Desde 1659, esse 
manuscrito pertence ao acervo da Biblioteca Bodleiana, da Universidade de Oxford, na Inglaterra.

Pictograma: símbolo que 
representa um objeto ou 
conceito por meio de desenho 
figurativo. 
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A BNCC NESTA DUPLA 

COMPETÊNCIAS  
• Geral: 6
• Específica de Ciências Huma-
nas: 3
• Específica de História: 1

HABILIDADE
• EF07HI08

 PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

Olho vivo
• Explore a imagem com os 
alunos e peça que levantem as 
hipóteses sobre alguns signifi-
cados dos desenhos.
• Acolha todas as hipóteses, 
estimulando-os a se manifes-
tar e a defender seus pontos 
de vista com bons argumentos.  
• Auxilie os alunos a enten-
der que as informações não 
explícitas podem ser investiga-
das, desde que entendidas co-
mo hipóteses. Explique a eles 
que são as hipóteses que mo-
tivam os pesquisadores a pro-
duzir explicações científicas. 

MAIS ATIVIDADES

Comparar as sociedades 
asteca e brasileira atual
• Para aprofundamento do 
conteúdo, prepare cartões em 
que estejam escritas palavras 
como sociedade, religião, go-
verno, escrita, cidade etc. Peça 
aos alunos que se organizem 

em duplas e estipule um tem-
po para a execução da tarefa.
• Distribua os cartões para as 
duplas e peça que, com base 
nas informações do livro, fa-
çam uma comparação do con-
ceito sorteado entre os astecas 
e a nossa sociedade.
• Terminado o tempo, as du-
plas sorteadas com cartões 

iguais se reúnem para fazer 
uma síntese de suas conclu-
sões. Um só aluno será sortea-
do para apresentar a síntese 
do assunto (cartão).
• Estimule-os a apresentar a 
comparação por meio de de-
senhos, esquemas etc. para 
que se apropriem de diferen-
tes linguagens.
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a partir da fundação da cidade de Tenochtitlán; a segunda é uma lista de tributos pagos 

pelos povos dominados; e a terceira descreve o cotidiano dos astecas. 
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noiva tinha 15 anos de idade. O matrimônio era consumado depois de quatro dias de 

orações, período em que se realizavam festas, danças e trocas de presentes.
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8   Partes de um peru cozido para a ocasião.

9   Recipiente onde se colocavam alimentos, como ovos de peru, milho, mel etc.

10   Jarra contendo pulque, bebida ingerida em rituais diversos.

11   As roupas dos indígenas mesoamericanos eram produzidas com fibras do maguey ou agave, 
gênero de plantas suculentas originárias do México. Uma das espécies dá origem à fibra 
chamada sisal.

12   As informações indígenas eram traduzidas para o espanhol por um padre bilíngue, que podia 
escrevê-las como uma legenda para os pictogramas ou como um texto mais elaborado logo 
abaixo da imagem.
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olho vivo

 O casamento asteca

A imagem que vamos analisar é uma folha ilustrada de um manuscrito em forma de 
livro denominado códice. Os códices astecas eram elaborados por um ou mais escribas 
(chamados de tlacuilos, na língua náhuatl) e continham uma série de pictogramas sobre 
a história, a forma de governo, a religião e o dia a dia dos astecas. Após a colonização 
espanhola, apenas alguns códices escaparam de ser queimados pelos invasores. 
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  Cerimônia de casamento asteca – folha do Códice Mendoza, c. 1540. Desde 1659, esse 
manuscrito pertence ao acervo da Biblioteca Bodleiana, da Universidade de Oxford, na Inglaterra.
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Para o aluno
• As montanhas que viraram 
deuses (lenda asteca), do livro: 
Contos, mitos e lendas para 
crianças da América Latina. 
São Paulo: Ática, 1985.

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Esta página traz as explica-
ções dos desenhos encontra-
dos no códice. Aprofunde o 
entendimento dos desenhos 
para que os alunos compreen-
dam o registro como represen-
tação do cotidiano dos astecas 
e como documento histórico.
• Estimule-os a comparar a ce-
rimônia de casamento asteca às 
cerimônias atuais, buscando se-
melhanças e diferenças.
• Questione-os a respeito das 
permanências nos rituais de ca-
samento, estimulando-os a re-
fletir sobre eles: por que exis-
tem, qual sua importância, es-
sa importância sofre alterações 
com o passar do tempo ou de 
um lugar para outro etc. 
• Aborde também o fato de 
muitos casais optarem por não 
casar, seja no civil ou no religioso, 
e que não há nenhum problema 
em relação a essa questão.

Compilação de contos de 
tradição oral: sobre a luta dos 
astecas por território e de va-
lores, como honra, verdade e 
amor. 
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cidade inca que ainda hoje 
possui áreas habitadas. 
Fotografia de 2017.

 Os incas
Ao longo da história, a região dos Andes abrigou diferentes povos. Uma das civiliza-

ções a florescer nesse local foram os huari, também chamados de waris. Esse povo formou 
um dos mais antigos impérios da América do Sul. 

Entre o ano 500 e o ano 1100, os huari dominaram vastas regiões e povos, construí-
ram centros arquitetônicos e abriram estradas ligando as diversas regiões do império. Sua 
capital chegou a abrigar cerca de 40 mil pessoas. Para efeito de comparação, nessa mesma 
época, a principal cidade europeia, Paris, tinha 20 mil habitantes. 

No século XII, à medida que a sociedade huari se desagregava em razão das guerras 
civis e invasões, os incas (outro povo da região) passaram a viver um processo de expansão.

Os incas expandiram sua cultura a partir dos Andes peruanos. No século XII, desloca-
ram-se para o vale do Cuzco, no Peru, e, após várias conquistas militares, formaram um 
império com mais de 1 milhão de quilômetros quadrados.

O Império Inca concentrou cerca de 100 povos diferentes em torno de um Estado 
centralizado e militarizado, governado por um imperador e por representantes locais subor-
dinados a ele. Para os incas, o imperador era um descendente direto e único do deus Inti, 
que representava o Sol. Além de Inti, os incas veneravam muitos outros deuses.

O território inca contava com diversas províncias administradas por um governador 
encarregado também de fazer cumprir a justiça. Havia ainda os curacas, líderes das etnias 
dominadas, que funcionavam como uma extensão do poder do imperador nas aldeias. 
O maior centro urbano, político e religioso do império era Cuzco, palavra que significa 
“umbigo do mundo”.
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 Urbanização e administração
Os astecas desenvolveram uma vasta infraestrutura urbana, com canais fluviais 

navegáveis, canalização de água potável em aquedutos de pedra, pirâmides e grandes 
templos religiosos. A expansão territorial e o intenso comércio por todo o império foram 
responsáveis pela construção de diversas cidades, com uma população que chegou, 
aproximadamente, a 15 milhões de habitantes, no final do século XV. 

A sociedade estava dividida hierarquicamente, e a administração era centralizada em 
torno de um governante – que também comandava o exército – eleito entre membros 
da aristocracia. Chefes militares, altos funcionários públicos e religiosos compunham a 
nobreza. Logo abaixo vinham os grandes negociantes, conhecidos como pochtecas, os 
únicos com permissão para viajar por longas distâncias para praticar o comércio. 

Os artesãos, que confeccionavam roupas, adornos, objetos decorativos e religiosos, 
estavam hierarquicamente acima dos camponeses. Os escravos, em geral, prisioneiros 
de guerra ou devedores de tributos, estavam no degrau mais baixo da sociedade asteca. 

A escrita asteca usava 
pictogramas para represen-
tar ideias; por exemplo, para 
representar a guerra dese-
nhava-se um escudo e uma 
clava. Após a conquista do 
território asteca pelos espa-
nhóis, a maioria dos registros 
pictóricos existentes até 
então foi queimada.
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  Tonatiuh, o deus Sol. 
Pintura do Códex Bórgia, 
c. 1450.

Clava: arma de madeira 
comprida com um lado mais 
grosso que o outro.
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A BNCC NESTA DUPLA 

COMPETÊNCIAS  
• Gerais: 3 e 4
• Específica de Ciências Huma-
nas: 4
• Específicas de História: 3 e 7

HABILIDADE
• EF07HI08

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Proponha a leitura da ima-
gem, observando os detalhes. 
Peça que levantem hipóteses 
sobre o porquê de a imagem 
ter sido feita, para quem foi 
feita, onde foi publicada origi-
nalmente, onde está o objeto 
reproduzido.  
• Estimule-os a perceber as 
diferenças entre a nossa reali-
dade histórica e a dos grupos 
humanos que conceberam o 
deus retratado. 
• Aproveite o momento e 
aborde a pluralidade cultural e 
a diversidade de religiões exis-
tentes, questionando generali-
zações e refutando ideias pre-
concebidas.
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cidade inca que ainda hoje 
possui áreas habitadas. 
Fotografia de 2017.

 Os incas
Ao longo da história, a região dos Andes abrigou diferentes povos. Uma das civiliza-

ções a florescer nesse local foram os huari, também chamados de waris. Esse povo formou 
um dos mais antigos impérios da América do Sul. 

Entre o ano 500 e o ano 1100, os huari dominaram vastas regiões e povos, construí-
ram centros arquitetônicos e abriram estradas ligando as diversas regiões do império. Sua 
capital chegou a abrigar cerca de 40 mil pessoas. Para efeito de comparação, nessa mesma 
época, a principal cidade europeia, Paris, tinha 20 mil habitantes. 

No século XII, à medida que a sociedade huari se desagregava em razão das guerras 
civis e invasões, os incas (outro povo da região) passaram a viver um processo de expansão.

Os incas expandiram sua cultura a partir dos Andes peruanos. No século XII, desloca-
ram-se para o vale do Cuzco, no Peru, e, após várias conquistas militares, formaram um 
império com mais de 1 milhão de quilômetros quadrados.

O Império Inca concentrou cerca de 100 povos diferentes em torno de um Estado 
centralizado e militarizado, governado por um imperador e por representantes locais subor-
dinados a ele. Para os incas, o imperador era um descendente direto e único do deus Inti, 
que representava o Sol. Além de Inti, os incas veneravam muitos outros deuses.

O território inca contava com diversas províncias administradas por um governador 
encarregado também de fazer cumprir a justiça. Havia ainda os curacas, líderes das etnias 
dominadas, que funcionavam como uma extensão do poder do imperador nas aldeias. 
O maior centro urbano, político e religioso do império era Cuzco, palavra que significa 
“umbigo do mundo”.
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 Urbanização e administração
Os astecas desenvolveram uma vasta infraestrutura urbana, com canais fluviais 

navegáveis, canalização de água potável em aquedutos de pedra, pirâmides e grandes 
templos religiosos. A expansão territorial e o intenso comércio por todo o império foram 
responsáveis pela construção de diversas cidades, com uma população que chegou, 
aproximadamente, a 15 milhões de habitantes, no final do século XV. 

A sociedade estava dividida hierarquicamente, e a administração era centralizada em 
torno de um governante – que também comandava o exército – eleito entre membros 
da aristocracia. Chefes militares, altos funcionários públicos e religiosos compunham a 
nobreza. Logo abaixo vinham os grandes negociantes, conhecidos como pochtecas, os 
únicos com permissão para viajar por longas distâncias para praticar o comércio. 

Os artesãos, que confeccionavam roupas, adornos, objetos decorativos e religiosos, 
estavam hierarquicamente acima dos camponeses. Os escravos, em geral, prisioneiros 
de guerra ou devedores de tributos, estavam no degrau mais baixo da sociedade asteca. 

A escrita asteca usava 
pictogramas para represen-
tar ideias; por exemplo, para 
representar a guerra dese-
nhava-se um escudo e uma 
clava. Após a conquista do 
território asteca pelos espa-
nhóis, a maioria dos registros 
pictóricos existentes até 
então foi queimada.
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  Tonatiuh, o deus Sol. 
Pintura do Códex Bórgia, 
c. 1450.

Clava: arma de madeira 
comprida com um lado mais 
grosso que o outro.
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A BNCC NESTA PÁGINA

COMPETÊNCIAS 
• Geral: 6
• Específica de Ciências Huma-
nas: 3
• Específica de História: 1

HABILIDADE
• EF07HI08

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Proponha a leitura da ima-
gem, pedindo aos alunos que 
observem os detalhes, o tama-
nho, o enquadramento, a re-
ferência ao produtor da ima-
gem, seu objetivo etc. 
• Estimule os alunos a levan-
tar hipóteses sobre o local fo-
tografado e outros detalhes 
registrados. 
• Oriente-os também a per-
ceber os detalhes arquitetô-
nicos da construção, compa-
rando-os aos das construções 
atuais, reconhecendo diferen-
ças e semelhanças.
• Incentive-os a exercitar a 
curiosidade, fazendo questio-
namentos a respeito da cons-
trução:

 ✓ Quem a teria projetado?
 ✓ Quem teria construído? 
 ✓ Como? 
 ✓ Como são feitas as constru-

ções hoje? 
 ✓ Há semelhanças?
 ✓ Há diferenças?
 ✓ Quais?
 ✓ Quem as projeta hoje? 
 ✓ Quem constrói?

TEXTO DE APOIO

Para o professor

Vídeos do YouTube como 
recurso didático

O uso dos vídeos do 
YouTube na sala de aula, 
enquanto recurso didático 
e até mesmo como fonte 
no ensino de História, exige 

uma apropriação adequada 
que só é alcançada com um 
bom planejamento. Nesse 
planejamento, pensamos o 
estudo prévio da realidade 
dos alunos, inclusive das 
possibilidades e contribui-
ções que a escola também 
pode oferecer à comunidade 
escolar. É necessário estar 

atento às potencialidades da 
turma, ou seja, ao que eles 
mais se identifi cam, tanto 
quanto onde estão suas di-
fi culdades, buscando utili-
zar os vídeos dentro de uma 
abordagem que contribua 
com o processo de ensino, a 
exemplo daqueles que tra-
balham com a questão das 

temporalidades, do entendi-
mento de suas continuida-
des e rupturas. 

BARROS, K. C.; BISPO, L. M. C. Atos de 
Pesquisa em Educação, Blumenau, 
v. 11, n. 3, p. 856-868. set./dez, 2016. 
Disponível em: <http://proxy.furb.br/

ojs/index.php/atosdepesquisa/article/
download/4864/3471>. 

Acesso em: 10 out. 2018.
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 Na cordilheira dos Andes
A maior parte da população inca exercia atividades pastoris e agrícolas, base da sua 

economia e da sua subsistência. Os incas cultivavam mais de 70 plantas nativas, entre elas 
milho, batata-doce, abacate, quinoa, batata e amendoim.

Os lavradores armazenavam em seus celeiros uma quantidade de 
grãos suficiente para alimentar a população por um período de três 
a sete anos. Todo esse estoque era controlado por funcionários do 
governo que utilizavam os quipos para controlar a produção. O 
quipo (veja a imagem ao lado) era um conjunto de cordões com 
tamanhos e cores variados, nos quais os incas davam nós para 
contabilizar os produtos. De acordo com o ponto do cordão 
onde o nó era feito, tinha-se uma informação diferente. 

Vivendo na cordilheira dos Andes, os incas superaram os 
obstáculos naturais impostos pela região montanhosa. Nesse 
sentido, as lhamas tiveram papel fundamental. Nativas da 
América do Sul e adaptadas às grandes altitudes, foram muito 
úteis para o transporte de alimentos e mercadorias entre as 
diversas cidades incas, bem como em campanhas militares. Além 
disso, sua carne era usada como alimento e a lã aproveitada na 
fabricação de roupas.

Os incas tinham também grande experiência no trabalho com metais 
preciosos, como o ouro e a prata. Com esses metais, fabricavam diversos objetos, como 
adornos, estatuetas, joias e ídolos religiosos. O ouro era também utilizado para decorar 
templos e palácios.

  Quipo inca, 
c. 1430-1532.

grãos suficiente para alimentar a população por um período de três 
a sete anos. Todo esse estoque era controlado por funcionários do 
governo que utilizavam os quipos para controlar a produção. O 
quipo (veja a imagem ao lado) era um conjunto de cordões com 

diversas cidades incas, bem como em campanhas militares. Além 
disso, sua carne era usada como alimento e a lã aproveitada na 
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  Terraços construídos na 
encosta da montanha, 
em Choquequirao, sítio 
arqueológico próximo 
a Machu Picchu. Essa 
foi uma das tecnologias 
de engenharia 
desenvolvidas pelos 
incas que facilitou a 
agricultura em terrenos 
muito acidentados. 
Fotografia de 2006.

HO/PRENSA PALACIO/AFP
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raio X

  Que vestígio é este e 
quem o produziu?

É uma moringa (vasilha 
de barro para conter e refres-
car líquidos) encontrada em uma 
tumba no sítio arqueológico El 
Castillo, na província de Huarmey, 
no Peru. Essa moringa foi produzida 
pela civilização huari (ou wari), que flores-
ceu no Peru, do ano 500 até 1100.

 Como essa moringa foi descoberta?
Dois professores de Arqueologia encontraram fragmentos de tecido e vasos na 

região. Acreditando que o local poderia esconder um sítio arqueológico, instalaram 
uma câmera fotográfica em uma pipa (também chamada de papagaio, pandorga etc.) e 
fizeram várias fotografias aéreas. Com base nas fotos, escolheram um lugar para escavar 
e encontraram, em 2012, um conjunto de torres, muralhas e uma sepultura intacta, com 
várias câmaras mortuárias.

 O que o local da descoberta desse vestígio sugere?
A moringa estava em uma das câmaras mortuárias, junto ao corpo de uma mulher 

de cerca de 60 anos de idade, sepultada com grande suntuosidade. Seu corpo foi colo-
cado na posição sentada, vestido com xale e túnica e enfeitado com joias. Ao lado havia 
frascos, jarras e taças de cerâmica e vasilhas de prata, entre outros objetos requintados. Os 
arqueólogos acreditam que se trata de uma rainha huari rodeada de presentes deixados 
em sua homenagem.

  Moringa de barro 
huari com a 
representação de 
uma pessoa que 
veste uma espécie de 
chapéu e uma saia 
curta decorada.

É uma moringa (vasilha 
de barro para conter e refres-
car líquidos) encontrada em uma 
tumba no sítio arqueológico El 
Castillo, na província de Huarmey, 
no Peru. Essa moringa foi produzida 
pela civilização huari (ou wari), que flores-
ceu no Peru, do ano 500 até 1100.

veste uma espécie de 
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A BNCC NESTA DUPLA 

COMPETÊNCIAS  
• Gerais: 2 e 6
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 2, 4 e 7
• Específicas de História: 6 e 7

HABILIDADE
• EF07HI08

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

Raio X
• Nesta seção discuta com os 
alunos a importância do em-
prego de diferentes técnicas 
de pesquisa para a descober-
ta de vestígios arqueológicos 
e evidências históricas de civi-
lizações antigas: a moringa foi 
encontrada graças ao uso de 
câmeras fotográficas e outras 
técnicas. 
• Antes de ler as informações 
contidas no texto, peça-lhes 
que analisem a imagem e le-
vantem hipóteses sobre o ob-
jeto: para que era usado, por 
quem, de que é feito etc. 
• Faça a leitura do texto para 
confirmar essas hipóteses.  
• Peça-lhes que comparem 
os rituais descritos com outros 
que conhecem, fazendo-os 
perceber a existência de cos-
tumes semelhantes em dife-
rentes grupos humanos (per-
manência cultural: o confron-
to entre grupos diferentes não 
é responsável apenas por rup-
turas, mas também por trocas 
culturais importantes). 

MAIS ATIVIDADES

Construir um instrumento de 
contagem 
• Peça aos alunos que pen-
sem em nossas necessidades 
de contagem e anote-as na 
lousa.
• Forme grupos e distribua 
aos alunos barbante, pedindo 

que construam um instrumen-
to de contagem capaz de fazer 
as contagens elencadas na lou-
sa. O objetivo desta atividade é 
que os alunos compreendam o 
modo de contagem dos incas. 
• A explicação a seguir, so-
bre o quipo, pode ajudar na 
elaboração da atividade pelos 
alunos: 

“[...] imagine uma cor-
da com um pouco mais de 
1  metro de comprimento. 
Pendure nela um grande 
número de cordéis de 20 e 
poucos centímetros cada 
um e com um pequeno es-
paçamento entre eles, for-
mando algo parecido com 
uma longa franja. Eis aí 
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 Na cordilheira dos Andes
A maior parte da população inca exercia atividades pastoris e agrícolas, base da sua 

economia e da sua subsistência. Os incas cultivavam mais de 70 plantas nativas, entre elas 
milho, batata-doce, abacate, quinoa, batata e amendoim.

Os lavradores armazenavam em seus celeiros uma quantidade de 
grãos suficiente para alimentar a população por um período de três 
a sete anos. Todo esse estoque era controlado por funcionários do 
governo que utilizavam os quipos para controlar a produção. O 
quipo (veja a imagem ao lado) era um conjunto de cordões com 
tamanhos e cores variados, nos quais os incas davam nós para 
contabilizar os produtos. De acordo com o ponto do cordão 
onde o nó era feito, tinha-se uma informação diferente. 

Vivendo na cordilheira dos Andes, os incas superaram os 
obstáculos naturais impostos pela região montanhosa. Nesse 
sentido, as lhamas tiveram papel fundamental. Nativas da 
América do Sul e adaptadas às grandes altitudes, foram muito 
úteis para o transporte de alimentos e mercadorias entre as 
diversas cidades incas, bem como em campanhas militares. Além 
disso, sua carne era usada como alimento e a lã aproveitada na 
fabricação de roupas.

Os incas tinham também grande experiência no trabalho com metais 
preciosos, como o ouro e a prata. Com esses metais, fabricavam diversos objetos, como 
adornos, estatuetas, joias e ídolos religiosos. O ouro era também utilizado para decorar 
templos e palácios.

  Quipo inca, 
c. 1430-1532.

grãos suficiente para alimentar a população por um período de três 
a sete anos. Todo esse estoque era controlado por funcionários do 
governo que utilizavam os quipos para controlar a produção. O 
quipo (veja a imagem ao lado) era um conjunto de cordões com 

diversas cidades incas, bem como em campanhas militares. Além 
disso, sua carne era usada como alimento e a lã aproveitada na 
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  Terraços construídos na 
encosta da montanha, 
em Choquequirao, sítio 
arqueológico próximo 
a Machu Picchu. Essa 
foi uma das tecnologias 
de engenharia 
desenvolvidas pelos 
incas que facilitou a 
agricultura em terrenos 
muito acidentados. 
Fotografia de 2006.
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raio X

  Que vestígio é este e 
quem o produziu?

É uma moringa (vasilha 
de barro para conter e refres-
car líquidos) encontrada em uma 
tumba no sítio arqueológico El 
Castillo, na província de Huarmey, 
no Peru. Essa moringa foi produzida 
pela civilização huari (ou wari), que flores-
ceu no Peru, do ano 500 até 1100.

 Como essa moringa foi descoberta?
Dois professores de Arqueologia encontraram fragmentos de tecido e vasos na 

região. Acreditando que o local poderia esconder um sítio arqueológico, instalaram 
uma câmera fotográfica em uma pipa (também chamada de papagaio, pandorga etc.) e 
fizeram várias fotografias aéreas. Com base nas fotos, escolheram um lugar para escavar 
e encontraram, em 2012, um conjunto de torres, muralhas e uma sepultura intacta, com 
várias câmaras mortuárias.

 O que o local da descoberta desse vestígio sugere?
A moringa estava em uma das câmaras mortuárias, junto ao corpo de uma mulher 

de cerca de 60 anos de idade, sepultada com grande suntuosidade. Seu corpo foi colo-
cado na posição sentada, vestido com xale e túnica e enfeitado com joias. Ao lado havia 
frascos, jarras e taças de cerâmica e vasilhas de prata, entre outros objetos requintados. Os 
arqueólogos acreditam que se trata de uma rainha huari rodeada de presentes deixados 
em sua homenagem.

  Moringa de barro 
huari com a 
representação de 
uma pessoa que 
veste uma espécie de 
chapéu e uma saia 
curta decorada.

É uma moringa (vasilha 
de barro para conter e refres-
car líquidos) encontrada em uma 
tumba no sítio arqueológico El 
Castillo, na província de Huarmey, 
no Peru. Essa moringa foi produzida 
pela civilização huari (ou wari), que flores-
ceu no Peru, do ano 500 até 1100.

veste uma espécie de 
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PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Proponha a exploração da 
imagem, com observação dos 
detalhes, pedindo aos alunos 
que levantem hipóteses sobre 
os espaços visíveis, relacionan-
do-os com os conteúdos estu-
dados.
• Relacione o desenvolvimen-
to de diferentes técnicas agrí-
colas entre diferentes povos, 
refletindo sobre a influência 
do espaço natural nessas es-
colhas.
• Amplie a discussão para 
outras informações do texto 
escrito, como a utilização dos 
metais, relacionando-a com o 
desenvolvimento da metalur-
gia e a grande quantidade de 
metais no subsolo.

um quipo – nó, no idioma 
quéchua –, o nome dado ao 
primitivo, porém efi ciente, 
“computador inca”. Um nó 
feito no cordel da ponta re-
presentava uma unidade. O 
seguinte era o dez, outro o 
100, e assim sucessivamen-
te. Já um cordel sem nada 
correspondia ao nosso zero. 

Trocando em miúdos, os 
quipos eram cordéis com 
marcas que obedeciam a 
um bem elaborado siste-
ma de numeração decimal. 
Além de indicar a quanti-
dade, os cordéis tinham às 
vezes cores e espessuras di-
ferentes. Eles serviam para 
registrar, por assim dizer, 

informações qualitativas. 
As variações do tamanho, 
das cores ou mesmo da for-
ma dos nós serviam para 
“armazenar” detalhes vitais 
como o tamanho da safra, 
quantidades e tipos de ar-
mamentos disponíveis e 
até o resultado do recen-
seamento – tal qual um 

banco de dados. Essa “me-
mória virtual” dos quipos 
era fundamental para asse-
gurar a coesão do império”.

BARCO, Luiz. Matemática sem 
números. Superinteressante, 31 out. 

2016. Disponível em: <https://super.
abril.com.br/historia/matematica-

sem-numeros/>. 
Acesso em: 13 set. 2018.
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 As cidades incas
Em muitas cidades, havia sistemas de água encanada e esgoto; além disso, os incas 

criaram técnicas para a construção de casas e de pontes mediante a superposição e o 
encaixe de blocos de pedra sem necessidade de argamassa. 

Algumas obras arquitetônicas incas que sobreviveram ao tempo são testemunhos 
dessa técnica. Esse é o caso da cidade de Machu Picchu, construída no alto de uma 
montanha na região andina do atual Peru e considerada o maior conjunto arquitetônico 
da América pré-colombiana.

O Império Inca entrou em declínio com a chegada dos espanhóis em solo sul-ame-
ricano no século XVI. A penetração espanhola levou à conquista do território inca e, 
posteriormente, ao massacre de quase toda sua população. 

O processo de domínio e colonização da América pelos espanhóis deu-se por três 
estratégias distintas e simultâneas: por meio da força militar, pelo envio de colonos para 
construir novas cidades no continente e por meio da religião. Nas páginas seguintes, você 
verá como esse processo aconteceu.
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  Vista das ruínas da cidade inca de Machu 
Picchu, no Peru. A cidade foi construída em 
pedra no alto de uma montanha, e hoje é 
um dos principais pontos turísticos do país. 
Fotografia de 2017.
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 Engenharia inca
Para integrar as várias regiões do 

império, os incas construíram um amplo 
sistema de estradas e pontes. Estima-se 
que esses caminhos totalizavam de 30 mil 
a 50 mil quilômetros. 

Entre uma cidade e outra eram ins-
talados postos de correio, onde ficavam 
mensageiros – os chasquis. Quando era 
preciso levar uma informação para outro 
lugar, um mensageiro corria até o posto de 
correio seguinte, onde se encontrava outro mensageiro. Este, ao receber a mensagem, corria 
até o posto seguinte, e assim sucessivamente, até a mensagem chegar ao destino final.

Os antigos incas dominavam a técnica da tecelagem, fabricando tecidos tanto de 
algodão como de lã, extraída da lhama e da alpaca, dois animais típicos da região. 
Observe as imagens abaixo. A da esquerda é uma peça de vestuário inca, e a da 
direita é um tecido contemporâneo feito pelos peruanos.

interpretando documentos

 1. Que semelhanças e diferenças podem ser observadas entre essas duas peças de 
tecido? 

 2. Em sua opinião, o tecido visto no documento à direita pode ser considerado um 
exemplo de permanência histórica? Por quê?
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  Keshwa Chaca, ponte feita de cordas que 
atravessa o rio Apurímac, na região de Cuzco, 
no Peru. Todo ano os moradores locais trocam 
as cordas seguindo rituais que remontam ao 
período incaico. Fotografia de 2015.

  Túnica de estrela de oito pontas é o 
nome dessa peça que foi produzida com 
algodão e lã de alpaca ou lhama, entre 
1460-1540, por tecelões incas.

  Tecido feito por tecelões andinos com lã de 
alpaca e ovelha. Nele há símbolos incas, como 
a bandeira Tawantisuyo, essas tiras coloridas 
que representavam o antigo Império Inca. 
Fotografia de 2008.

laranja, cada uma possui padrões que se repetem, a técnica de trabalho é a mesma e foram feitas por tecelões 

Sim, pois utiliza produtos e técnicas seme-
lhantes a que seus antepassados utilizavam. 

incas. Diferenças: enquanto uma delas foi feita há muitos anos e usando algodão e lã, a outra 
é mais recente e foi produzida apenas com lã de alpaca de ovelha.

Semelhanças: predominância de cores como vermelho e 

104

D3-2056-HIST-F2_V7-U02-LA-G20.indd   104 10/25/18   10:02 AM

A BNCC NESTA DUPLA 

COMPETÊNCIAS  
• Gerais: 3 e 4
• Específica de Ciências Huma-
nas: 3
• Específicas de História: 1, 6 e 7

HABILIDADE
• EF07HI09

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Incentive-os a comparar o 
sistema de correios estabele-
cido pelos incas e o modelo 
atual, estabelecendo seme-
lhanças e diferenças. 
• Peça aos alunos que levan-
tem hipóteses de qual seria a 
função do correio para aque-
le grupo humano. Essa função 
permanece?
• Ao discutir a arquitetura, 
introduza a leitura da imagem 
das ruínas da ponte. Peça que 
observem os detalhes da ima-
gem, como tamanho, enqua-
dramento, referência ao seu 
produtor etc.

Interpretando documentos
• A leitura e interpretação de 
documentos variados é funda-
mental para o desenvolvimen-
to da capacidade de reflexão e 
desenvolvimento crítico. Além 
de buscar atender esses obje-
tivos essa atividade permite o 
desenvolvimento de noções 
de rupturas e permanências. 
• Oriente os alunos a anali-
sar de forma pormenorizada 
os dois tecidos, ler a legenda 
e entender quais característi-
cas dos incas do passado es-
tão presentes nos tecidos de 
hoje, como os padrões trian-
gulares, as cores terrosas e os 
desenhos majoritariamente 
geométricos. 
• Após a resolução das ativi-
dades, pergunte que coisas do 
cotidiano eles identificam co-
mo permanências relaciona-
das aos povos que viveram na 
região do atual Brasil antes da 
chegada dos europeus.

MAIS ATIVIDADES

Construir um tear
• Dentre as manifestações 
culturais dos povos andinos 
que se mantêm ainda hoje es-
tá a tecelagem, que será ex-
plorada na próxima página. 
• Há na internet muitos ví-

deos ensinando a técnica de 
maneira bastante simplificada 
e que pode ser executada de 
forma rápida.
• A exploração da arte da te-
celagem por meio da ativida-
de prática possibilita a inter-
ligação dos assuntos, dando 
mais coerência à proposta de 

comparação e análise entre os 
trabalhos antigos e os atuais, 
proporcionando um aprendi-
zado significativo. 
• Depois de pronto, explo-
re as imagens dos trabalhos 
de tecelagem, antes de pro-
por as atividades a elas rela-
cionadas.
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 As cidades incas
Em muitas cidades, havia sistemas de água encanada e esgoto; além disso, os incas 

criaram técnicas para a construção de casas e de pontes mediante a superposição e o 
encaixe de blocos de pedra sem necessidade de argamassa. 

Algumas obras arquitetônicas incas que sobreviveram ao tempo são testemunhos 
dessa técnica. Esse é o caso da cidade de Machu Picchu, construída no alto de uma 
montanha na região andina do atual Peru e considerada o maior conjunto arquitetônico 
da América pré-colombiana.

O Império Inca entrou em declínio com a chegada dos espanhóis em solo sul-ame-
ricano no século XVI. A penetração espanhola levou à conquista do território inca e, 
posteriormente, ao massacre de quase toda sua população. 

O processo de domínio e colonização da América pelos espanhóis deu-se por três 
estratégias distintas e simultâneas: por meio da força militar, pelo envio de colonos para 
construir novas cidades no continente e por meio da religião. Nas páginas seguintes, você 
verá como esse processo aconteceu.
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  Vista das ruínas da cidade inca de Machu 
Picchu, no Peru. A cidade foi construída em 
pedra no alto de uma montanha, e hoje é 
um dos principais pontos turísticos do país. 
Fotografia de 2017.
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 Engenharia inca
Para integrar as várias regiões do 

império, os incas construíram um amplo 
sistema de estradas e pontes. Estima-se 
que esses caminhos totalizavam de 30 mil 
a 50 mil quilômetros. 

Entre uma cidade e outra eram ins-
talados postos de correio, onde ficavam 
mensageiros – os chasquis. Quando era 
preciso levar uma informação para outro 
lugar, um mensageiro corria até o posto de 
correio seguinte, onde se encontrava outro mensageiro. Este, ao receber a mensagem, corria 
até o posto seguinte, e assim sucessivamente, até a mensagem chegar ao destino final.

Os antigos incas dominavam a técnica da tecelagem, fabricando tecidos tanto de 
algodão como de lã, extraída da lhama e da alpaca, dois animais típicos da região. 
Observe as imagens abaixo. A da esquerda é uma peça de vestuário inca, e a da 
direita é um tecido contemporâneo feito pelos peruanos.

interpretando documentos

 1. Que semelhanças e diferenças podem ser observadas entre essas duas peças de 
tecido? 

 2. Em sua opinião, o tecido visto no documento à direita pode ser considerado um 
exemplo de permanência histórica? Por quê?
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  Keshwa Chaca, ponte feita de cordas que 
atravessa o rio Apurímac, na região de Cuzco, 
no Peru. Todo ano os moradores locais trocam 
as cordas seguindo rituais que remontam ao 
período incaico. Fotografia de 2015.

  Túnica de estrela de oito pontas é o 
nome dessa peça que foi produzida com 
algodão e lã de alpaca ou lhama, entre 
1460-1540, por tecelões incas.

  Tecido feito por tecelões andinos com lã de 
alpaca e ovelha. Nele há símbolos incas, como 
a bandeira Tawantisuyo, essas tiras coloridas 
que representavam o antigo Império Inca. 
Fotografia de 2008.

laranja, cada uma possui padrões que se repetem, a técnica de trabalho é a mesma e foram feitas por tecelões 

Sim, pois utiliza produtos e técnicas seme-
lhantes a que seus antepassados utilizavam. 

incas. Diferenças: enquanto uma delas foi feita há muitos anos e usando algodão e lã, a outra 
é mais recente e foi produzida apenas com lã de alpaca de ovelha.

Semelhanças: predominância de cores como vermelho e 
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Para o professor

O lúdico e o sério
[...] a utilização de jogos 

na sala de aula para o ensi-
no de história traz resulta-
dos muito satisfatórios. Ao 
imitar o cotidiano, mas dis-

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Mantenha as discussões so-
bre os incas, destacando ago-
ra sua arquitetura e organiza-
ção da cidade.
• Tendo por base o texto, 
compare a estrutura de uma 
cidade atual com as das ruínas 
da cidade inca: estradas, siste-
ma de água encanada e esgo-
tos, arquitetura. 
• Depois, peça aos alunos 
que levantem hipóteses so-
bre o tipo de tecnologia em-
pregada para a construção de 
núcleo urbano tão sofisticado 
em um lugar alto e de difícil 
acesso.

sociar-se inteiramente dele, 
o jogo cria espaços para a 
criatividade, para a imagi-
nação e para a comparação 
com outras realidades his-
tóricas e modos de vida de 
outros povos. É uma ativida-
de que requer a destreza, a 
concentração, a intuição, a 
cooperação [...]. Ao sentir-se 

livre da avaliação dos adul-
tos e da punição no caso do 
fracasso, os alunos aderem 
seriamente ao jogo e a suas 
regras com o propósito e a 
expectativa de cumprir as 
metas. Esta adesão torna 
a ação pedagógica possí-
vel, faz com que professo-
res e alunos envolvidos no 

mesmo projeto, na mesma 
sintonia, falem a mesma 
linguagem [...].

ANDRADE, D. E. O lúdico e o sério: 
experiências com jogos no ensino de 

História. Disponível em: <www.uel.
br/revistas/uel/index.php/histensino/

article/download/11646/10329>. 
Acesso em: 10 out. 2018.
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Já o Império Inca foi dominado em 
1533. Até 1572, ano em que morreu o 
último líder inca, Tupac Amaru, estima-se 
que quase 8 milhões de nativos foram 
mortos pelos espanhóis ou pelas doenças 
trazidas por eles. Os que sobreviveram se 
tornaram mão de obra escrava nas minas 
de ouro e prata, nas lavouras ou em servi-
ços domésticos. 

Em 1545, os espanhóis descobriram a 
existência de Potosí, uma montanha na atual 
Bolívia que abrigava a maior jazida de prata 
até então encontrada. Entre 1545 e 1560, os 
indígenas escravizados extraíram de Potosí e 
de outras minas da região um total de 270 
toneladas de prata; entre 1580 e 1600, esse 
número chegou a 340 toneladas. 

Toda a prata extraída da América 
espanhola era enviada para a Espanha, que 
assim se tornou a nação mais rica da Europa na época. Potosí, por sua vez, acabou se 
transformando em um dos maiores e mais importantes centros urbanos da América espa-
nhola. Para os indígenas, no entanto, o lugar virou símbolo de sofrimento. No processo 
de extração, muitos morreram de fome, doenças e soterramentos. Frei Domingo de Santo 
Tomas denunciou essa situação em 1550 dizendo que Potosí era a “boca do inferno” que 
anualmente tragava milhares de nativos.
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  Batalha de Tenochtitlán (detalhe), século XVI. 
Pintura a óleo, de autoria desconhecida. Esse 
detalhe da imagem representa os astecas 
defendendo a capital de seu império.

  Vista da cidade de Potosí, na Bolívia. 
Ao fundo é possível ver a montanha 
que foi a principal fonte de extração 
de prata da região e hoje é chamada 
de Cerro Rico. Fotografia de 2015.
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 A dominação espanhola
A chegada dos espanhóis à América aconteceu em uma época em que vigorava na 

Europa a doutrina do mercantilismo. Como você viu no capítulo anterior, segundo essa 
doutrina, quanto maior as reservas de ouro e prata de uma nação, mais rica ela seria. 

Inicialmente, os espanhóis colonizaram as ilhas das Antilhas, mas ao perceber que ali 
havia pouca quantidade de metal precioso, avançaram para o continente, em direção ao 
atual território do México, onde viviam os astecas, e depois à América do Sul, onde se 
encontravam os incas, povos com grande produção aurífera.

Apesar da intensa resistência da população local, a conquista desses territórios aconteceu 
em poucas décadas. Um dos fatores que contribuiu para isso foi a grande diferença bélica 
entre os espanhóis e os povos dominados. Enquanto os espanhóis tinham soldados com 
cavalos, armaduras, espadas de ferro, arcabuzes e canhões, os nativos 
lutavam com armas de pedra ou de madeira. A violência foi tão grande 
que religiosos espanhóis que se encontravam na América denunciaram 
à Coroa o modo como os militares vinham lidando com os indígenas.

O Império Asteca foi subjugado em 1521. A população asteca, que no começo do 
século XVI era de 25 milhões de pessoas, foi reduzida para cerca de 1,9 milhão em 1580.

Arcabuz: tipo de 
arma de fogo antiga, 
que funcionava com 
uso de pólvora.
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  A conquista de Tenochtitlán, século XVII. Óleo sobre painel, de autoria desconhecida. Tenochtitlán 
era a capital do Império Asteca e foi uma das regiões dominadas pelos europeus.
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A BNCC NESTA DUPLA 

COMPETÊNCIAS  
• Geral: 6
• Específica de Ciências Huma-
nas: 3
• Específica de História: 2

HABILIDADE
• EF07HI09

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• O desenvolvimento do pen-
samento crítico, da cidadania 
e da tolerância está intima-
mente relacionado à percep-
ção da diversidade de histó-
rias, construídas por diferen-
tes sujeitos num mesmo lu-
gar e tempo ou em lugares e 
tempos variados. Assim, é im-
portante estimular o reconhe-
cimento de diferentes versões 
para um mesmo fenômeno, 
reforçando nos alunos a capa-
cidade de interpretá-las com 
base na avaliação dos argu-
mentos apresentados. 
• É fundamental que o aluno 
seja capaz de fazer sua própria 
elaboração de determinado fe-
nômeno, formulando questio-
namentos, levantando hipóte-
ses, buscando respostas e pro-
pondo explicações, ou seja, 
que possa ter contado com os 
procedimentos que norteiam a 
produção historiográfica. 
• Peça que explorem as ima-
gens das páginas 106 e 107, 
analisando detalhes e conteúdo. 
• Estimule-os a verificar as di-
ferenças entre nativos e euro-
peus. Que motivos levaram à 
dominação espanhola? Que 
elementos da imagem mos-
tram a superioridade dos inva-
sores no combate? A superio-
ridade bélica dos espanhóis foi 
o único motivo para que do-
minassem os nativos? 
• Quando da leitura do tex-
to, peça aos alunos que calcu-
lem o tempo decorrido desde 
a chegada dos espanhóis até 
o subjugo de astecas e incas. 
• Destaque a resistência dos 
nativos e faça questionamen-
tos que os levem a refletir so-
bre a existência, ainda hoje, de 
movimentos de resistência de 
povos que têm seus territórios 
invadidos.

• Discuta as tensões sociais vi-
vidas por esses povos, estimu-
lando-os a defender suas ideias 
com argumentos coerentes.

SUGESTÃO DE FILME

Para o professor

• 1492: A conquista do pa-
raíso. Direção de Ridley Scott. 
EUA, 1992.

Conta a vida de Colombo, a 
aventura do descobrimento da 
América e a violência dos espa-
nhóis com a população nativa.
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Já o Império Inca foi dominado em 
1533. Até 1572, ano em que morreu o 
último líder inca, Tupac Amaru, estima-se 
que quase 8 milhões de nativos foram 
mortos pelos espanhóis ou pelas doenças 
trazidas por eles. Os que sobreviveram se 
tornaram mão de obra escrava nas minas 
de ouro e prata, nas lavouras ou em servi-
ços domésticos. 

Em 1545, os espanhóis descobriram a 
existência de Potosí, uma montanha na atual 
Bolívia que abrigava a maior jazida de prata 
até então encontrada. Entre 1545 e 1560, os 
indígenas escravizados extraíram de Potosí e 
de outras minas da região um total de 270 
toneladas de prata; entre 1580 e 1600, esse 
número chegou a 340 toneladas. 

Toda a prata extraída da América 
espanhola era enviada para a Espanha, que 
assim se tornou a nação mais rica da Europa na época. Potosí, por sua vez, acabou se 
transformando em um dos maiores e mais importantes centros urbanos da América espa-
nhola. Para os indígenas, no entanto, o lugar virou símbolo de sofrimento. No processo 
de extração, muitos morreram de fome, doenças e soterramentos. Frei Domingo de Santo 
Tomas denunciou essa situação em 1550 dizendo que Potosí era a “boca do inferno” que 
anualmente tragava milhares de nativos.
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  Batalha de Tenochtitlán (detalhe), século XVI. 
Pintura a óleo, de autoria desconhecida. Esse 
detalhe da imagem representa os astecas 
defendendo a capital de seu império.

  Vista da cidade de Potosí, na Bolívia. 
Ao fundo é possível ver a montanha 
que foi a principal fonte de extração 
de prata da região e hoje é chamada 
de Cerro Rico. Fotografia de 2015.
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 A dominação espanhola
A chegada dos espanhóis à América aconteceu em uma época em que vigorava na 

Europa a doutrina do mercantilismo. Como você viu no capítulo anterior, segundo essa 
doutrina, quanto maior as reservas de ouro e prata de uma nação, mais rica ela seria. 

Inicialmente, os espanhóis colonizaram as ilhas das Antilhas, mas ao perceber que ali 
havia pouca quantidade de metal precioso, avançaram para o continente, em direção ao 
atual território do México, onde viviam os astecas, e depois à América do Sul, onde se 
encontravam os incas, povos com grande produção aurífera.

Apesar da intensa resistência da população local, a conquista desses territórios aconteceu 
em poucas décadas. Um dos fatores que contribuiu para isso foi a grande diferença bélica 
entre os espanhóis e os povos dominados. Enquanto os espanhóis tinham soldados com 
cavalos, armaduras, espadas de ferro, arcabuzes e canhões, os nativos 
lutavam com armas de pedra ou de madeira. A violência foi tão grande 
que religiosos espanhóis que se encontravam na América denunciaram 
à Coroa o modo como os militares vinham lidando com os indígenas.

O Império Asteca foi subjugado em 1521. A população asteca, que no começo do 
século XVI era de 25 milhões de pessoas, foi reduzida para cerca de 1,9 milhão em 1580.

Arcabuz: tipo de 
arma de fogo antiga, 
que funcionava com 
uso de pólvora.
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  A conquista de Tenochtitlán, século XVII. Óleo sobre painel, de autoria desconhecida. Tenochtitlán 
era a capital do Império Asteca e foi uma das regiões dominadas pelos europeus.
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OIT, a exploração do traba-
lho escravo na extração de 
madeira no Peru rende aos 
exploradores cerca de US$ 
75 milhões por ano. Bedoya 
Garland denunciou que a si-
tuação do trabalho escravo 
no Peru chegou a tal pon-
to que os “gatos” (pessoas 
que aliciam a mão de obra 

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Peça aos alunos que ana-
lisem as imagens de Potosí, 
tanto no passado como no 
presente. Solicite que respon-
dam sobre as semelhanças e 
diferenças que existem entre 
as imagens. 
• Pergunte se já entraram 
em alguma mina ou lugar se-
melhante. Caso a resposta se-
ja positiva, permita que o alu-
no conte a sua experiência. Se 
ninguém conhecer uma mina, 
comente que esses ambientes 
são abafados, escuros e envol-
tos em constantes acidentes 
de desmoronamento. Procure 
criar empatia com os indíge-
nas que foram explorados no 
passado. Explique que, apesar 
de abolida a escravidão, ain-
da existem muitas pessoas no 
mundo que são forçadas a tra-
balhar de graça ou com rece-
bimento insuficiente. 
• Comente que a exploração 
da mão de obra de povos e 
pessoas mais vulneráveis por 
grupos e indivíduos poderosos 
também é uma permanência 
na História. 

TEXTO DE APOIO 

Para o professor

América Latina e Caribe 
têm mais de 1 milhão de 
escravos

[Antropólogo e consultor 
da Organização Internacio-
nal do Trabalho] Eduardo 
Bedoya informou que em 

países como a Bolívia, Pa-
raguai e Peru, a população 
indígena é a mais subme-
tida ao trabalho escravo. 
Ele revelou que no Peru o 
problema é grave e está lo-
calizado no comércio da 
exploração de madeiras na 
região da Amazônia perua-
na, onde existem cerca de 
20 mil índios nessa situa-

escrava) aprisionam famí-
lias inteiras de índios para 
forçá-los ao trabalho, em 
períodos que duram de seis 
meses a um ano.

AMÉRICA Latina e Caribe têm 
mais de 1 milhão de escravos. 

Agência Brasil, 2013. Disponível 
em: <http://clicrbs.com.br/especial/sc/
qualidade-de-vida-sc/19,0,1106751>. 

Acesso em: 10 out. 2018.
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 A administração colonial
Desde os primeiros tempos coloniais, diversas cidades foram construídas pelos espa-

nhóis na América. Muitas delas, inclusive, foram erguidas sobre as ruínas das antigas 
cidades indígenas destruídas pelos espanhóis na conquista do território. A Cidade do 
México, por exemplo, foi construída sobre Tenochtitlán, a antiga capital asteca arrasada 
pelos conquistadores.

Logo nos primeiros anos de colonização, o governo espanhol adotou uma série de 
medidas para ter amplo controle de suas possessões na América. A relação entre a Espanha 
e sua colônia na América era baseada no pacto colonial, ou seja, a colônia exportava 
matérias-primas ou metais preciosos para a metrópole e comprava da metrópole os artigos 
manufaturados de que precisava. 

Desde 1503, todo esse comércio passava por Sevilha, onde funcionava a Casa de 
Contratação. Esse órgão tinha por objetivo controlar todo o comércio colonial, para evitar 
o desvio de mercadorias lucrativas.

Em 1523, a Coroa espanhola 
criou ainda o Conselho das 
Índias, órgão cuja função princi-
pal era aconselhar o rei sobre as 
mais importantes medidas que 
deveriam ser tomadas na admi-
nistração dos territórios coloniais. 
Com base nas informações rece-
bidas, o governo elaborava leis, 
estabelecia punições, nomeava 
administradores coloniais etc. 

Para melhor administrar 
o território, os espanhóis divi-
diram as terras conquistadas 
na América em vice-reinos e 
capitanias. Cada vice-reino era 
administrado por um vice-rei 
que respondia diretamente ao 
governo espanhol.

Fonte: THE TIMES Atlas of the 
World History. London: Times 

Books, 1990. p. 148-149.
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passado presente

 A luta pelos direitos

A população indígena da América Latina atualmente é de cerca de 45 milhões de 
pessoas, divididas em torno de 800 povos diferentes. México, com 17 milhões de indíge-
nas, e Peru, com 7 milhões, são os países com maior número de população nativa. No 
outro extremo, encontram-se Costa Rica e Paraguai, com pouco mais de 100 mil indígenas 
e Uruguai, com 80 mil. Porém, em termos percentuais, enquanto a Bolívia lidera o ranking, 
com 62% de sua população composta de indígenas, Brasil (0,5%) e El Salvador (0,2%) são 
os países com a menor participação indígena em sua composição.

Passados mais de 500 anos da chegada dos europeus à América, essa população 
continua enfrentando diversos problemas. É grande a luta dos povos indígenas latino-
-americanos pela defesa e reconhecimento de seus direitos, entre eles, o direito à terra e 
à participação política. Além disso, o respeito aos seus costumes e tradições são frequen-
temente ignorados por diferentes grupos da sociedade civil.

A questão da terra é uma das mais graves, pois grupos – como agroindústrias, mine-
radoras, madeireiras, entre outros – muitas vezes procuram se apropriar dos territórios 
indígenas para se apoderar de suas riquezas naturais. Os conflitos no campo são frequentes 
e as vítimas, quase sempre os indígenas. 

Apesar de ainda haver muitos direitos que precisam ser conquistados, respeitados e 
preservados, alguns avanços podem ser observados. Em países como Equador e Guatemala, 
os indígenas organizaram partidos políticos para defender seus direitos; em outros lugares, 
como Bolívia, Equador, Guatemala, Nicarágua e Venezuela, mulheres indígenas ocuparam 
cargos nos ministérios de seus países.
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  Mapuches, o maior grupo indígena chileno, participa 
de um protesto nas ruas da cidade de Santiago, no 
Chile, em defesa de seu território. Fotografia de 2015.
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A BNCC NESTA DUPLA 

COMPETÊNCIAS  
• Gerais: 6 e 9
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 2, 4 e 7
• Específicas de História: 1 e 2

HABILIDADE
• EF07HI09

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

Passado presente
• Retome a discussão sobre 
os indígenas na atualidade, re-
lacionando as conclusões dos 
alunos ao texto.
• Introduza a leitura da ima-
gem em seus detalhes, tama-
nho, enquadramento etc. Per-
gunte aos alunos: que infor-
mações essa imagem pode 
fornecer? Por que ela foi pro-
duzida? A quem é endereça-
da? Qual o interesse em pro-
duzi-la?
• Explore a ideia de que a his-
tória não é única, mas existem 
permanências. No caso, a do 
conflito entre os povos cujas 
culturas se chocaram com a 
chegada do europeu.
• Permita que os alunos se 
posicionem sobre as questões 
indígenas (posse da terra, par-
ticipação política), expressan-
do suas opiniões com argu-
mentos coerentes.
• Estimule o respeito por dife-
rentes pontos de vista, mas re-
force o respeito à pluralidade 
cultural e à diversidade indíge-
na. Refute a ideia de homoge-
neidade, reforçando a existên-
cia de muitos povos indígenas 
com culturas bem diferentes.

SUGESTÕES DE LIVROS

Para o aluno
• ISA – Instituto Socioambien-
tal. Mirim: Povos indígenas no 
Brasil. São Paulo: ISA, 2018. Di-
vidido em quatro capítulos, o li-
vro traz informações sobre al-
guns dos povos indígenas do 
Brasil. Além de textos em lin-
guagem acessível, conta com 
ilustrações e fotografias. 

• MIRANDA, Eraldo. O nasci-
mento dos Andes e outras 
lendas pré-colombianas. São 
Paulo: Mundo Mirim, 2010.

O livro é composto de três 
pequenas histórias da literatura 
oral dos povos pré-colombianos, 
mostrando vários traços cultu-
rais dessas civilizações e seu im-
portante legado arquitetônico. 

Proponha a leitura conjunta 
do volume, atribuindo a leitu-
ra de apenas uma das histórias 
para cada grupo e sua posterior 
apresentação para o restante da 
classe, com discussões e com-
parações entre as histórias.
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 A administração colonial
Desde os primeiros tempos coloniais, diversas cidades foram construídas pelos espa-

nhóis na América. Muitas delas, inclusive, foram erguidas sobre as ruínas das antigas 
cidades indígenas destruídas pelos espanhóis na conquista do território. A Cidade do 
México, por exemplo, foi construída sobre Tenochtitlán, a antiga capital asteca arrasada 
pelos conquistadores.

Logo nos primeiros anos de colonização, o governo espanhol adotou uma série de 
medidas para ter amplo controle de suas possessões na América. A relação entre a Espanha 
e sua colônia na América era baseada no pacto colonial, ou seja, a colônia exportava 
matérias-primas ou metais preciosos para a metrópole e comprava da metrópole os artigos 
manufaturados de que precisava. 

Desde 1503, todo esse comércio passava por Sevilha, onde funcionava a Casa de 
Contratação. Esse órgão tinha por objetivo controlar todo o comércio colonial, para evitar 
o desvio de mercadorias lucrativas.

Em 1523, a Coroa espanhola 
criou ainda o Conselho das 
Índias, órgão cuja função princi-
pal era aconselhar o rei sobre as 
mais importantes medidas que 
deveriam ser tomadas na admi-
nistração dos territórios coloniais. 
Com base nas informações rece-
bidas, o governo elaborava leis, 
estabelecia punições, nomeava 
administradores coloniais etc. 

Para melhor administrar 
o território, os espanhóis divi-
diram as terras conquistadas 
na América em vice-reinos e 
capitanias. Cada vice-reino era 
administrado por um vice-rei 
que respondia diretamente ao 
governo espanhol.

Fonte: THE TIMES Atlas of the 
World History. London: Times 

Books, 1990. p. 148-149.
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passado presente

 A luta pelos direitos

A população indígena da América Latina atualmente é de cerca de 45 milhões de 
pessoas, divididas em torno de 800 povos diferentes. México, com 17 milhões de indíge-
nas, e Peru, com 7 milhões, são os países com maior número de população nativa. No 
outro extremo, encontram-se Costa Rica e Paraguai, com pouco mais de 100 mil indígenas 
e Uruguai, com 80 mil. Porém, em termos percentuais, enquanto a Bolívia lidera o ranking, 
com 62% de sua população composta de indígenas, Brasil (0,5%) e El Salvador (0,2%) são 
os países com a menor participação indígena em sua composição.

Passados mais de 500 anos da chegada dos europeus à América, essa população 
continua enfrentando diversos problemas. É grande a luta dos povos indígenas latino-
-americanos pela defesa e reconhecimento de seus direitos, entre eles, o direito à terra e 
à participação política. Além disso, o respeito aos seus costumes e tradições são frequen-
temente ignorados por diferentes grupos da sociedade civil.

A questão da terra é uma das mais graves, pois grupos – como agroindústrias, mine-
radoras, madeireiras, entre outros – muitas vezes procuram se apropriar dos territórios 
indígenas para se apoderar de suas riquezas naturais. Os conflitos no campo são frequentes 
e as vítimas, quase sempre os indígenas. 

Apesar de ainda haver muitos direitos que precisam ser conquistados, respeitados e 
preservados, alguns avanços podem ser observados. Em países como Equador e Guatemala, 
os indígenas organizaram partidos políticos para defender seus direitos; em outros lugares, 
como Bolívia, Equador, Guatemala, Nicarágua e Venezuela, mulheres indígenas ocuparam 
cargos nos ministérios de seus países.
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  Mapuches, o maior grupo indígena chileno, participa 
de um protesto nas ruas da cidade de Santiago, no 
Chile, em defesa de seu território. Fotografia de 2015.
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Para o professor

Mais de 11% dos 
confl itos por terra no país 
envolveram indígenas no 
ano passado

Em 2017, o número de as-
sassinatos de indígenas por 
causa de questões agrárias 

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Auxilie os alunos a fazerem 
a leitura do mapa e a observa-
rem as mudanças ocorridas no 
espaço geográfico em função 
da invasão espanhola. 
• Destaque a presença da es-
cala no mapa, lembrando-lhes 
de que auxiliam no dimensiona-
mento do objeto representado. 
Se necessário, explique nova-
mente a relação entre seus nú-
meros. Procure os professores 
de Matemática e Geografia e 
proponha um trabalho conjun-
to com mapas e escalas.
• Estimule os alunos a levan-
tar hipóteses sobre os motivos 
que levaram os espanhóis a fa-
zerem a divisão do território.
• Compare essas hipóteses 
com o texto escrito e relacio-
ne este último com o mapa, 
explicando a necessidade de 
divisão do vasto território pa-
ra melhor administrar as terras 
e facilitar o controle da Coroa. 
Destaque que os administra-
dores (Vice-reis) eram subor-
dinados diretamente à Coroa 
espanhola.
• Você pode sugerir que os 
alunos produzam uma HQ que 
explore o Pacto Colonial. Lín-
gua Portuguesa e Arte podem 
ser boas auxiliares no projeto.

caiu pela metade em rela-
ção ao ano anterior, quan-
do o relatório da Comissão 
Pastoral da Terra registrou 
13 mortes de representan-
tes dos povos originários. 
Em compensação, o núme-
ro de confl itos de terras en-
volvendo indígenas deu um 
salto, de 61 em 2016 para 
109, no ano passado.

[…] o relatório aponta o 
aumento exponencial contra 
indivíduos e contra o patri-
mônio dos povos indígenas. 
[…]

Entre os casos lembra-
dos no relatório, está o ata-
que a indígenas do povo 
Gamela, no Maranhão, em 
30 de abril de 2017. Vinte e 
dois indígenas foram feri-

dos, dois tiveram as mãos 
decepadas.

Matéria publicada em 06 de junho 
de 2018. Disponível em: <http://

radios.ebc.com.br/reporter-
nacional/2018/06/mais-de-11-

dos-conflitos-por-terra-no-pais-
envolveram-indigenas-no-ano>. 

Acesso em: 10 out. 2018.
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  Trabalho nas 
minas de 
Potosí, na 
atual Bolívia, 
em ilustração 
de autoria 
desconhecida.

p ar a s aber mais
A mão de obra indígena

A encomienda foi um tipo de tributo que recaiu sobre a população nativa. 
Legalizada em 1509, estabelecia que todo indígena maior de 14 anos deveria 
trabalhar para os encomenderos ao longo de determinado período do ano. 
Os encomenderos eram peninsulares ou criollos que tinham concessões gover-
namentais para explorar o trabalho dos indígenas nas minas ou em suas 
propriedades rurais (haciendas).

Em pouco tempo, esse tipo de relação transformou os nativos em escra-
vos dos encomenderos. Essa situação era criticada por muitos religiosos que 
vieram para a América espanhola com a missão de converter os indígenas ao 
catolicismo. Em 1542, a Coroa espanhola proibiu a escravização da população 
nativa da América. 

Outra forma de trabalho que prevaleceu em algumas regiões da América 
espanhola foi a mita. Era um tipo de trabalho rotativo e compulsório em bene-
fício do governo e que os incas praticavam antes da chegada dos espanhóis. De 
tempos em tempos, cada chefe de aldeia levava um grupo para trabalhar na 
irrigação agrícola, na construção de templos, estradas e outras obras públicas.

Com a chegada dos espanhóis, a mita foi incorporada pelo colonizador. 
Cada região ou aldeia foi obrigada a fornecer um certo número de pessoas 
para trabalhar nas haciendas de fumo, cana-de-açúcar e cacau, nas estâncias 
de gado e cavalos e, principalmente, nas minas de ouro e de prata. 

A mita possibilitou que milhões de toneladas de ouro e de prata fossem 
extraídas da América e enviadas à Espanha. Causou ainda a morte de milhões 
de indígenas, vítimas da exaustão, dos acidentes nas minas, da violência a que 
eram submetidos ou por conta das doenças trazidas pelos colonizadores.
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 Sistema de castas
Grande número de espanhóis mudou-se para a América para 

colonizar o território. Eram comerciantes, camponeses, artesãos e 
também fidalgos, ou seja, membros da baixa nobreza espanhola. 

Ainda no século XVI, começaram a chegar os primeiros africanos escravizados. Assim, 
as colônias espanholas na América passaram por um processo de grande miscigenação 
envolvendo os espanhóis, os africanos e as populações nativas.

O governo espanhol acabou implantando na América um sistema de castas, ou seja, 
um sistema de divisão social que impedia ou dificultava significativamente a mobilidade 
social das pessoas. 

No topo desse sistema, estavam os europeus encarregados da tarefa de governar 
a colônia e garantir o envio das riquezas coloniais para a Espanha. Conhecidos como 
chapetones ou peninsulares, dominavam toda a administração pública, militar e religiosa. 

Logo abaixo vinham os criollos, descendentes dos espanhóis, mas nascidos na América. 
Compunham a aristocracia de proprietários de terras e escravizados, mas não podiam 
ocupar os altos cargos públicos. No máximo, administravam os cabildos, instituições seme-
lhantes às prefeituras, encarregadas de cuidar das cidades e das vilas.

Abaixo dessa elite, vinha 
a grande parte da população, 
que era formada pelos indígenas 
dominados pelos espanhóis e 
pelos mestiços. De modo geral, 
eram livres, mas tinham muitas 
obrigações, como pagar impostos 
ou tributos na forma de trabalho 
aos chapetones e aos criollos 
(veja boxe Para saber mais na 
página seguinte). Na base da 
sociedade, encontravam-se os 
africanos escravizados, que não 
tinham direitos e realizavam os 
mais variados tipos de trabalho.
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  As castas, cenas de mestiçagem, 
século XVII. Óleo sobre tela, de 
Luis de Mena, 119 cm × 103 cm. 
O artista representou diversas 
situações de mestiçagem da 
população da América espanhola.

Miscigenação: 
processo gerado a 
partir da mistura entre 
indivíduos de diferentes 
etnias.
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A BNCC NESTA DUPLA 

COMPETÊNCIAS  
• Geral: 6
• Específica de História: 5

HABILIDADE
• EF07HI09

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Prepare cartões em que es-
tejam escritos os nomes das 
diferentes castas da sociedade 
colonial.
• Distribua-os numa propor-
ção semelhante ao da com-
posição daquela sociedade, 
ou seja, poucos cartões com 
“Chapetones”, muitos com 
“Indígena” etc., de modo que 
cada aluno veja apenas o seu 
cartão.
• Cada aluno deve apresen-
tar-se aos demais, revelando 
suas funções sociais, cabendo 
à classe a tarefa de descobrir 
a casta de cada um. (É inte-
ressante que alunos represen-
tantes da mesma casta, depois 
de revelada, fiquem juntos na 
sala, para que se evidencie a 
questão da proporção de cada 
casta na composição da socie-
dade colonial).
• Passe à exploração da ima-
gem: tamanho, cores, lingua-
gem, autor etc. e seu conteúdo, 
pedindo que levantem hipóte-
ses sobre seu significado. 
• Acolha todas as explicações 
para a representação, estimu-
lando-os a expressarem suas 
opiniões e a respeitarem as 
dos demais. Valorize as argu-
mentações coerentes, ainda 
que não exatas, conduzindo-
-os ao entendimento de o que 
a imagem representa.
• Estimule-os a criar outras 
maneiras de representar com-
posições sociais e mostre-lhes 
a mais usual encontrada nos 
livros de história (pirâmide so-
cial), convidando-os a represen-
tar dessa forma a composição 
da sociedade estudada, relacio-
nando-a com a brincadeira.

MAIS ATIVIDADES

Debater sobre a exploração 
do trabalho indígena pelos 
espanhóis
• Explique aos alunos o que é 
um debate, destacando a impor-
tância do respeito às suas regras, 
aos argumentos dos colegas, ao 
tempo de explanação das ideias 

etc., para manutenção do deba-
te e ampliação das ideias.
• Proponha um debate simu-
lando as pessoas que defen-
diam as formas de exploração 
de trabalho feitas pelos espa-
nhóis na época da colonização 
e as que o combatiam.
• Explique aos alunos que, no 
debate, os argumentos têm 

de ser coerentes e bem funda-
mentados, uma vez que não 
defenderão necessariamente 
suas ideias pessoais, pois po-
derão ter de sustentar um ar-
gumento, ainda que não acre-
ditem nele.
• Faça a distribuição das tare-
fas, proponha a discussão das re-
gras e eleição dos debatedores.
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  Trabalho nas 
minas de 
Potosí, na 
atual Bolívia, 
em ilustração 
de autoria 
desconhecida.

p ar a s aber mais
A mão de obra indígena

A encomienda foi um tipo de tributo que recaiu sobre a população nativa. 
Legalizada em 1509, estabelecia que todo indígena maior de 14 anos deveria 
trabalhar para os encomenderos ao longo de determinado período do ano. 
Os encomenderos eram peninsulares ou criollos que tinham concessões gover-
namentais para explorar o trabalho dos indígenas nas minas ou em suas 
propriedades rurais (haciendas).

Em pouco tempo, esse tipo de relação transformou os nativos em escra-
vos dos encomenderos. Essa situação era criticada por muitos religiosos que 
vieram para a América espanhola com a missão de converter os indígenas ao 
catolicismo. Em 1542, a Coroa espanhola proibiu a escravização da população 
nativa da América. 

Outra forma de trabalho que prevaleceu em algumas regiões da América 
espanhola foi a mita. Era um tipo de trabalho rotativo e compulsório em bene-
fício do governo e que os incas praticavam antes da chegada dos espanhóis. De 
tempos em tempos, cada chefe de aldeia levava um grupo para trabalhar na 
irrigação agrícola, na construção de templos, estradas e outras obras públicas.

Com a chegada dos espanhóis, a mita foi incorporada pelo colonizador. 
Cada região ou aldeia foi obrigada a fornecer um certo número de pessoas 
para trabalhar nas haciendas de fumo, cana-de-açúcar e cacau, nas estâncias 
de gado e cavalos e, principalmente, nas minas de ouro e de prata. 

A mita possibilitou que milhões de toneladas de ouro e de prata fossem 
extraídas da América e enviadas à Espanha. Causou ainda a morte de milhões 
de indígenas, vítimas da exaustão, dos acidentes nas minas, da violência a que 
eram submetidos ou por conta das doenças trazidas pelos colonizadores.
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 Sistema de castas
Grande número de espanhóis mudou-se para a América para 

colonizar o território. Eram comerciantes, camponeses, artesãos e 
também fidalgos, ou seja, membros da baixa nobreza espanhola. 

Ainda no século XVI, começaram a chegar os primeiros africanos escravizados. Assim, 
as colônias espanholas na América passaram por um processo de grande miscigenação 
envolvendo os espanhóis, os africanos e as populações nativas.

O governo espanhol acabou implantando na América um sistema de castas, ou seja, 
um sistema de divisão social que impedia ou dificultava significativamente a mobilidade 
social das pessoas. 

No topo desse sistema, estavam os europeus encarregados da tarefa de governar 
a colônia e garantir o envio das riquezas coloniais para a Espanha. Conhecidos como 
chapetones ou peninsulares, dominavam toda a administração pública, militar e religiosa. 

Logo abaixo vinham os criollos, descendentes dos espanhóis, mas nascidos na América. 
Compunham a aristocracia de proprietários de terras e escravizados, mas não podiam 
ocupar os altos cargos públicos. No máximo, administravam os cabildos, instituições seme-
lhantes às prefeituras, encarregadas de cuidar das cidades e das vilas.

Abaixo dessa elite, vinha 
a grande parte da população, 
que era formada pelos indígenas 
dominados pelos espanhóis e 
pelos mestiços. De modo geral, 
eram livres, mas tinham muitas 
obrigações, como pagar impostos 
ou tributos na forma de trabalho 
aos chapetones e aos criollos 
(veja boxe Para saber mais na 
página seguinte). Na base da 
sociedade, encontravam-se os 
africanos escravizados, que não 
tinham direitos e realizavam os 
mais variados tipos de trabalho.
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  As castas, cenas de mestiçagem, 
século XVII. Óleo sobre tela, de 
Luis de Mena, 119 cm × 103 cm. 
O artista representou diversas 
situações de mestiçagem da 
população da América espanhola.

Miscigenação: 
processo gerado a 
partir da mistura entre 
indivíduos de diferentes 
etnias.
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Para o professor
• Sugestões de como condu-
zir um debate em sala de au-
la. Disponível em: <http://livro.
pro/hyt2ft>. Acesso em: 10 
out. 2018.

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

Para saber mais
• Explore com os alunos os 
detalhes da imagem e seu 
conteúdo, auxiliando-os na 
leitura e dando destaque à da-
ta de produção.
• Adiante oralmente a explica-
ção do que era a mita, relacio-
nando-a aos incas, destacando 
que essa é uma permanência 
histórica, já que o conquista-
dor absorveu um aspecto cul-
tural do povo dominado.
• Observe cuidadosamente 
todos os elementos que com-
põem a imagem para relacio-
ná-las ao texto, antes e depois 
da leitura. Relacione cada cas-
ta à sua atividade.
• Destaque a permanência 
histórica da exploração de tra-
balho, relacionando-o à exclu-
são social.
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 Ingleses na América do Norte
Os espanhóis foram os primeiros europeus a promover a colonização do continente 

americano. Depois deles, outros povos iniciaram esse mesmo processo. Um deles foram 
os ingleses que, em 1607, fundaram uma colônia na costa leste da América do Norte 
chamada Jamestown. 

Diferentemente dos espanhóis, o início da colonização inglesa deu-se por meio da 
iniciativa privada. Esse processo aconteceu, basicamente, de três maneiras distintas:

• o governo inglês autorizava companhias de comércio a implantar colônias em deter-
minadas regiões da América do Norte;

• o rei doava certa extensão de terra a famílias de nobres ou a pessoas com dinheiro, 
concedendo-lhes amplos poderes para governar;

• grupos formados geralmente por puritanos (calvinistas), que fugiam de perseguições 
religiosas na Inglaterra, se mudavam para a América do Norte para montar colônias. 
Esses núcleos de colonização eram semi-independentes do governo inglês e o primeiro 
povoamento desse tipo aconteceu em 1620.
Dessa maneira, o controle inglês sobre essas colônias foi menor que o controle do 

governo espanhol em relação às suas colônias na América. Ao todo, os ingleses chegaram 
a fundar 13 colônias, como você pode ver no mapa da página 114. 

Em 1680, a população colonial era de 250 mil habitantes. Um século depois, já era de 
1,5 milhão. Nessa época, as colônias se emanciparam e deram origem aos Estados Unidos. 

Assim como na América do Sul, o processo de colonização da América do Norte foi 
marcado por inúmeros conflitos entre os colonos e a população indígena, que procu-
rava impedir a tomada de 
suas terras pelos ingleses. 
Apesar de terem caracte-
rísticas em comum, as 13 
colônias distinguiam-se em 
vários aspectos, como você 
verá a seguir.
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  A chegada dos pais 
peregrinos, 1864. Óleo sobre 
tela, 58 cm × 80,5 cm.  
A tela feita por Antonio Gisbert 
representa a chegada dos 
primeiros puritanos ingleses, 
em 1620, à costa das terras que 
hoje formam os Estados Unidos.
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 A catequização 
Outro elemento importante no processo de colonização da América pelos espanhóis 

foi a fé cristã. Como você viu no capítulo 2, nas primeiras décadas do século XVI, a Europa 
passou por um momento de reforma religiosa. O Catolicismo se dividiu e dessa divisão 
surgiram diversas igrejas protestantes. A Igreja Católica procurou reagir a esse avanço 
e uma de suas medidas foi a de levar a fé cristã para o maior número de pessoas em 
diferentes regiões do mundo. 

Diversas congregações religiosas enviaram seus missionários à América espanhola com 
o objetivo de converter a população nativa ao cristianismo. As mais atuantes foram a dos 
dominicanos, dos agostinianos e dos jesuítas. Essas congregações construíram igrejas, con-
ventos, escolas, hospitais. Além disso, eram constantes as denúncias feitas pelos religiosos 
a respeito da escravização dos nativos.

Ao mesmo tempo em que procuravam protegê-los dos colonos, os missionários tenta-
vam convencer os indígenas a abandonarem suas antigas crenças e costumes e adotarem 
os princípios cristãos. Uma das práticas nativas que os religiosos tentaram proibir foi a da 
poligamia. Também procuraram modificar seus hábitos sociais. 

Muitos indígenas viviam em aldeias de cerca de 500 pessoas, eram agricultores e 
levavam muitas vezes uma vida seminômade. Religiosos franciscanos e jesuítas, no entanto, 
procuraram reunir esses indígenas em um mesmo aldeamento, conhecido pelo nome de 
redução. Nessas reduções chegavam a viver até 3 mil nativos, obrigados a trabalhar sob um 
regime de rigorosa disciplina.
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  Redução jesuítica de São Xavier, na atual Argentina, representada em litografia colorida. A imagem foi 
publicada no livro de memórias do missionário jesuíta alemão Florian Paucke, que viveu entre nativos 
no século XVIII.
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A BNCC NESTA DUPLA 

COMPETÊNCIAS 
• Geral: 2
• Específica de Ciências Huma-
nas: 7
• Específica de História: 1

HABILIDADES
• EF07HI09
• EF07HI10

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 
• Faça a leitura da imagem 
antes da leitura do texto, ex-
plorando detalhes do conteú-
do e acolhendo as hipóteses 
levantadas, enquanto explica 
o que eram as reduções. 
• Destaque os objetivos da 
catequização e peça aos alu-
nos que comparem os encon-
tros do indígena com o con-
quistador e com os jesuítas. 
Reforce a ideia do encontro 
de culturas, destacando que o 
processo de catequização des-
respeitou a cultura do nativo.
• Faça-os refletir sobre as vi-
sões de religiosos e indígenas 
sobre o mesmo fato, para que 
percebam a existência de in-
terpretações diferentes para 
um mesmo contexto. 
• Destaque que a reunião 
forçada de indígenas de vá-
rias aldeias desconsiderava a 
diversidade dos povos indíge-
nas; reforce que toda generali-
zação deve ser refutada já que 
não há homogeneidade en-
tre indígenas.

SUGESTÕES DE FILMES

Para o aluno
• O novo mundo. Dire-
ção de Terrence Malick. EUA, 
2005. (172 min.) 

Aventura da fundação do 
povoado de Jamestown e do 
amor entre Pocahontas e um 
aventureiro inglês.
• Pocahontas. Direção de 
Mike Gabriel; Eric Goldberg. 
EUA, 1995. (81 min.)

Desenho animado. Retrata 
o encontro da índia com o in-
glês. Criticado pela imprecisão 
histórica.

Esses filmes estão indicados 
apenas neste Manual. Avalie 
se sua turma tem maturidade 
para entendê-los. 

bre o conteúdo do filme, e, as-
sim, possam posicionar-se cri-
ticamente diante dos enredos 
de um e de outro. 
• Esse trabalho possibilita a 
percepção de que muitos fa-
tos históricos não são com-
provados, mas subsistem pela 

transmissão oral, na forma de 
lendas, podendo, assim, assu-
mir narrativas bastante dife-
rentes. Essa percepção favore-
ce a visão da narrativa históri-
ca de forma crítica e reflexiva.

MAIS ATIVIDADES

Fazer uma pesquisa sobre 
Pocahontas
• Proponha uma pesquisa so-
bre a índia Powhatan Matoaka 
(Pocahontas), para ampliar o 
conhecimento dos alunos so-

112

D2-HIS-F2-2056-V7-U02-MP-G20.indd   112 10/29/18   4:38 PM



 Ingleses na América do Norte
Os espanhóis foram os primeiros europeus a promover a colonização do continente 

americano. Depois deles, outros povos iniciaram esse mesmo processo. Um deles foram 
os ingleses que, em 1607, fundaram uma colônia na costa leste da América do Norte 
chamada Jamestown. 

Diferentemente dos espanhóis, o início da colonização inglesa deu-se por meio da 
iniciativa privada. Esse processo aconteceu, basicamente, de três maneiras distintas:

• o governo inglês autorizava companhias de comércio a implantar colônias em deter-
minadas regiões da América do Norte;

• o rei doava certa extensão de terra a famílias de nobres ou a pessoas com dinheiro, 
concedendo-lhes amplos poderes para governar;

• grupos formados geralmente por puritanos (calvinistas), que fugiam de perseguições 
religiosas na Inglaterra, se mudavam para a América do Norte para montar colônias. 
Esses núcleos de colonização eram semi-independentes do governo inglês e o primeiro 
povoamento desse tipo aconteceu em 1620.
Dessa maneira, o controle inglês sobre essas colônias foi menor que o controle do 

governo espanhol em relação às suas colônias na América. Ao todo, os ingleses chegaram 
a fundar 13 colônias, como você pode ver no mapa da página 114. 

Em 1680, a população colonial era de 250 mil habitantes. Um século depois, já era de 
1,5 milhão. Nessa época, as colônias se emanciparam e deram origem aos Estados Unidos. 

Assim como na América do Sul, o processo de colonização da América do Norte foi 
marcado por inúmeros conflitos entre os colonos e a população indígena, que procu-
rava impedir a tomada de 
suas terras pelos ingleses. 
Apesar de terem caracte-
rísticas em comum, as 13 
colônias distinguiam-se em 
vários aspectos, como você 
verá a seguir.
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  A chegada dos pais 
peregrinos, 1864. Óleo sobre 
tela, 58 cm × 80,5 cm.  
A tela feita por Antonio Gisbert 
representa a chegada dos 
primeiros puritanos ingleses, 
em 1620, à costa das terras que 
hoje formam os Estados Unidos.
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 A catequização 
Outro elemento importante no processo de colonização da América pelos espanhóis 

foi a fé cristã. Como você viu no capítulo 2, nas primeiras décadas do século XVI, a Europa 
passou por um momento de reforma religiosa. O Catolicismo se dividiu e dessa divisão 
surgiram diversas igrejas protestantes. A Igreja Católica procurou reagir a esse avanço 
e uma de suas medidas foi a de levar a fé cristã para o maior número de pessoas em 
diferentes regiões do mundo. 

Diversas congregações religiosas enviaram seus missionários à América espanhola com 
o objetivo de converter a população nativa ao cristianismo. As mais atuantes foram a dos 
dominicanos, dos agostinianos e dos jesuítas. Essas congregações construíram igrejas, con-
ventos, escolas, hospitais. Além disso, eram constantes as denúncias feitas pelos religiosos 
a respeito da escravização dos nativos.

Ao mesmo tempo em que procuravam protegê-los dos colonos, os missionários tenta-
vam convencer os indígenas a abandonarem suas antigas crenças e costumes e adotarem 
os princípios cristãos. Uma das práticas nativas que os religiosos tentaram proibir foi a da 
poligamia. Também procuraram modificar seus hábitos sociais. 

Muitos indígenas viviam em aldeias de cerca de 500 pessoas, eram agricultores e 
levavam muitas vezes uma vida seminômade. Religiosos franciscanos e jesuítas, no entanto, 
procuraram reunir esses indígenas em um mesmo aldeamento, conhecido pelo nome de 
redução. Nessas reduções chegavam a viver até 3 mil nativos, obrigados a trabalhar sob um 
regime de rigorosa disciplina.
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  Redução jesuítica de São Xavier, na atual Argentina, representada em litografia colorida. A imagem foi 
publicada no livro de memórias do missionário jesuíta alemão Florian Paucke, que viveu entre nativos 
no século XVIII.
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da aprendizagem. 

O fi lme é um objeto 
que pode auxiliar, pela lin-
guagem conhecida e pela 
fascinação provocada nos 
adolescentes. Trata-se de 
outra forma de produzir, 
entender, refl etir e criticar 
historicamente, pois é um 
documento diferente dos 

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS

• Introduza o assunto, relacio-
nando-o com a presença dos 
espanhóis na América do Sul.
• Compare-o com o mapa 
político atual dos Estados Uni-
dos, destacando as mudanças 
que ocorreram.
• Faça a leitura do texto jun-
to com os alunos, questionan-
do as diferenças entre a colo-
nização inglesa e a espanhola. 
Que consequências essas dife-
renças trouxeram para as co-
lônias?
• Destaque que, apesar da 
diferença na colonização, na 
América do Norte também 
houve encontro de culturas e 
conflitos, gerando a continui-
dade de alguns aspectos cul-
turais e a mudança ou ruptura 
de outros. 

TEXTO DE APOIO 

Para o professor

Os fi lmes como subsídios 
pedagógicos nas aulas de 
História

Em um contexto social 
que está dominado pela 
cultura das imagens, estas 
necessitam ser decifradas 

e compreendidas, extrain-
do-se delas todas as men-
sagens e as implicações re-
ferentes a fatos históricos. 
Para isto, as técnicas de 
ensino serão mais efi cazes 
no espaço escolar, quan-
do intercaladas com novas 
propostas pedagógicas du-
rante as aulas, aumentan-
do substancialmente resul-

conteúdos dos livros e ao 
mesmo tempo comum aos 
estudantes, levando ao en-
tendimento da provisorie-
dade da “verdade” histórica. 

CAMPAGNARO, A.; SOLAGNA, T. 
A.; PEREIRA, D. Os filmes como 

subsídios pedagógicos nas aulas de 
História. Disponível em: <http://www.

revistas2.uepg.br/index.php/ahu/article/
view/3970>. Acesso em: 12 out. 2018.
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 De olho no continente americano

No período em que a Espanha buscava consolidar seus domínios na América, 
outros reinos europeus, como França e Holanda, tinham interesse em conquistar terras 
no continente. 

Exploradores franceses tentaram se instalar na baía de Guanabara (atual Rio de Janeiro) 
em 1555 e no Maranhão em 1612. Contudo, foram expulsos pelos portugueses, que já 
dominavam a região. Ainda assim, conquistaram diversas ilhas do Caribe, como os atuais 
Haiti, Martinica e República Dominicana, além do território da Guiana Francesa. A partir 
do século XVII, os franceses ainda ocuparam regiões no atual Canadá – como Quebec e 
Montreal – e no sul dos Estados Unidos – em Nova Orleans. 

Já os holandeses dominaram parte do atual Nordeste brasileiro por 24 anos e 
também iniciaram a colonização da ilha de Manhattan, onde hoje se encontra a cidade 
de Nova York, nos Estados Unidos. 

Os portugueses, por sua vez, chegaram ao atual território brasileiro em 1500. Porém, 
só iniciaram de forma efetiva a colonização dessas terras na década de 1530. Este assunto 
será abordado no próximo capítulo.
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de Jacques 
Cartier e 
colonos no 
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Litografia 
colorida, de 
Nicholas Vallard, 
que representa 
a chegada dos 
franceses em 
território do 
atual Canadá.
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 Colônias do norte
A região norte das Treze Colônias foi colonizada principalmente por pessoas que 

fugiam de perseguições religiosas na Europa. De modo geral, eram colonos que cultivavam 
produtos agrícolas em pequenas propriedades rurais. Eles mesmos e suas famílias 
trabalhavam na terra.

Essa região ficou conhecida como Nova Inglaterra; seus moradores dedicavam-se ao 
chamado comércio triangular. Veja um exemplo de como esse comércio funcionava: os 
comerciantes da Nova Inglaterra compravam melaço nas Antilhas e com ele produziam 
uma bebida alcoólica  chamada rum, que, levada à África, era trocada por pessoas escra-
vizadas; em seguida, essas pessoas eram revendidas em outras colônias inglesas, ao sul 

da Nova Inglaterra, e também nas 
próprias Antilhas. Outros produ-
tos fizeram parte desse comércio, 
como podemos observar no mapa 
ao lado. 

 Colônias do centro e do sul
As colônias do centro eram muito parecidas com as do norte: nas pequenas e 

médias propriedades, praticava-se agricultura e criavam-se animais. Muitos colonos se 
dedicavam também à exportação de madeira e pele e à importação de açúcar e vinho, 
entre outros produtos. Essas colônias abrigavam uma população heterogênea, formada 
por ingleses, holandeses, irlandeses, suecos, alemães, entre outras nacionalidades.

Já no sul, as colônias se caracterizavam pela presença de grandes propriedades 
agrícolas. Nessas grandes propriedades, cultivavam-se produtos vendidos principalmente 
no mercado externo, ou seja, na Europa e em outras regiões. Entre esses produtos predo-
minavam o algodão, o tabaco e o arroz, plantados e colhidos por africanos escravizados.

Melaço: produto em 
forma de mel espesso e 
escuro que faz parte do 
processo de fabricação 
do açúcar. É utilizado 
na produção de álcool, 
cachaça e rum.

Fonte: WORLD History Atlas. Mapping 
the Human Journey . London: Dorling 
Kindersley, 2005.
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A BNCC NESTA DUPLA 

COMPETÊNCIAS 
• Geral: 6
• Específica de Ciências Huma-
nas: 5 
• Específicas de História: 5 e 6 

HABILIDADES
• EF07HI09
• EF07HI10

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

Peça aos alunos que façam 
uma pesquisa coletiva, com 
a classe dividida em grupos e 
cada um se responsabilizando 
pela pesquisa de um dos te-
mas: Colônias do Norte, Cen-
tro e Sul e comércio triangular.
• Você pode propor que os 
resultados sejam sintetizados 
em um mapa mental mural, 
com mapas, esquemas e tabe-
las que facilitem a visualização 
do conteúdo estudado. 
• Os trabalhos em grupo au-
xiliam sua avaliação dos pro-
gressos individuais, pois faci-
litam a observação da partici-
pação de cada aluno, possibi-
litando que você interfira no 
aprendizado.
• A construção de cartazes 
exige que o aluno identifi-
que, em todo o material con-
sultado, as ideias essenciais e 
as sintetize em uma ou pou-
cas palavras. Esse exercício é 
fundamental para a aquisição 
de novos conceitos. Procure 
orientá-los nesse sentido. 

TEXTO DE APOIO 

Para o professor

Mapas mentais e sua 
aplicabilidade

Mapas mentais são for-
mas de registrar informa-
ções [...], ferramentas de 
pensamento que permitem 
refl etir exteriormente o que 
se passa na mente. É uma 
forma de organizar os pen-
samentos e utilizar ao má-
ximo as capacidades men-
tais. Esse método de ensino, 
[...] por ser uma ferramenta 
de pensamento, independe 

de qualquer tecnologia 
para ser elaborado, poden-
do ser desenhado manual-
mente com a utilização de 
um simples lápis.

[...] quando bem ela-
borados conseguem unir 
várias qualidades impor-
tantes para a efi cácia do 

ensino, como objetividade, 
atratividade e hierarquia 
de conhecimentos, funda-
mentando ordenadamente 
os saberes. Além disso, esse 
método didático permite 
realizar facilmente revisões 
de conteúdo bem como 
assimilar apenas as infor-

mações mais relevantes de 
cada assunto, […]

KEIDMANN, G. L. Utilização de 
mapas mentais na inclusão 

digital. Disponível em: <http://coral.
ufsm.br/educomsul/2013/com/gt3/7.

pdf>. Acesso em: 12 out. 2018.
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 De olho no continente americano

No período em que a Espanha buscava consolidar seus domínios na América, 
outros reinos europeus, como França e Holanda, tinham interesse em conquistar terras 
no continente. 

Exploradores franceses tentaram se instalar na baía de Guanabara (atual Rio de Janeiro) 
em 1555 e no Maranhão em 1612. Contudo, foram expulsos pelos portugueses, que já 
dominavam a região. Ainda assim, conquistaram diversas ilhas do Caribe, como os atuais 
Haiti, Martinica e República Dominicana, além do território da Guiana Francesa. A partir 
do século XVII, os franceses ainda ocuparam regiões no atual Canadá – como Quebec e 
Montreal – e no sul dos Estados Unidos – em Nova Orleans. 

Já os holandeses dominaram parte do atual Nordeste brasileiro por 24 anos e 
também iniciaram a colonização da ilha de Manhattan, onde hoje se encontra a cidade 
de Nova York, nos Estados Unidos. 

Os portugueses, por sua vez, chegaram ao atual território brasileiro em 1500. Porém, 
só iniciaram de forma efetiva a colonização dessas terras na década de 1530. Este assunto 
será abordado no próximo capítulo.

enquanto isso...
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 Colônias do norte
A região norte das Treze Colônias foi colonizada principalmente por pessoas que 

fugiam de perseguições religiosas na Europa. De modo geral, eram colonos que cultivavam 
produtos agrícolas em pequenas propriedades rurais. Eles mesmos e suas famílias 
trabalhavam na terra.

Essa região ficou conhecida como Nova Inglaterra; seus moradores dedicavam-se ao 
chamado comércio triangular. Veja um exemplo de como esse comércio funcionava: os 
comerciantes da Nova Inglaterra compravam melaço nas Antilhas e com ele produziam 
uma bebida alcoólica  chamada rum, que, levada à África, era trocada por pessoas escra-
vizadas; em seguida, essas pessoas eram revendidas em outras colônias inglesas, ao sul 

da Nova Inglaterra, e também nas 
próprias Antilhas. Outros produ-
tos fizeram parte desse comércio, 
como podemos observar no mapa 
ao lado. 

 Colônias do centro e do sul
As colônias do centro eram muito parecidas com as do norte: nas pequenas e 

médias propriedades, praticava-se agricultura e criavam-se animais. Muitos colonos se 
dedicavam também à exportação de madeira e pele e à importação de açúcar e vinho, 
entre outros produtos. Essas colônias abrigavam uma população heterogênea, formada 
por ingleses, holandeses, irlandeses, suecos, alemães, entre outras nacionalidades.

Já no sul, as colônias se caracterizavam pela presença de grandes propriedades 
agrícolas. Nessas grandes propriedades, cultivavam-se produtos vendidos principalmente 
no mercado externo, ou seja, na Europa e em outras regiões. Entre esses produtos predo-
minavam o algodão, o tabaco e o arroz, plantados e colhidos por africanos escravizados.

Melaço: produto em 
forma de mel espesso e 
escuro que faz parte do 
processo de fabricação 
do açúcar. É utilizado 
na produção de álcool, 
cachaça e rum.

Fonte: WORLD History Atlas. Mapping 
the Human Journey . London: Dorling 
Kindersley, 2005.
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Escrever cartas
• Peça aos alunos que se reú-
nam em grupos e discutam 
como viviam os colonos do 
Norte e os colonos do Sul.
• Em seguida, sugira que 
imaginem que houvesse dois 

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

Enquanto isso...
• Auxilie os alunos a fazerem 
a leitura do mapa apresenta-
do, identificando os territórios.
• Antes de fazer a leitura, cer-
tifique-se de que entendam 
que foi feita uma interrupção 
no estudo sobre a colonização 
da América do Norte, para que 
se observe o que estava acon-
tecendo ao mesmo tempo em 
outros lugares (simultaneidade). 
• Essa é uma boa oportunidade 
de trabalhar a ideia de que não 
há uma só história e que ela 
não é linear. Assim, procure 
localizar em um planisfério ou 
globo os vários territórios cita-
dos no texto, relacionando-os 
aos acontecimentos narrados e 
ao texto principal. 
• Você pode aproveitar que es-
tá utilizando esses instrumentos 
e reforçar a explicação de co-
mo era o comércio triangular, 
ampliando a possibilidade de 
percepção das simultaneidades.

colonos amigos, um viven-
do em uma colônia do Nor-
te, e outro, em uma colônia 
do Sul. 
• O trabalho deles será criar 
uma troca de cartas entre es-
ses amigos, em que contam 
suas atividades, costumes, co-
mo ocupam a terra etc. 

• Oriente-os a fazer um pe-
queno roteiro antes de dar iní-
cio à produção.
• Você pode procurar o pro-
fessor de Língua Portuguesa e 
sugerir um trabalho interdisci-
plinar com ele, ou um auxílio 
no levantamento das caracte-
rísticas desse gênero textual. 
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MINHA BIBLIOTECA
O nascimento dos Andes e 
outras lendas pré-
-colombianas, de Eraldo 
Miranda. São Paulo: Mundo 
Mirim, 2010. (Lendas do 
mundo).
O livro reconta três histórias da 
literatura oral pré-colombiana.

Os gêmeos do Popol 
Vuh, de Jorge Lujuán. São 
Paulo: Edições SM, 2009.
Com base em uma das 
narrativas do Popol Vuh 
(a compilação de lendas 
dos maias quichés), o texto revela costumes e 
ritos dessa civilização pré-colombiana.
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atividades

para organizar as ideias
 1. Maias e astecas desenvolveram um sistema de escrita utilizado, entre outras coisas, 

para registrarem sua própria história. Em sua opinião, qual é a importância de regis-
trar a história de um povo, de uma comunidade ou de uma pessoa? 

 2. Entre as causas do declínio dos maias estão problemas ligados ao meio ambiente, 
como os desmatamentos. Atualmente, a própria manutenção da vida no planeta 
– inclusive a do ser humano – corre riscos. Entre as principais causas destacam-
-se: poluição do ar e mudanças climáticas; desmatamento; extinção de espécies, 
degradação do solo. Em grupo, reflitam sobre esses problemas e possíveis soluções, 
ressaltando como cada um de nós pode contribuir para resolução dessas questões.

 3. Reveja a ilustração da página 97 e explique a importância das chinampas para os 
astecas.

 4. O códice reproduzido na seção Olho vivo contém diversas informações sobre uma 
cerimônia de casamento entre os astecas. Com base nele, faça uma ilustração seme-
lhante à do códice explicando uma cerimônia de casamento nos dias de hoje.  

 5. Explique o que eram os chasquis e qual era a importância deles para a sociedade 
inca. Em seguida, compare a forma de transmissão de mensagens dos incas com as 
formas de se transmitir mensagens atualmente e cite três mudanças observadas.

 6. A colonização da América por espanhóis e ingleses ocorreu de forma semelhante? 
Justifique sua resposta. 

 7. Observe o mapa da página 114 sobre o comércio triangular e, em seguida, preencha 
a tabela abaixo.

Resposta pessoal. Espera-se que o aluno perceba a importância da preservação da memória.

Resposta pessoal. Veja orientações no Manual do Professor. 

Com as chinampas, os astecas aumentaram suas terras, transformando áreas alagadas em áreas 
propícias para a agricultura e construções.

Resposta pessoal. Veja orientações no Manual do Professor. 

Chasquis eram mensageiros que corriam de um posto de correio a outro para 
transmitir uma informação. Hoje, as mudanças são muitas, as mensagens 
podem ser transmitidas de forma escrita, por diferentes meios (impresso, ele-
trônico etc.) e a transmissão pode ser em tempo real.

Não. Enquanto a colonização espanhola na América foi coordenada pela Coroa espanhola, que centralizava 
todas as ações, o controle da Inglaterra sobre suas colônias ocorreu por meio de iniciativas privadas.

Mercadorias vendidas pela 
Inglaterra 

Mercadorias vendidas pelas 
colônias inglesas 

Mercadorias vendidas pela 
África e pela América 

Peixe, cereais, madeira, 
cevada, rum, gado, alimentos.

Escravos (professor enfatize que 
eram tratados como mercado-
rias), açúcar e 
melaço, rum.

Produtos manufaturados, 
tecidos, ferragens.
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para organizar as ideias

esquema-resumo

Regiões do atual 
sul do México, 

Guatemala, 
Península 

de Iucatã, El 
Salvador, Belize 

e Honduras.

Migram do 
norte para 

o sul do atual 
México.

Região dos 
Andes 

(América do Sul).

Maias2000 a.C. AstecasSéculo XII IncasSéculo XII

Colônias do Norte 
e do Centro: Nova 

Inglaterra

Colônias do Sul

Pequenas propriedades

Grandes propriedades agrícolas

Sistema de autogoverno

Produção para exportação
Trabalho escravo

atividade
• Com base no esquema-resumo e na leitura do capítulo, explique os fatores que 

contribuíram para a conquista da América pelos espanhóis.
Alguns fatores que contribuíram para a conquista foram: a violência militar, amparada na superioridade bélica 
dos espanhóis; as doenças, responsáveis pela morte de milhares de nativos; o envio de colonos e a construção 

de cidades, além do processo de evangelização dos povos indígenas.

Algumas sociedades pré-colombianas

Ausência de governo único na América do Norte; forma de colonização diferente conforme a região

Violência 
militar

Envio de 
colonos

Construção 
de cidades

Religião

Domínio espanhol e início da colonização Treze ColôniasSéculo XVII

América pré-colombiana, conquista e colonização
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A BNCC NESTA DUPLA 

COMPETÊNCIAS 
• Gerais: 2, 4 e 7
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 3, 6 e 7
• Específicas de História: 1, 2, 
3 e 5

HABILIDADES
• EF07HI08
• EF07HI09
• EF07HI10

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

Esquema-resumo
• É importante que os alunos 
sejam capazes de utilizar dife-
rentes linguagens e ferramen-
tas na aquisição e fixação de 
conhecimentos. Assim, o es-
quema-resumo se apresenta 
como alternativa de síntese e 
organização dos conceitos. 
• Explique para os alunos es-
sa ferramenta de organização 
visual, fazendo sua leitura com 
eles e retomando brevemente 
os conceitos aprendidos.
• Estimule-os a fazer a ativi-
dade proposta com base ape-
nas no esquema-resumo, vol-
tando ao texto somente se ne-
cessário, para retomar algum 
conceito não absorvido.
• Como recurso para o aper-
feiçoamento da expressão oral, 
proponha também uma ativi-
dade de transposição do esque-
ma-resumo para a linguagem 
falada, atribuindo um quadro 
para cada aluno, instruindo-os 
a atentar para a coesão de cada 
fala com a do colega que falou 
anteriormente. 

TEXTO DE APOIO

Para o professor
Os cinco maiores problemas 
ambientais do mundo e 
suas soluções

Poluição do ar: conta-
minação da atmosfera por 
gases, partículas sólidas ou 
líquidas em suspensão, ma-
terial biológico ou formas 

de energia. Soluções: dimi-
nuir o uso de combustíveis 
fósseis, queimadas, desma-
tamento e agrotóxicos, in-
centivar tecnologias menos 
poluidoras e controladoras 
de poluição, refl orestamento 
e expansão de áreas verdes.

Mudanças climáticas: al-
terações no clima global ou 

regional, por razões naturais 
ou resultantes da atividade 
humana. Soluções: dimi-
nuir o uso de combustíveis 
fósseis, queimadas e desma-
tamentos, produzir menos 
lixo, aumentar áreas verdes, 
diminuir gasto de energia.

Desmatamento: destrui-
ção da vegetação para explo-
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MINHA BIBLIOTECA
O nascimento dos Andes e 
outras lendas pré-
-colombianas, de Eraldo 
Miranda. São Paulo: Mundo 
Mirim, 2010. (Lendas do 
mundo).
O livro reconta três histórias da 
literatura oral pré-colombiana.

Os gêmeos do Popol 
Vuh, de Jorge Lujuán. São 
Paulo: Edições SM, 2009.
Com base em uma das 
narrativas do Popol Vuh 
(a compilação de lendas 
dos maias quichés), o texto revela costumes e 
ritos dessa civilização pré-colombiana.
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atividades

para organizar as ideias
 1. Maias e astecas desenvolveram um sistema de escrita utilizado, entre outras coisas, 

para registrarem sua própria história. Em sua opinião, qual é a importância de regis-
trar a história de um povo, de uma comunidade ou de uma pessoa? 

 2. Entre as causas do declínio dos maias estão problemas ligados ao meio ambiente, 
como os desmatamentos. Atualmente, a própria manutenção da vida no planeta 
– inclusive a do ser humano – corre riscos. Entre as principais causas destacam-
-se: poluição do ar e mudanças climáticas; desmatamento; extinção de espécies, 
degradação do solo. Em grupo, reflitam sobre esses problemas e possíveis soluções, 
ressaltando como cada um de nós pode contribuir para resolução dessas questões.

 3. Reveja a ilustração da página 97 e explique a importância das chinampas para os 
astecas.

 4. O códice reproduzido na seção Olho vivo contém diversas informações sobre uma 
cerimônia de casamento entre os astecas. Com base nele, faça uma ilustração seme-
lhante à do códice explicando uma cerimônia de casamento nos dias de hoje.  

 5. Explique o que eram os chasquis e qual era a importância deles para a sociedade 
inca. Em seguida, compare a forma de transmissão de mensagens dos incas com as 
formas de se transmitir mensagens atualmente e cite três mudanças observadas.

 6. A colonização da América por espanhóis e ingleses ocorreu de forma semelhante? 
Justifique sua resposta. 

 7. Observe o mapa da página 114 sobre o comércio triangular e, em seguida, preencha 
a tabela abaixo.

Resposta pessoal. Espera-se que o aluno perceba a importância da preservação da memória.

Resposta pessoal. Veja orientações no Manual do Professor. 

Com as chinampas, os astecas aumentaram suas terras, transformando áreas alagadas em áreas 
propícias para a agricultura e construções.

Resposta pessoal. Veja orientações no Manual do Professor. 

Chasquis eram mensageiros que corriam de um posto de correio a outro para 
transmitir uma informação. Hoje, as mudanças são muitas, as mensagens 
podem ser transmitidas de forma escrita, por diferentes meios (impresso, ele-
trônico etc.) e a transmissão pode ser em tempo real.

Não. Enquanto a colonização espanhola na América foi coordenada pela Coroa espanhola, que centralizava 
todas as ações, o controle da Inglaterra sobre suas colônias ocorreu por meio de iniciativas privadas.

Mercadorias vendidas pela 
Inglaterra 

Mercadorias vendidas pelas 
colônias inglesas 

Mercadorias vendidas pela 
África e pela América 

Peixe, cereais, madeira, 
cevada, rum, gado, alimentos.

Escravos (professor enfatize que 
eram tratados como mercado-
rias), açúcar e 
melaço, rum.

Produtos manufaturados, 
tecidos, ferragens.

117

D3-2056-HIST-F2_V7-U02-LA-G20.indd   117 10/25/18   10:02 AM

para organizar as ideias

esquema-resumo

Regiões do atual 
sul do México, 

Guatemala, 
Península 

de Iucatã, El 
Salvador, Belize 

e Honduras.

Migram do 
norte para 

o sul do atual 
México.

Região dos 
Andes 

(América do Sul).

Maias2000 a.C. AstecasSéculo XII IncasSéculo XII

Colônias do Norte 
e do Centro: Nova 

Inglaterra

Colônias do Sul

Pequenas propriedades

Grandes propriedades agrícolas

Sistema de autogoverno

Produção para exportação
Trabalho escravo

atividade
• Com base no esquema-resumo e na leitura do capítulo, explique os fatores que 

contribuíram para a conquista da América pelos espanhóis.
Alguns fatores que contribuíram para a conquista foram: a violência militar, amparada na superioridade bélica 
dos espanhóis; as doenças, responsáveis pela morte de milhares de nativos; o envio de colonos e a construção 

de cidades, além do processo de evangelização dos povos indígenas.

Algumas sociedades pré-colombianas

Ausência de governo único na América do Norte; forma de colonização diferente conforme a região

Violência 
militar

Envio de 
colonos

Construção 
de cidades

Religião

Domínio espanhol e início da colonização Treze ColôniasSéculo XVII

América pré-colombiana, conquista e colonização
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PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

Para organizar as ideias
• 2. Valorize a pesquisa e o 
encaminhamento dos alunos, 
que podem apresentar solu-
ções diferentes para os pro-
blemas apresentados.
• 4. A aprendizagem de Ar-
te precisa acontecer pelas ex-
periências e vivências da práti-
ca social, em um processo em 
que os alunos sejam protago-
nistas e criadores. Proponha 
um trabalho conjunto com o 
professor de Arte.
• 6 . Mostre aos alunos que o 
exercício de comparação es-
timula a autonomia do pen-
samento e a visão do outro. 
Permite também que os alu-
nos reconheçam as diferentes 
ações dos indivíduos confor-
me a época e o lugar em que 
vivem e a percepção da gran-
de diversidade de sujeitos.
• 7. Evidencie que a com-
preensão das movimentações 
humanas e da ação huma-
na sobre os espaços natural e 
geográfico exige a exploração 
de noções de espaço que se 
dá por meio de diferentes lin-
guagens, entre elas a dos ma-
pas. Esse mapa demanda a lei-
tura geo-histórica do espaço 
(territórios) e do fato (comér-
cio triangular). 

ração da madeira, ou para 
substituí-la por pastagens, 
áreas agrícolas etc. Solu-
ções: refl orestamento com 
espécies nativas e políticas 
de conservação da vegeta-
ção nativa.

Extinção de espécies: de-
saparecimento de animais 
ou vegetais devido a altera-

ções em seu habitat natu-
ral ou à sua utilização para 
fi ns econômicos. Soluções: 
proteção e recuperação dos 
habitats naturais, combate 
à caça e pesca ilegais.

Degradação do solo: 
dano que o torna infértil, 
devido a desmatamento, 
uso indevido (monocultura, 

pastagens), resíduos sóli-
dos. Soluções: uso racional, 
rotação de culturas, preser-
vação da vegetação, técni-
cas de restauração.

 OS CINCO maiores problemas 
ambientais do mundo e suas 

soluções. Terra, 13 out. 2016. 
Notícias. Disponível em: <https//

www.terra.com.br>. 
Acesso em: 10 out. 2018.
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Museu Nacional de Antropologia
Disponível em: <http://livro.pro/czud23>. Acesso em: 27 ago. 2018.
Peças do povo maia exibidas no site do Museu Nacional de Antropologia da Cidade do México. O site está 
em espanhol, porém é de fácil navegação. 

Visita virtual a Machu Picchu
Disponível em: <http://livro.pro/xp4s5w>. Acesso em: 12 out. 2018.
Nesta página, é possível realizar uma visita virtual às ruínas da cidade inca de Machu Picchu. O site está 
em inglês, mas o uso é intuitivo. 

MUNDO VIRTUAL

teste seus conhecimentos
 1. Entre as civilizações maias e astecas, havia diversas semelhanças culturais. No 

momento em que foram conquistadas: 
a) os maias tiveram suas crenças religiosas e seus documentos escritos preservados 

e acatados pelos espanhóis, enquanto a civilização asteca foi destruída. 
b) os astecas e os maias haviam pacificado as relações entre os diversos povos que 

habitavam as atuais regiões do México e da Guatemala.
c) tiveram suas populações dizimadas pelos espanhóis, principalmente os maias, que 

eram maioria.
d) os astecas dominavam um território que se estendia do oceano Atlântico ao 

Pacífico, mas os maias não contavam com as grandes cidades, desaparecidas sob 
as florestas. 

e) eram caçadores nômades, desconheciam a agricultura e utilizavam a roda e os 
metais para fins militares.

Alternativa d.

A colonização espanhola na América causou o extermínio de grande parte da 
população nativa e aniquilou muitas tradições das populações pré-colombianas, como 
crenças religiosas, produção artística e idiomas. Esses fatos revelam a intolerância e o 
desrespeito dos europeus pelos hábitos e costumes dos indígenas. Em grupo, reflitam 
sobre as atividades abaixo. 

 1. O que pode ser feito, nos dias de hoje, para que prevaleça o respeito entre povos 
e pessoas com hábitos e costumes diferentes? 

 2. Vocês praticam essas ideias em seu dia a dia?

 3. Agora, elaborem um cartaz com um conjunto de ações que podem ser adota-
das pelos alunos para que exemplos de intolerância não sejam reproduzidos 
no cotidiano.

 4. Façam um mural na escola com os cartazes elaborados (veja na seção Como se faz... , 
no final do livro, orientações sobre como fazer um mural).
Resposta pessoal. Veja orientações no Manual do Professor.

hora de refletir
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teste seus conhecimentos
As duas imagens desta atividade retratam o mesmo acontecimento: o primeiro encon-

tro – ocorrido em 1519 – entre o imperador asteca Montezuma e Hernán Cortez, militar 
que comandou a conquista do Império Asteca pela Espanha. A imagem a seguir foi feita 
pelos astecas na segunda metade do século XVI e encontra-se em um documento conhe-
cido como Códice de Tlaxcala. Já a imagem abaixo é uma pintura do século XVII, feita 
por um artista europeu 
desconhecido. Observe 
as duas imagens e suas 
legendas com atenção e 
responda ao que se pede.

Interpretando documentos 

hora de refletir

Resposta pessoal. Veja orientações no Manual do Professor.

Resposta pessoal. Veja orientações no Manual do Professor.

Existem várias diferenças: o cenário, as cores (o códice tem poucas e a pintura espanhola muitas cores); as vesti-
mentas das figuras representadas, os equipamentos bélicos (no códice apenas Montezuma segura uma espada, 

 1. Que semelhanças podem ser observadas entre essas duas imagens?

 2. Embora retratem o mesmo acontecimento, é possível notar muitas diferenças entre as 
imagens. Elabore uma tabela com as principais diferenças que você observou. 

 3. Em sua opinião, o que cada artista quis destacar do encontro?

 4. Em sua opinião, o mesmo acontecimento pode ter diferentes versões? Explique. 

na pintura espanhola, os espanhóis estão forte-
mente armados), entre outros.
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  Representação do encontro 
de Montezuma com Cortez 
no Códice de Tlaxcala, 
do século XVI. Ao lado 
de Cortez está Malinche, 
a intérprete asteca do 
conquistador espanhol. 

  Óleo sobre tela da 
metade do século XVII, 
de autoria desconhecida, 
representando o primeiro 
encontro de Montezuma 
com Cortez, o qual tem 
a seu lado a intérprete 
asteca Malinche. 

A principal semelhança é a presença de Montezuma e Cortez em ambas imagens, assim como de Malinche, a 

asteca que serviu de 
intérprete a Cortez.

GL
AS

GO
W

 U
NI

VE
RS

IT
Y 

LI
BR

AR
Y, 

GL
AS

GO
W

, E
SC

ÓC
IA

. F
OT

O:
 B

RI
DG

EM
AN

 IM
AG

ES
/K

EY
ST

ON
E 

BR
AS

IL

118

D3-2056-HIST-F2_V7-U02-LA-G20.indd   118 10/25/18   10:02 AM

A BNCC NESTA DUPLA 

COMPETÊNCIAS 
• Gerais: 1, 5 e 9
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 1, 2, 3 e 5
• Específicas de História: 1, 3, 
4 e 6

HABILIDADE
• EF07HI10

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

Interpretando documentos
• Uma das bases de apren-
dizagem de História é o reco-
nhecimento e a interpretação 
de diferentes versões para um 
mesmo fato. 
• A proposta da seção é a ob-
servação e análise de registros 
de um mesmo tema feito por 
ângulos diferentes.
• Proponha a leitura das ima-
gens antes da leitura das le-
gendas, estimulando-os a in-
terpretar seus conteúdos.
• Destaque que essas ima-
gens foram produzidas por in-
divíduos de experiências bas-
tante diversas, mas registram 
o mesmo fato. Estimule-os a 
observar as formas específicas 
de produção de cada uma, le-
vantar hipóteses sobre o moti-
vo da produção, a quem eram 
destinadas etc. 
• Mostre-lhes a importân-
cia do uso de diferentes fon-
tes (no caso, imagens, mas po-
deriam ser objetos, mobiliário, 
roupas etc.) porque facilitam a 
compreensão das relações so-
ciais em diferentes tempos e 
espaços (épocas e lugares). 
• 3. É importante que o alu-
no perceba que nos dois re-
gistros os artistas quiseram re-
forçar a superioridade de seu 
grupo. No Códice, Hernán 
Cortés é o único europeu re-
tratado, enquanto os astecas 
estão representados por Mon-
tezuma e três outros homens, 
privilegiando a autoridade do 
imperador. Na pintura espa-
nhola, há equilíbrio na distri-
buição dos elementos astecas 
e espanhóis, mas estes são re-
tratados como uma potência 
militar: armaduras, lança, es-

padas, cavalos, enquanto os 
astecas estão desarmados.
• 4. É importante que o alu-
no reconheça que existem di-
ferentes interpretações para 
um mesmo fato e que elas 
expressam visões, culturas e 
interesses diferentes dos en-
volvidos.
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Museu Nacional de Antropologia
Disponível em: <http://livro.pro/czud23>. Acesso em: 27 ago. 2018.
Peças do povo maia exibidas no site do Museu Nacional de Antropologia da Cidade do México. O site está 
em espanhol, porém é de fácil navegação. 

Visita virtual a Machu Picchu
Disponível em: <http://livro.pro/xp4s5w>. Acesso em: 12 out. 2018.
Nesta página, é possível realizar uma visita virtual às ruínas da cidade inca de Machu Picchu. O site está 
em inglês, mas o uso é intuitivo. 

MUNDO VIRTUAL

teste seus conhecimentos
 1. Entre as civilizações maias e astecas, havia diversas semelhanças culturais. No 

momento em que foram conquistadas: 
a) os maias tiveram suas crenças religiosas e seus documentos escritos preservados 

e acatados pelos espanhóis, enquanto a civilização asteca foi destruída. 
b) os astecas e os maias haviam pacificado as relações entre os diversos povos que 

habitavam as atuais regiões do México e da Guatemala.
c) tiveram suas populações dizimadas pelos espanhóis, principalmente os maias, que 

eram maioria.
d) os astecas dominavam um território que se estendia do oceano Atlântico ao 

Pacífico, mas os maias não contavam com as grandes cidades, desaparecidas sob 
as florestas. 

e) eram caçadores nômades, desconheciam a agricultura e utilizavam a roda e os 
metais para fins militares.

Alternativa d.

A colonização espanhola na América causou o extermínio de grande parte da 
população nativa e aniquilou muitas tradições das populações pré-colombianas, como 
crenças religiosas, produção artística e idiomas. Esses fatos revelam a intolerância e o 
desrespeito dos europeus pelos hábitos e costumes dos indígenas. Em grupo, reflitam 
sobre as atividades abaixo. 

 1. O que pode ser feito, nos dias de hoje, para que prevaleça o respeito entre povos 
e pessoas com hábitos e costumes diferentes? 

 2. Vocês praticam essas ideias em seu dia a dia?

 3. Agora, elaborem um cartaz com um conjunto de ações que podem ser adota-
das pelos alunos para que exemplos de intolerância não sejam reproduzidos 
no cotidiano.

 4. Façam um mural na escola com os cartazes elaborados (veja na seção Como se faz... , 
no final do livro, orientações sobre como fazer um mural).
Resposta pessoal. Veja orientações no Manual do Professor.

hora de refletir
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teste seus conhecimentos
As duas imagens desta atividade retratam o mesmo acontecimento: o primeiro encon-

tro – ocorrido em 1519 – entre o imperador asteca Montezuma e Hernán Cortez, militar 
que comandou a conquista do Império Asteca pela Espanha. A imagem a seguir foi feita 
pelos astecas na segunda metade do século XVI e encontra-se em um documento conhe-
cido como Códice de Tlaxcala. Já a imagem abaixo é uma pintura do século XVII, feita 
por um artista europeu 
desconhecido. Observe 
as duas imagens e suas 
legendas com atenção e 
responda ao que se pede.

Interpretando documentos 

hora de refletir

Resposta pessoal. Veja orientações no Manual do Professor.

Resposta pessoal. Veja orientações no Manual do Professor.

Existem várias diferenças: o cenário, as cores (o códice tem poucas e a pintura espanhola muitas cores); as vesti-
mentas das figuras representadas, os equipamentos bélicos (no códice apenas Montezuma segura uma espada, 

 1. Que semelhanças podem ser observadas entre essas duas imagens?

 2. Embora retratem o mesmo acontecimento, é possível notar muitas diferenças entre as 
imagens. Elabore uma tabela com as principais diferenças que você observou. 

 3. Em sua opinião, o que cada artista quis destacar do encontro?

 4. Em sua opinião, o mesmo acontecimento pode ter diferentes versões? Explique. 

na pintura espanhola, os espanhóis estão forte-
mente armados), entre outros.
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  Representação do encontro 
de Montezuma com Cortez 
no Códice de Tlaxcala, 
do século XVI. Ao lado 
de Cortez está Malinche, 
a intérprete asteca do 
conquistador espanhol. 

  Óleo sobre tela da 
metade do século XVII, 
de autoria desconhecida, 
representando o primeiro 
encontro de Montezuma 
com Cortez, o qual tem 
a seu lado a intérprete 
asteca Malinche. 

A principal semelhança é a presença de Montezuma e Cortez em ambas imagens, assim como de Malinche, a 

asteca que serviu de 
intérprete a Cortez.
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Para o professor

Retifi cação da História
[...] Fatos e acontecimen-

tos nada são além de arran-
jos ou montagens, mais ou 
menos conscientes, que po-
dem ser desmontados pelo 
fazer histórico. Desse modo, 

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

Teste seus conhecimentos
• Além de apontar a alterna-
tiva correta, estimule os alu-
nos a encontrarem o motivo 
que faz as demais não serem 
aceitas.

Hora de refletir
• Aproveite a seção para reto-
mar o conceito-chave da uni-
dade e fazer ligações mais dire-
tas com o conteúdo do capítu-
lo e integrar as novas informa-
ções aos conceitos anteriores.
• Estimule-os a pensar sobre 
seus valores e a rever suas ati-
tudes em relação à tolerância, 
pedindo que reflitam sobre si-
tuações ocorridas em sala de 
aula ou em outros ambientes 
da escola no que diz respeito 
à diversidade. Elementos co-
mo diferenças culturais, étni-
cas, religiosas; valorização da 
diversidade; atitudes de racis-
mo, machismo, homofobia, 
misoginia etc. são comuns e 
podem ser percebidos no co-
tidiano escolar.

fazer história pode come-
çar pelo que seria a inver-
são de um quebra-cabeças: 
o acontecimento pronto e 
acabado, que sempre com-
põe uma imagem que ambi-
ciona abranger a totalidade, 
deve ser decomposto para 
denunciar aos espectadores 
o arbítrio de sua construção, 

como se alguém mostrasse à 
plateia os fi os invisíveis que 
sustentam os truques do ilu-
sionista – tão sobrenatural 
quanto qualquer um de nós.

MICELI, Paulo. Uma pedagogia da 
História? In: PINSKI, Jaime (Org.). 

O ensino de História e a 
criação do fato. São Paulo: 

Contexto, 2009. p. 45.
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 Documento 2: Dados estatísticos

 1. De acordo com o documento 1, qual é a importância da prática da tolerância em 
nosso dia a dia? 

 2. Com base na leitura do documento 2, indique as três principais ocorrências de prática 
visível de intolerância nas mídias sociais.

 3. De acordo com a pesquisa, o racismo se manifesta nas redes sociais muito mais de 
forma invisível que de forma visível. Em sua opinião, fora das redes sociais, essa 
situação também se repete? Cite uma situação que pode ser usada para exemplificar 
uma prática velada do racismo. 

 4. Reúna-se em grupo de três a quatro pessoas e façam uma pesquisa junto às 
redes sociais procurando identificar publicações que contenham algum tipo de 
intolerância explícita ou velada. Selecione três exemplos, cada um de um tipo 
diferente, de acordo com a tabela do documento 2. Em seguida, leia as frases 
para os demais colegas de turma e explique por que as frases escolhidas podem 
ser usadas como exemplos de intolerância.

Contribui para substituir uma cultura de guerra por uma cultura de paz.

Questões políticas (97,4%), de classe social (89%) e 
misoginia (82,3%).

Resposta pessoal. Práticas veladas de racismo podem ser observa-
das através de piadas, apelidos, gestos, práticas de exclusão etc.

Resposta pessoal.
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Fonte: DOSSIÊ Intolerâncias visíveis e invisíveis no mundo digital. Disponível em: 
<https://www.comunicaquemuda.com.br/dossie/aparencia/>. Acesso em: 27 ago. 2018.

Tipos de intolerância
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Aparência Classe 
social

Política Idade/
geração

Racismo Religião XenofobiaPessoas 
com 

deficiência

Homofobia Misoginia

Legenda  Visível      Invisível

Misoginia: ódio ou aversão às mulheres.
Xenofobia: ódio ou aversão a estrangeiros.
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fechando a unidade
Viver em sociedade significa respeitar e conviver com as dife-

renças. No entanto, são frequentes os casos em que as diferenças 
não são respeitadas e quando isso acontece, nos deparamos com a 
intolerância, que se manifesta por meio de ofensas, ameaças e até 
mesmo casos de violência física. Os documentos abaixo e na página 
a seguir refletem a esse respeito.

O primeiro deles é um trecho da Declaração de Princípios sobre 
a Tolerância, aprovado pela Conferência Geral da Unesco em 1995, 
em Paris, na França. O segundo, traz os resultados de uma pesquisa 
feita por uma agência de comunicação que monitorou as redes sociais 
no Brasil, entre os meses de abril, maio e junho de 2016 com o obje-
tivo de analisar manifestações de intolerância entre os internautas. 

A pesquisa encontrou cerca de 540 mil publicações, onde foram 
observados diferentes tipos de intolerância. Entre elas, havia intolerân-
cia contra homossexuais, mulheres, pessoas com deficiência, contra 
pessoas das classes sociais menos favorecidas, entre outros. 

Essas práticas foram classificadas do tipo “visível” e “invisível”. A 
visível é aquela onde se observa de forma direta e explícita a prática 
da intolerância contra um determinado grupo ou pessoa. Já a invi-
sível, ocorre de forma velada, por meio de algum comentário ou 
comportamento.

Leia os documentos com atenção e, em seguida, responda ao 
que se pede.

Unesco: Organização 
das Nações Unidas 
para a Educação, a 
Ciência e a Cultura.

Artigo 1 - Significado da tolerância
1.1 A tolerância é o respeito, a aceitação e o apreço da riqueza e da diversi-

dade das culturas de nosso mundo, de nossos modos de expressão e de nossas 
maneiras de exprimir nossa qualidade de seres humanos. [...] A tolerância é 
uma virtude que torna a paz possível e contribui para substituir uma cultura 
de guerra por uma cultura de paz.

DECLARAÇÃO de Princípios sobre a Tolerância. Disponível em: 
<www.dhnet.org.br/direitos/sip/onu/paz/dec95.htm>. Acesso em: 27 ago. 2018.

 Documento 1: Artigo de documento internacional
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A BNCC NESTA DUPLA 

COMPETÊNCIAS   
• Gerais: 5, 7, 8 e 9
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 1, 2, 4, 6 e 7
• Específicas de História: 3, 4 e 7

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS

• Ao retomar o tema central 
da unidade, a seção propõe 
uma reflexão sobre as práticas 
de intolerância mais comuns 
na atualidade. 
• Para iniciar peça aos alunos 
que citem tipos de comporta-
mentos intolerantes. Em se-
guida, questione por que essas 
atitudes acontecem. Anote na 
lousa as informações recolhidas 
daqueles que quiseram se ma-
nifestar e oriente a leitura do 
documento 1 (na página 120) 
explorando os princípios da to-
lerância. Explique que a atitude 
tolerante está na base de uma 
sociedade que respeita os direi-
tos humanos, a pluralidade e a 
democracia e que ser toleran-
te é aceitar o outro, sem impor 
sua opinião.
• Em seguida, questione: vo-
cê se considera intolerante? 
Anote novamente os dados 
dos que quiseram se manifes-
tar divididos em duas colunas: 
sim e não.
• Oriente a leitura do docu-
mento 2 (na página 121) auxi-
liando na interpretação dos da-
dos do gráfico. Questione no-
vamente: O que estes dados re-
velam sobre nossa sociedade? 
Chame a atenção para os altos 
índices de atitudes intolerantes 
nas redes sociais explorando 
cada uma delas. Cite exemplos 
de intolerância visível (ataques 
verbais ou físicos a pessoas ou 
grupos) e invisível (preconcei-
to velado que se expressa, por 
exemplo, quando as pessoas 
não conseguem emprego devi-
do a sua aparência, etnia, reli-
gião ou opção sexual). 
• Procure mostrar que a iden-
tificação dos preconceitos ve-

lados não é fácil, mas que é 
preciso perceber que comen-
tários e atitudes intolerantes 
podem prejudicar outras pes-
soas (cite os efeitos como iso-
lamento e depressão).
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 Documento 2: Dados estatísticos

 1. De acordo com o documento 1, qual é a importância da prática da tolerância em 
nosso dia a dia? 

 2. Com base na leitura do documento 2, indique as três principais ocorrências de prática 
visível de intolerância nas mídias sociais.

 3. De acordo com a pesquisa, o racismo se manifesta nas redes sociais muito mais de 
forma invisível que de forma visível. Em sua opinião, fora das redes sociais, essa 
situação também se repete? Cite uma situação que pode ser usada para exemplificar 
uma prática velada do racismo. 

 4. Reúna-se em grupo de três a quatro pessoas e façam uma pesquisa junto às 
redes sociais procurando identificar publicações que contenham algum tipo de 
intolerância explícita ou velada. Selecione três exemplos, cada um de um tipo 
diferente, de acordo com a tabela do documento 2. Em seguida, leia as frases 
para os demais colegas de turma e explique por que as frases escolhidas podem 
ser usadas como exemplos de intolerância.

Contribui para substituir uma cultura de guerra por uma cultura de paz.

Questões políticas (97,4%), de classe social (89%) e 
misoginia (82,3%).

Resposta pessoal. Práticas veladas de racismo podem ser observa-
das através de piadas, apelidos, gestos, práticas de exclusão etc.

Resposta pessoal.

ED
IT

OR
IA

 D
E 

AR
TE

Fonte: DOSSIÊ Intolerâncias visíveis e invisíveis no mundo digital. Disponível em: 
<https://www.comunicaquemuda.com.br/dossie/aparencia/>. Acesso em: 27 ago. 2018.
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Xenofobia: ódio ou aversão a estrangeiros.
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fechando a unidade
Viver em sociedade significa respeitar e conviver com as dife-

renças. No entanto, são frequentes os casos em que as diferenças 
não são respeitadas e quando isso acontece, nos deparamos com a 
intolerância, que se manifesta por meio de ofensas, ameaças e até 
mesmo casos de violência física. Os documentos abaixo e na página 
a seguir refletem a esse respeito.

O primeiro deles é um trecho da Declaração de Princípios sobre 
a Tolerância, aprovado pela Conferência Geral da Unesco em 1995, 
em Paris, na França. O segundo, traz os resultados de uma pesquisa 
feita por uma agência de comunicação que monitorou as redes sociais 
no Brasil, entre os meses de abril, maio e junho de 2016 com o obje-
tivo de analisar manifestações de intolerância entre os internautas. 

A pesquisa encontrou cerca de 540 mil publicações, onde foram 
observados diferentes tipos de intolerância. Entre elas, havia intolerân-
cia contra homossexuais, mulheres, pessoas com deficiência, contra 
pessoas das classes sociais menos favorecidas, entre outros. 

Essas práticas foram classificadas do tipo “visível” e “invisível”. A 
visível é aquela onde se observa de forma direta e explícita a prática 
da intolerância contra um determinado grupo ou pessoa. Já a invi-
sível, ocorre de forma velada, por meio de algum comentário ou 
comportamento.

Leia os documentos com atenção e, em seguida, responda ao 
que se pede.

Unesco: Organização 
das Nações Unidas 
para a Educação, a 
Ciência e a Cultura.

Artigo 1 - Significado da tolerância
1.1 A tolerância é o respeito, a aceitação e o apreço da riqueza e da diversi-

dade das culturas de nosso mundo, de nossos modos de expressão e de nossas 
maneiras de exprimir nossa qualidade de seres humanos. [...] A tolerância é 
uma virtude que torna a paz possível e contribui para substituir uma cultura 
de guerra por uma cultura de paz.

DECLARAÇÃO de Princípios sobre a Tolerância. Disponível em: 
<www.dhnet.org.br/direitos/sip/onu/paz/dec95.htm>. Acesso em: 27 ago. 2018.

 Documento 1: Artigo de documento internacional
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Para o professor

Cyberbullying: 
a violência virtual

[...] Para agredir de forma 
virtual, não é necessário ser 
o mais forte, pertencer a um 
grupo ou ter coragem de se 
manifestar em público, no 

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• A pesquisa sobre intolerân-
cia nas redes sociais permite 
aprofundar o debate sobre a 
prática do cyberbullying. Pa-
ra iniciar, pergunte aos alunos 
como eles reagem quando re-
cebem uma foto que possa 
constranger um colega, ou 
quando alguém faz uma piada 
preconceituosa sobre o outro. 
Curtir, compartilhar, comentar 
são atitudes inocentes? 
• Peça aos alunos que com-
partilhem suas impressões e, 
se ficarem à vontade, tam-
bém casos de intolerância se-
melhantes (orientando-os a 
não mencionar nomes nem 
virar uma conversa acusató-
ria). Ajude-os a perceber que 
as atitudes supostamente ino-
centes escondem um compor-
tamento social perverso que 
precisa ser combatido. 
• O texto e o artigo sugeridos 
para o professor podem ajudá-
-lo na abordagem sobre atos 
de intolerância praticados nas 
redes sociais e também no am-
biente escolar, apresentando 
informações como o perfil dos 
agressores e suas motivações. 

pátio da escola ou na classe. 
Basta ter acesso a um celu-
lar ou à internet. Por isso, 
muitos desses novos agres-
sores nem sabem dizer por 
que fazem o que fazem. 
[Respondem] “foi por brin-
cadeira”, “não sei” e “as víti-
mas mereciam o castigo”. 

[...] “no bullying cara a 
cara, o agressor vê que 

a humilhação faz efei-
to porque a vítima sofre 
em público. Agora, basta 
imaginar esse sofrimen-
to para o jovem se sentir 
realizado com a provoca-
ção virtual”. 

Num ambiente em que 
essa dinâmica se instala, 
está claro que as relações 
não estão construídas com 

base em valores sólidos. 
[Prevenir] o cyberbullying 
[...] é uma tarefa de toda a 
equipe escolar.

SANTOMAURO, Beatriz. 
Cyberbullying: a violência virtual. 

Revista Nova Escola, 1o jun. 2010. 
Disponível em: <https://novaescola.

org.br/conteudo/1530/cyberbullying-
a-violencia-virtual>. 

Acesso em: 11 set. 2018.
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  O trabalho artesanal 
é, de modo geral, 
um trabalho 
individual, feito com 
as mãos, mas que 
pode ter um auxílio 
limitado de máquinas 
ou ferramentas. 
Ceramista em Barra 
Bonita (SP), 2016.

começo de CONVERSA
 1. No Brasil, os direitos do trabalhador estão assegurados 

por meio de leis. Você sabe dizer alguns desses direitos 
previstos em lei?

 2. Chamamos de situação análoga à escravidão, quando as 
pessoas trabalham sem qualquer direito ou proteção legal, 
muitas vezes sem receber salário. Normalmente são levadas 
a esses empregos com falsas promessas. Você já ouviu falar 
da ocorrência desse problema na região em que vive? Em 
caso afirmativo, como é, ou era, esse trabalho?

Resposta pessoal. Podem ser citados: 
30 dias de férias, 13o salário, Fundo 
de Garantia, seguro-desemprego.

Resposta pessoal. Veja orientações no Manual do Professor.

Resposta pessoal. Podem ser citados: Resposta pessoal. Podem ser citados: 

A escravização, que vigorou na Grécia e Roma 
antigas, além de outros lugares e épocas, assumiu 
diversas formas ao longo do tempo, mas com uma 
característica comum: a pessoa escravizada era desti-
tuída de liberdade, pertencia a seu senhor e podia ser 
vendida ou trocada como uma mercadoria.
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A servidão, que predominou 
na Europa durante a Idade Média, 
caracterizou-se por laços de 
dependência mútua: o servo devia 
obediência, trabalho e impostos 
ao seu senhor; em troca, este lhe 
garantia proteção. Além disso, 
o servo não era propriedade do 
senhor, como era o escravizado.

Nesta unidade estudare-
mos os primeiros tempos da 
colonização portuguesa na 
América e veremos como os 
europeus introduziram o tra-
balho escravo em terras que 
mais tarde dariam origem ao 
atual Brasil.

  O trabalho intelectual pode ser 
associado ao trabalho que resulta 
na produção de conhecimento. 
Na imagem, por exemplo, vemos 
professor e alunos em sala de aula 
de escola de Ensino Fundamental. 
Tucumã (PA), 2016.
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33 Trabalho

Imagine que você seja o único sobrevivente de um naufrágio e 
esteja sozinho em uma ilha deserta. A embarcação em que você estava 
desapareceu, assim como seus companheiros. Restou você, solitário, 
em uma terra desconhecida. O que você faria para se manter vivo?

Certamente teria de fabricar algumas ferramentas para caçar, 
produzir fogo e cozinhar alimentos, além de construir uma cabana 
ou outro tipo de abrigo para se proteger.

Para fazer tudo isso, você precisaria trabalhar bastante, não 
é mesmo? 

O trabalho pode ser definido como um conjunto de atividades 
que o ser humano desenvolve para atingir determinado fim e, em 
geral, expressa relações entre grupos humanos vivendo em sociedade.

Na sociedade atual, predomina o trabalho livre e assalariado. Mas 
a história conheceu outras maneiras de organizar o trabalho, como a 
escravidão e a servidão. 

  A força física 
é um requisito 
importante para 
o trabalhador 
braçal. Na imagem 
abaixo, por 
exemplo, vemos 
trabalhadores 
construindo uma 
parede de tijolos. 
Malásia, 2016.

UNIDADE

Diferentes formas 
de trabalho
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A BNCC NA UNIDADE

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO
• A conquista da América e as 
formas de organização política 
dos indígenas e europeus: con-
flitos, dominação e conciliação.
• A estruturação dos vice-rei-
nos nas Américas.
• Resistências indígenas, in-
vasões e expansão na América 
portuguesa.
• As lógicas mercantis e o do-
mínio europeu sobre os mares e 
o contraponto Oriental.
• As formas de organização 
das sociedades ameríndias.
• A escravidão moderna e o 
tráfico de escravizados.
• A emergência do capitalismo.
COMPETÊNCIAS
• Gerais: 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7
• Específicas de História: 1, 2, 3, 
4, 5, 6 e 7
HABILIDADES
• EF07HI01
• EF07HI02
• EF07HI03
• EF07HI05
• EF07HI06
• EF07HI08
• EF07HI09

• EF07HI10
• EF07HI11
• EF07HI12
• EF07HI13
• EF07HI14
• EF07HI15
• EF07HI16

NO DIGITAL - 3O BIMESTRE

• Veja o plano de desenvolvi-
mento para esta unidade.
• Desenvolva o projeto inte-
grador “O Brasil colonial no ta-
buleiro”.
• Consulte as sequências di-
dáticas: 1. Os indígenas e o co-
meço da colonização; 2. Africa-
nos na colônia portuguesa; 3. 
A produção de açúcar no Brasil 
colonial.
• Acesse a proposta de acom-
panhamento da aprendizagem.

SUGESTÃO DE LIVRO

Para o prof essor
• THOMPSON, Edward Palmer. 
Costumes em comum: estu-
dos sobre cultura popular tra-
dicional. São Paulo: Compa-
nhia das Letras, 1991.

No capítulo “Tempo, discipli-
na do trabalho e o capitalismo 
industrial”, o historiador investi-
ga as relações entre o tempo e o 
trabalho na sociedade ocidental. 

TEXTO DE APOIO

Para o professor

A construção de conceitos 
científi cos

Para que o educando re-
fl ita, invente, e passe a cons-
truir os conceitos científi cos, 
é necessário apresentar-lhe 
situações-problema que o 

desafi em a ir além do que já 
domina. Por isso, o ponto de 
partida da aula não é o cur-
rículo, [...] mas são os conhe-
cimentos prévios que o edu-
cando leva para a escola [...] 
[aliado aos] conhecimentos 
científi cos que deve apren-
der dentro de cada discipli-
na. [...] O estímulo passa a 

existir a partir do momento 
em que o educando liga o 
que já sabe com aquilo que 
vê que pode alcançar [...].

GASPARIN, João Luiz. A construção 
dos conceitos científicos em sala 
de aula. Disponível em: <http://ead.
bauru.sp.gov.br/efront/www/content/

lessons/>. Acesso em: 26 set. 2018.
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  O trabalho artesanal 
é, de modo geral, 
um trabalho 
individual, feito com 
as mãos, mas que 
pode ter um auxílio 
limitado de máquinas 
ou ferramentas. 
Ceramista em Barra 
Bonita (SP), 2016.

começo de CONVERSA
 1. No Brasil, os direitos do trabalhador estão assegurados 

por meio de leis. Você sabe dizer alguns desses direitos 
previstos em lei?

 2. Chamamos de situação análoga à escravidão, quando as 
pessoas trabalham sem qualquer direito ou proteção legal, 
muitas vezes sem receber salário. Normalmente são levadas 
a esses empregos com falsas promessas. Você já ouviu falar 
da ocorrência desse problema na região em que vive? Em 
caso afirmativo, como é, ou era, esse trabalho?

Resposta pessoal. Podem ser citados: 
30 dias de férias, 13o salário, Fundo 
de Garantia, seguro-desemprego.

Resposta pessoal. Veja orientações no Manual do Professor.

Resposta pessoal. Podem ser citados: Resposta pessoal. Podem ser citados: 

A escravização, que vigorou na Grécia e Roma 
antigas, além de outros lugares e épocas, assumiu 
diversas formas ao longo do tempo, mas com uma 
característica comum: a pessoa escravizada era desti-
tuída de liberdade, pertencia a seu senhor e podia ser 
vendida ou trocada como uma mercadoria.
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A servidão, que predominou 
na Europa durante a Idade Média, 
caracterizou-se por laços de 
dependência mútua: o servo devia 
obediência, trabalho e impostos 
ao seu senhor; em troca, este lhe 
garantia proteção. Além disso, 
o servo não era propriedade do 
senhor, como era o escravizado.

Nesta unidade estudare-
mos os primeiros tempos da 
colonização portuguesa na 
América e veremos como os 
europeus introduziram o tra-
balho escravo em terras que 
mais tarde dariam origem ao 
atual Brasil.

  O trabalho intelectual pode ser 
associado ao trabalho que resulta 
na produção de conhecimento. 
Na imagem, por exemplo, vemos 
professor e alunos em sala de aula 
de escola de Ensino Fundamental. 
Tucumã (PA), 2016.
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33 Trabalho

Imagine que você seja o único sobrevivente de um naufrágio e 
esteja sozinho em uma ilha deserta. A embarcação em que você estava 
desapareceu, assim como seus companheiros. Restou você, solitário, 
em uma terra desconhecida. O que você faria para se manter vivo?

Certamente teria de fabricar algumas ferramentas para caçar, 
produzir fogo e cozinhar alimentos, além de construir uma cabana 
ou outro tipo de abrigo para se proteger.

Para fazer tudo isso, você precisaria trabalhar bastante, não 
é mesmo? 

O trabalho pode ser definido como um conjunto de atividades 
que o ser humano desenvolve para atingir determinado fim e, em 
geral, expressa relações entre grupos humanos vivendo em sociedade.

Na sociedade atual, predomina o trabalho livre e assalariado. Mas 
a história conheceu outras maneiras de organizar o trabalho, como a 
escravidão e a servidão. 

  A força física 
é um requisito 
importante para 
o trabalhador 
braçal. Na imagem 
abaixo, por 
exemplo, vemos 
trabalhadores 
construindo uma 
parede de tijolos. 
Malásia, 2016.
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Fazer um estudo do meio
• Com a ajuda de um aplica-
tivo ou site de visualização de 
mapas e imagens de satélites, 
selecione com os alunos a loca-
lização da escola. Disponível em: 
<http://livro.pro/rs3x9g>. Aces-
so em: 18 out. 2018.

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS

• Como estratégia de sen-
sibilização sobre o conceito 
de trabalho, dispare a refle-
xão: O trabalho é fundamental 
para o convívio e sustento so-
cial? Acolha as opiniões sobre 
a ideia do trabalho e ajude os 
alunos a entenderem que essa 
prática social foi vista de for-
mas diferentes pelos povos e 
culturas ao longo da história.
• Explique as diferenças en-
tre o trabalho assalariado, mais 
comum nos tempos atuais, e 
outros tipos, como a escravi-
dão e a servidão. Garanta que 
os alunos consigam diferenciar 
tais modelos de trabalho e ci-
te situações na História em que 
essas formas foram utilizadas.

Começo de conversa
• 1. É provável que eles co-
mentem sobre os direitos co-
mo férias remuneradas, 13o sa-
lário, seguro-desemprego, li-
cença-maternidade, aviso-pré-
vio ou outros. Comente sobre 
a Reforma Trabalhista de 2017 
e explique que ela trouxe al-
gumas perdas quanto a esses 
direitos. 
• 2. Analise se os alunos sa-
bem diferenciar característi-
cas de trabalho livre de outros, 
análogos à escravidão. Verifi-
que se eles apontam situações 
que acontecem na cidade ou 
região onde vivem e deixe cla-
ro que a escravidão é um re-
gime de trabalho proibido por 
lei nos dias de hoje. 

• Divida as ruas e avenidas 
do entorno e solicite que ca-
da grupo investigue onde es-
tão os lugares de trabalho 
mais conhecidos, como fábri-
cas, comércio e de trabalho 
informal.
• Na aula seguinte, peça aos 
grupos que apresentem os re-

sultados da pesquisa e anote-os 
na lousa.
• Sugira a confecção coleti-
va de um mapa em uma car-
tolina dos pontos de trabalho 
pesquisados.
• Auxilie os alunos a perce-
berem as relações de traba-
lho que caracterizam o espaço 

geográfico e social onde a es-
cola está localizada.
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 Portugueses na América
Em abril de 1500, uma esquadra chefiada por Pedro Álvares 

Cabral chegou ao litoral do atual estado da Bahia e tomou posse 
da região.

Com o objetivo de defender as terras conquistadas de outros povos europeus, entre 
eles franceses e ingleses que navegavam pela região, os portugueses iniciaram a coloni-
zação do território a partir de 1530. 

A colonização do Brasil durou quase três séculos. Esse longo período é chamado pelos 
historiadores de período colonial ou Brasil Colônia. 

Nos próximos capítulos, chamamos de “América portuguesa” ou “colônia portuguesa 
na América” as terras dominadas por Portugal que hoje fazem parte do Brasil. 

Veja abaixo uma linha do tempo com marcos da história do Brasil Colônia. 

Colonizar: dominar 
um território e fazê-lo 
produzir riquezas 
em benefício do país 
dominante.
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Período colonial

1500: Chegada dos portugueses ao 
Brasil (início do período colonial)

1630: Companhia das Índias 
Ocidentais ocupam Olinda 
e Recife

1720: Revolta de Vila Rica

1822: Independência do Brasil – 
início do período imperial
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Atualmente, há cerca de 900 mil indí-
genas no Brasil, pertencentes a 215 povos 
diferentes e distribuídos em 24 estados. 
Desse total, cerca de 320 mil vivem em áreas 
urbanas e mais de 570 mil em áreas rurais.

Em meados de 1500, o número de 
indígenas era maior, chegando a cerca de 
5 milhões de pessoas.

Embora os indígenas não tivessem a ideia de propriedade que temos 
atualmente, as terras que formam o atual Brasil eram deles, o lugar onde 

nasceram e a fonte de sua existência. Havia uma 
apropriação coletiva da terra, explorada e respei-
tada por todos os seus habitantes.

Neste capítulo, vamos conhecer alguns aspec-
tos das sociedades indígenas na época da chegada 
dos europeus, além de refletir sobre o desrespeito 
dos colonizadores à cultura dos nativos da América, 
atitude que contribuiu para o genocídio de milhões 
de seres humanos. 

Primeiros tempos da
colonização
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ULO

Primeiros tempos daPrimeiros tempos da
colonizaçãocolonização

P
ÍT

ULO6
Indígena: quando Cristóvão Colombo 
chegou à América em 1492, imaginou ter 
chegado às Índias e chamou de “índios” 
os habitantes da região. O nome resultou 
de um equívoco, pois entendia que todos 
os habitantes eram iguais. Atualmente, o 
termo mais adequado é indígena.
Genocídio: extermínio de pessoas 
motivado por diferenças étnicas, raciais, 
religiosas, políticas etc.

  Cacique guarani 
caçando com 
arco e flecha. 
São Miguel das 
Missões (RS), 
2016. GE
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Objetivos de aprendizagem
• Refletir sobre a diversidade 

das culturas indígenas no 
passado e no presente.

• Identificar as principais 
características do encontro de 
culturas após a chegada dos 
portugueses à América.

• Conhecer o conceito de 
etnocentrismo e desenvolver 
o respeito pela diversidade 
humana.
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS
• Gerais: 1, 2, 4 e 6
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 1, 3, 4, 5 e 6
• Especí ficas de História: 1, 3, 
4, 6 e 7

HABILIDADES
• EF07HI08
• EF07HI09

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Aproveite os números apre-
sentados para demonstrar a 
drástica redução da população 
indígena por meio da seguin-
te atividade: atribua o número 
“um” para um dos alunos. O 
aluno sentado em seguida ou 
ao lado deve falar em voz alta 
ou sinalizar o número “dois”; 
o seguinte, o “três”, até che-
gar ao número “cinco”. O alu-
no seguinte reinicia a conta-
gem, até atingir “cinco” e as-
sim por diante, até um núme-
ro ser atribuído a cada aluno 
da sala de aula. Após a atri-
buição completa, diga que to-
dos representam indígenas e 
devem ficar em pé. Porém, os 
alunos de números 1, 2, 3 e 
4 precisam se sentar, restando 
apenas os alunos de número 
“cinco”, ou seja, 20% ou me-
nos da sala.  Essa contagem 
permite a visualização da di-
mensão do decréscimo de in-
dígenas desde a chegada dos 
europeus em 1500. 
• A atividade permitirá tam-
bém avaliar se há, na sala de 
aula, pensamentos que des-
qualifiquem a existência de in-
dígenas na atualidade ou per-
cepções que diminuam o im-
pacto negativo da conquista e 
da colonização do Brasil pelos 
portugueses. 

SUGESTÃO DE FILME

Para o aluno 
• Huni Kuin: os últimos guar-
diões (2016) [7 min] é um do-
cumentário que conjuga bem 
dois assuntos: a destruição das 
populações indígenas e a mul  ti-
plicidade do que é ser indígena. 

É uma boa oportunidade para 
mostrar como as populações in-
dígenas precisam estar inseridas 
na sociedade dos não índios pa-
ra exigir respeito e direitos. 

Disponível em: <http://livro.
pro/q2qph5>. Acesso em: 23 
set. 2018.

SUGESTÃO DE ARTIGO

Para o professor
• RUSSO, Kelly; PALADINO, 
Mariana. A lei n. 11.645 e a vi-
são dos professores do Rio de 
Janeiro sobre a temática indí-
gena na escola. Revista Bra-
sileira de Educaçã  o, Rio de 

Janeiro, v. 21, n. 67, p. 897-
921, dez. 2016.

O artigo permite uma in-
serção nas escolas e nas difi-
culdades encontradas pelos 
professores ao ensinar História 
focando a presença das popu-
lações indígenas.
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 Portugueses na América
Em abril de 1500, uma esquadra chefiada por Pedro Álvares 

Cabral chegou ao litoral do atual estado da Bahia e tomou posse 
da região.

Com o objetivo de defender as terras conquistadas de outros povos europeus, entre 
eles franceses e ingleses que navegavam pela região, os portugueses iniciaram a coloni-
zação do território a partir de 1530. 

A colonização do Brasil durou quase três séculos. Esse longo período é chamado pelos 
historiadores de período colonial ou Brasil Colônia. 

Nos próximos capítulos, chamamos de “América portuguesa” ou “colônia portuguesa 
na América” as terras dominadas por Portugal que hoje fazem parte do Brasil. 

Veja abaixo uma linha do tempo com marcos da história do Brasil Colônia. 

Colonizar: dominar 
um território e fazê-lo 
produzir riquezas 
em benefício do país 
dominante.
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Período colonial

1500: Chegada dos portugueses ao 
Brasil (início do período colonial)

1630: Companhia das Índias 
Ocidentais ocupam Olinda 
e Recife

1720: Revolta de Vila Rica

1822: Independência do Brasil – 
início do período imperial

MUSEE DEPARTEMENTAL DES ANTIQUITES, ROUEN, FRANÇA.

125

D3-2056-HIST-F2_V7-U03-LA-G20-AV.indd   125 10/26/18   7:00 PM

Atualmente, há cerca de 900 mil indí-
genas no Brasil, pertencentes a 215 povos 
diferentes e distribuídos em 24 estados. 
Desse total, cerca de 320 mil vivem em áreas 
urbanas e mais de 570 mil em áreas rurais.

Em meados de 1500, o número de 
indígenas era maior, chegando a cerca de 
5 milhões de pessoas.

Embora os indígenas não tivessem a ideia de propriedade que temos 
atualmente, as terras que formam o atual Brasil eram deles, o lugar onde 

nasceram e a fonte de sua existência. Havia uma 
apropriação coletiva da terra, explorada e respei-
tada por todos os seus habitantes.

Neste capítulo, vamos conhecer alguns aspec-
tos das sociedades indígenas na época da chegada 
dos europeus, além de refletir sobre o desrespeito 
dos colonizadores à cultura dos nativos da América, 
atitude que contribuiu para o genocídio de milhões 
de seres humanos. 

Primeiros tempos da
colonização
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Primeiros tempos daPrimeiros tempos da
colonizaçãocolonização

P
ÍT

ULO6
Indígena: quando Cristóvão Colombo 
chegou à América em 1492, imaginou ter 
chegado às Índias e chamou de “índios” 
os habitantes da região. O nome resultou 
de um equívoco, pois entendia que todos 
os habitantes eram iguais. Atualmente, o 
termo mais adequado é indígena.
Genocídio: extermínio de pessoas 
motivado por diferenças étnicas, raciais, 
religiosas, políticas etc.

  Cacique guarani 
caçando com 
arco e flecha. 
São Miguel das 
Missões (RS), 
2016. GE
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Objetivos de aprendizagem
• Refletir sobre a diversidade 

das culturas indígenas no 
passado e no presente.

• Identificar as principais 
características do encontro de 
culturas após a chegada dos 
portugueses à América.

• Conhecer o conceito de 
etnocentrismo e desenvolver 
o respeito pela diversidade 
humana.
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Assistir ao filme Huni Kuin 
• Organize os alunos em ro-
da após assistirem ao docu-
mentário Huni Kuin e per-
gunte por que a fala do narra-
dor indígena foi surpreenden-
te. O ideal é que eles respon-
dam que o indígena decidiu 

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Para explicar a longa dura-
ção da colonização portugue-
sa no Brasil, desenhe a linha 
do tempo na lousa, comen-
tando que desde 1500, ano 
da chegada dos portugueses, 
até a Proclamação da Inde-
pendência, em 1822, a região 
que hoje compõe o Brasil foi 
colônia de Portugal. 
• A linha que representa os 
322 anos durante os quais es-
se território esteve sob domí-
nio e colonização do país eu-
ropeu precisa estar com cor 
diferente da linha posterior a 
1822 para mostrar a diferença 
entre período colonial e perío-
do imperial aos alunos. Como 
o foco é o primeiro período, 
não há necessidade de expli-
car mais detalhes sobre o pe-
ríodo imperial, a fim de não 
confundir os alunos quanto à 
percepção de tempo.
• Não se esqueça de fazer 
um pequeno esfumaçado ou 
pontilhado no começo da li-
nha para evidenciar que as ter-
ras e os povos que aqui mo-
ravam já tinham uma história 
no período anterior à chegada 
dos europeus. 

estudar para mostrar o que 
estava errado na floresta. Se 
os alunos não chegarem a es-
sa conclusão, pergunte o que 
o povo indígena não fazia: fa-
lar português, estudar, gravar 
vídeos. 
• Relacione o processo que 
aconteceu em 1500 com a 
atualidade mostrada no vídeo: 

o “homem branco” destruin-
do a natureza e desrespeitan-
do os indígenas. 
• Peça soluções para que 
esse processo seja interrom-
pido e estimule o desenvol-
vimento de um pensamen-
to crítico sobre os processos 
históricos e as consequências 
no presente.
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Outro destaque no mapa são as palavras escritas 
ao longo do litoral. São nomes que os portugueses 
deram a regiões e acidentes geográficos ao fazer o 
mapeamento da costa em expedições exploratórias 
entre 1501 e 1503. Em geral, eles deram nomes 
de santos católicos a rios, baías, ilhas e regiões 
específicas. 

 O pau-brasil
No mapa Terra Brasilis não há indicações de 

vilas ou fortes. Isso ocorre porque o governo por-
tuguês estava interessado em colonizar terras onde 
houvesse metais preciosos, como ouro e prata. 

Assim, as únicas construções portuguesas eram 
paliçadas e torres de madeira erguidas ao redor de 
pequenas aldeias e hortas. Elas não aparecem no 
mapa pois, pelo costume da época, só eram indi-
cadas as fortificações feitas de pedra, mais sólidas 
e duradouras.

Na região representada no mapa, os primeiros 
relatos dos exploradores indicavam que o único 
produto com valor comercial na Europa era o pau-
-brasil, uma árvore de tronco avermelhado usada na 
fabricação de um corante para tingir tecidos. 

As construções existentes – também chamadas 
de feitorias – eram usadas para armazenar as toras 
de pau-brasil que seriam embarcadas nos navios 
portugueses e posteriormente vendidas na Europa. 
Uma das primeiras feitorias foi edificada em 1503, 
na região do atual município de Cabo Frio (RJ). 

Segundo alguns estudiosos, foi por causa do 
pau-brasil, encontrado em todo o litoral, que os por-
tugueses passaram a chamar as novas terras pelo 
nome que têm até hoje: Brasil. 

1

2

1

  Detalhe do mapa Terra Brasilis com 
nomes dados pelos portugueses a 
acidentes geográficos do litoral.

  Detalhe do mapa Terra 
Brasilis representando 
o pau-brasil, árvore 
nativa da região. 

2

Paliçada: cerca alta e 
fechada construída para 
defender um acampamento 
ou uma aldeia. 

127

D3-2056-HIST-F2_V7-U03-LA-G20.indd   127 10/26/18   7:06 AM

 Terra Brasilis
A imagem abaixo é conhecida como Terra Brasilis ou Carta do Brasil. Trata-se 

da reprodução de um mapa elaborado por volta de 1519 pelos cartógrafos do governo 
português. Usaremos esse mapa como a imagem condutora do capítulo, pois ele nos 
permite conhecer alguns aspectos da visão que os colonizadores tinham destas terras e 
dos povos que aqui viviam. 

  Mapa Terra Brasilis, feito em 1519 pelos cartógrafos Lopo Homem, Pedro e Jorge Reinel. 
Desenhado sobre pergaminho, é um dos primeiros mapas a representar os territórios 
portugueses na América.
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O primeiro ponto a se destacar é a própria representação do território como 
um lugar que pertencia a Portugal. Por meio de bandeiras portuguesas em diversos 
pontos do mapa – até mesmo sobre o oceano e as ilhas, como a atual Fernando 
de Noronha –, o governo português procurava afirmar seu domínio sobre a região. 
A bandeira ao norte (no canto superior esquerdo do mapa) está em terras que 
hoje pertencem à Guiana. Já a do extremo sul está em terras hoje pertencentes  
à Argentina.
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS 
• Gerais: 1 e 6
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 3, 5, 6 e 7
• Específicas de História: 1, 2, 
3 e 5

HABILIDADES
• EF07HI02
• EF07HI06 
• EF07HI11

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Mostre aos alunos o ma-
pa Terra Brasilis e pergunte 
se a representação pode estar 
errada por ser muito diferen-
te dos mapas atuais. Explique 
as limitações do conhecimen-
to da época. Se possível, dese-
nhe o mapa medieval em “T-
O”, que é composto de um T 
dentro de um círculo que con-
tém três continentes: Ásia, Eu-
ropa e África.

SUGESTÃO DE LIVRO

Para o professor
• MICELI, Paulo. O desenho 
do Brasil no teatro do mun-
do. Campinas: Editora da Uni-
camp, 2012.

O autor apresenta ao leitor 
a trajetória da representação 
cartográfica da Terra, desde 
o final da Idade Média, com 
ênfase nas características da 
cartografia produzida sobre o 
Brasil no período colonial.

MAIS ATIVIDADES

Elaborar um mapa dinâmico I
• Apresente um mapa em 
tamanho grande do oceano 
Atlântico no qual apareçam a 
Europa e as Américas e onde 
os alunos possam marcar loca-
lizações e rotas com fios de lã 
ou de linha.

• Peça aos alunos que “tra-
cem” as rotas dos vários po-
vos que vieram para o Brasil, 
como portugueses, franceses 
e ingleses. 
• Aproveite a oportunidade 
para indagar sobre as possí-
veis dificuldades enfrentadas 
nas viagens para as Américas 

e para as terras que hoje com-
põem o atual Brasil.
• Recupere as informações do 
capítulo a respeito das viagens 
que se estendiam por até três 
anos, assim como o fato de a 
colonização do território bra-
sileiro estar inserida no gran-
de processo de transformação 
ocasionado pelas navegações.
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Outro destaque no mapa são as palavras escritas 
ao longo do litoral. São nomes que os portugueses 
deram a regiões e acidentes geográficos ao fazer o 
mapeamento da costa em expedições exploratórias 
entre 1501 e 1503. Em geral, eles deram nomes 
de santos católicos a rios, baías, ilhas e regiões 
específicas. 

 O pau-brasil
No mapa Terra Brasilis não há indicações de 

vilas ou fortes. Isso ocorre porque o governo por-
tuguês estava interessado em colonizar terras onde 
houvesse metais preciosos, como ouro e prata. 

Assim, as únicas construções portuguesas eram 
paliçadas e torres de madeira erguidas ao redor de 
pequenas aldeias e hortas. Elas não aparecem no 
mapa pois, pelo costume da época, só eram indi-
cadas as fortificações feitas de pedra, mais sólidas 
e duradouras.

Na região representada no mapa, os primeiros 
relatos dos exploradores indicavam que o único 
produto com valor comercial na Europa era o pau-
-brasil, uma árvore de tronco avermelhado usada na 
fabricação de um corante para tingir tecidos. 

As construções existentes – também chamadas 
de feitorias – eram usadas para armazenar as toras 
de pau-brasil que seriam embarcadas nos navios 
portugueses e posteriormente vendidas na Europa. 
Uma das primeiras feitorias foi edificada em 1503, 
na região do atual município de Cabo Frio (RJ). 

Segundo alguns estudiosos, foi por causa do 
pau-brasil, encontrado em todo o litoral, que os por-
tugueses passaram a chamar as novas terras pelo 
nome que têm até hoje: Brasil. 

1

2

1

  Detalhe do mapa Terra Brasilis com 
nomes dados pelos portugueses a 
acidentes geográficos do litoral.

  Detalhe do mapa Terra 
Brasilis representando 
o pau-brasil, árvore 
nativa da região. 

2

Paliçada: cerca alta e 
fechada construída para 
defender um acampamento 
ou uma aldeia. 
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 Terra Brasilis
A imagem abaixo é conhecida como Terra Brasilis ou Carta do Brasil. Trata-se 

da reprodução de um mapa elaborado por volta de 1519 pelos cartógrafos do governo 
português. Usaremos esse mapa como a imagem condutora do capítulo, pois ele nos 
permite conhecer alguns aspectos da visão que os colonizadores tinham destas terras e 
dos povos que aqui viviam. 

  Mapa Terra Brasilis, feito em 1519 pelos cartógrafos Lopo Homem, Pedro e Jorge Reinel. 
Desenhado sobre pergaminho, é um dos primeiros mapas a representar os territórios 
portugueses na América.

BI
BL

IO
TE

CA
 N

AC
IO

NA
L 

DA
 F

RA
NÇ

A,
 P

AR
IS

.

O primeiro ponto a se destacar é a própria representação do território como 
um lugar que pertencia a Portugal. Por meio de bandeiras portuguesas em diversos 
pontos do mapa – até mesmo sobre o oceano e as ilhas, como a atual Fernando 
de Noronha –, o governo português procurava afirmar seu domínio sobre a região. 
A bandeira ao norte (no canto superior esquerdo do mapa) está em terras que 
hoje pertencem à Guiana. Já a do extremo sul está em terras hoje pertencentes  
à Argentina.
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Para o professor

As cartas náuticas 
quinhentistas

[...] As cartas quinhen-
tistas e mesmo seiscentis-
tas, em seu conjunto, eram 
essencialmente náuticas, 

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• O mapa e a construção das 
rotas são de grande auxílio pa-
ra que os alunos compreen-
dam o processo de ocupação 
pelos europeus do atual solo 
brasileiro. 
• Peça aos alunos que com-
parem o conhecimento do ter-
ritório ibero-americano antes 
e depois das navegações e os 
auxilie nessa tarefa. 
• Explique a importância do 
pau-brasil para os alunos, a re-
lação dessa árvore com o co-
mércio internacional e as via-
gens transatlânticas. Fale que 
a árvore, que poderia medir 
até 20 metros, produzia um 
corante natural e que, até 
1875, não havia corantes ar-
tificiais. Pergunte onde utili-
zamos corantes atualmente e, 
depois, explique que antiga-
mente eles eram usados em 
tecidos, estofados, bandeiras, 
cortinas, ou seja, estavam es-
palhados por toda a socieda-
de. No Brasil, especialmente 
no Nordeste, havia uma abun-
dância dessa árvore. 

pois, mais do que na busca 
de novas terras, os esforços 
dos portugueses concentra-
vam-se no estabelecimento 
mais preciso dos caminhos 
do mar, sendo importan-
te notar que a posse das 
costas do Brasil e da África 
concedia-lhes o domínio es-

tratégico de todo o Atlântico 
Sul [...].
MICELI, Paulo. Tesouros cartográficos. 

Entrevista concedida a Paulo César 
Nascimento. Jornal da Unicamp, 

Campinas, ago. 2012. Disponível em: 
<http://www.unicamp.br/unicamp/

sites /default/files/jornal/paginas/
ju536-pag12.pdf>. Acesso em: 18 

out. 2018.
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A visão que os portugueses tinham das novas terras e de seus habitantes era contra-
ditória. Por um lado, eles viam a região como um paraíso terrestre cheio de esplendor, 
beleza e possibilidades. Por outro, sentiam-se ameaçados e amedrontados diante de 
paisagens diferentes das europeias e de pessoas cujas culturas, crenças e costumes eram 
muito diferentes dos seus. 

Um exemplo disso é a legenda original do mapa, onde se lê que, juntamente com 
papagaios e pássaros coloridos, havia nessas terras “incontáveis bestas monstruosas”. 
Sobre os povos indígenas, afirma-se que são “selvagens e muito cruéis”. Essa visão, cons-
truída com base nos valores europeus da época, marcou o processo de colonização. 

 Os indígenas em 1500
Estudos atuais revelam que, por volta de 1500, viviam no 

atual território brasileiro mais de mil povos indígenas, com crenças, 
hábitos, costumes e formas de organização específicas. A esse con-
junto de valores e práticas sociais damos o nome de cultura. 

Esses povos falavam cerca de 1 300 línguas distintas, agrupadas em dois troncos 
linguísticos: o Tupi e o Macro-Jê. Mas havia muitas outras famílias linguísticas, como a 
dos Aruaque e a dos Caraíba, da atual região amazônica. 

De modo geral, os povos do tronco 
linguístico Tupi viviam no litoral. Entre 
eles estavam povos como os Guarani, os 
Tupinambá e os Tabajara.

Os povos do tronco Macro-Jê – como 
os Bororo, os Carajá, os Tarairiú, os Cariri 
– viviam, em grande parte, no interior do 
território, região denominada pelos portu-
gueses de sertão. Como inicialmente os 
portugueses só se estabeleceram na costa 
e travaram contato maior com os Tupi, os 
relatos que produziram sobre os hábitos e a 
cultura dos povos indígenas do período são 
relativos a este grupo. (Veja no detalhe da 
imagem ao lado como os indígenas foram 
representados no mapa Terra Brasilis.)

Tronco linguístico: 
conjunto de famílias 
de línguas e forma de 
classificar os povos pelas 
origens e semelhanças 
linguísticas. 

  Detalhe do mapa Terra Brasilis representando um 
indígena segurando um arco.
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 Beleza assustadora
Observe agora como os cartógrafos representaram 

no mapa o interior do território. As ilustrações refor-
çam os relatos dos exploradores que visitaram a colônia 
portuguesa nos primeiros tempos. Segundo eles, era 
uma terra exuberante, coberta de matas, com animais 
variados, muita água e repleta de beleza. 
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  Detalhe do mapa Terra Brasilis representando 
indígenas e diferentes animais da fauna local.

  Macaco-prego, animal 
típico das florestas 
tropicais, também 
representado no mapa 
Terra Brasilis.

  Arara-azul, uma das aves 
representadas no mapa Terra Brasilis, 
espécie hoje ameaçada de extinção.

  Onça-pintada, 
maior felino 
do continente 
americano, 
representada 
no mapa 
Terra Brasilis.

Fonte: ROCHA, Yuri Tavares. Representações de animais e plantas em iluminuras de alguns mapas do 
século XVI. 3o Simpósio Iberoamericano de História da Cartografia. Disponível em: <http://3siahc.files.

wordpress.com/2010/08/yuri-rocha-3siahc.pdf>. Acesso em: 20 set. 2018.

No mapa também vemos representado um 
animal com asas semelhante a um dragão (observe 
o detalhe ao lado). Animais estranhos, mistura de 
gente e bicho e outras criaturas faziam parte do 
imaginário dos europeus daquela época sobre os 
habitantes das regiões não conhecidas por eles. Por 
isso, muitas dessas criaturas faziam parte das repre-
sentações da natureza encontrada no Brasil.

2

  Detalhe do mapa Terra Brasilis onde 
está representado um animal imaginário. 

Dragão: ser imaginário da mitologia de diversos 
povos e civilizações. Na cultura europeia cristã o dragão 
é associado ao demônio, às ideias do mal e do caos.
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS
• Gerais: 1 e 6
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 1, 3, 5 e 7
• Específica de História: 3

HABILIDADES
• EF07HI03
• EF07HI06
• EF07HI08
• EF07HI10
• EF07HI11
• EF07HI12

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Explique, utilizando o ma-
pa Terra Brasilis da página 
126, que é muito comum em 
mapas antigos a presença de 
criaturas fantásticas, estra-
nhas ou que não existem. Os 
mapas ilustravam muito das 
ideias da época sobre seres 
que só existiam na imagina-
ção e faziam parte da men-
talidade do homem comum 
medievo. Os territórios ex-
plorados representavam si-
multaneamente riquezas e 
riscos, fossem eles reais ou 
imaginários.

MAIS ATIVIDADES

Elaborar um mapa dinâmico II
• Continue trabalhando com 
o mapa da página 126. 
• Peça aos alunos que elabo-
rem um mapa com elementos 
da cartografia da época, como 
bandeiras, caravelas e riquezas 
(pau-brasil).

• No mapa Terra Brasilis, há 
representações que retratam 
a visão dos europeus sobre o 
que poderiam encontrar em 
terras e mares desconhecidos.
• Aponte para o dragão de-
senhado no limite esquer-
do da imagem e incentive os 
alunos a pensar nos motivos 
que levaram o artista a dese-

nhar dragões e animais estra-
nhos e a representar os indí-
genas daquela maneira.
• Mostre o trabalho forçado 
executado pelos indígenas e 
peça que imaginem as ativi-
dades que os indígenas faziam 
antes da chegada dos euro-
peus e ilustrem os mapas com 
essas atividades. 
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A visão que os portugueses tinham das novas terras e de seus habitantes era contra-
ditória. Por um lado, eles viam a região como um paraíso terrestre cheio de esplendor, 
beleza e possibilidades. Por outro, sentiam-se ameaçados e amedrontados diante de 
paisagens diferentes das europeias e de pessoas cujas culturas, crenças e costumes eram 
muito diferentes dos seus. 

Um exemplo disso é a legenda original do mapa, onde se lê que, juntamente com 
papagaios e pássaros coloridos, havia nessas terras “incontáveis bestas monstruosas”. 
Sobre os povos indígenas, afirma-se que são “selvagens e muito cruéis”. Essa visão, cons-
truída com base nos valores europeus da época, marcou o processo de colonização. 

 Os indígenas em 1500
Estudos atuais revelam que, por volta de 1500, viviam no 

atual território brasileiro mais de mil povos indígenas, com crenças, 
hábitos, costumes e formas de organização específicas. A esse con-
junto de valores e práticas sociais damos o nome de cultura. 

Esses povos falavam cerca de 1 300 línguas distintas, agrupadas em dois troncos 
linguísticos: o Tupi e o Macro-Jê. Mas havia muitas outras famílias linguísticas, como a 
dos Aruaque e a dos Caraíba, da atual região amazônica. 

De modo geral, os povos do tronco 
linguístico Tupi viviam no litoral. Entre 
eles estavam povos como os Guarani, os 
Tupinambá e os Tabajara.

Os povos do tronco Macro-Jê – como 
os Bororo, os Carajá, os Tarairiú, os Cariri 
– viviam, em grande parte, no interior do 
território, região denominada pelos portu-
gueses de sertão. Como inicialmente os 
portugueses só se estabeleceram na costa 
e travaram contato maior com os Tupi, os 
relatos que produziram sobre os hábitos e a 
cultura dos povos indígenas do período são 
relativos a este grupo. (Veja no detalhe da 
imagem ao lado como os indígenas foram 
representados no mapa Terra Brasilis.)

Tronco linguístico: 
conjunto de famílias 
de línguas e forma de 
classificar os povos pelas 
origens e semelhanças 
linguísticas. 

  Detalhe do mapa Terra Brasilis representando um 
indígena segurando um arco.
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 Beleza assustadora
Observe agora como os cartógrafos representaram 

no mapa o interior do território. As ilustrações refor-
çam os relatos dos exploradores que visitaram a colônia 
portuguesa nos primeiros tempos. Segundo eles, era 
uma terra exuberante, coberta de matas, com animais 
variados, muita água e repleta de beleza. 
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  Detalhe do mapa Terra Brasilis representando 
indígenas e diferentes animais da fauna local.

  Macaco-prego, animal 
típico das florestas 
tropicais, também 
representado no mapa 
Terra Brasilis.

  Arara-azul, uma das aves 
representadas no mapa Terra Brasilis, 
espécie hoje ameaçada de extinção.

  Onça-pintada, 
maior felino 
do continente 
americano, 
representada 
no mapa 
Terra Brasilis.

Fonte: ROCHA, Yuri Tavares. Representações de animais e plantas em iluminuras de alguns mapas do 
século XVI. 3o Simpósio Iberoamericano de História da Cartografia. Disponível em: <http://3siahc.files.

wordpress.com/2010/08/yuri-rocha-3siahc.pdf>. Acesso em: 20 set. 2018.

No mapa também vemos representado um 
animal com asas semelhante a um dragão (observe 
o detalhe ao lado). Animais estranhos, mistura de 
gente e bicho e outras criaturas faziam parte do 
imaginário dos europeus daquela época sobre os 
habitantes das regiões não conhecidas por eles. Por 
isso, muitas dessas criaturas faziam parte das repre-
sentações da natureza encontrada no Brasil.

2

  Detalhe do mapa Terra Brasilis onde 
está representado um animal imaginário. 

Dragão: ser imaginário da mitologia de diversos 
povos e civilizações. Na cultura europeia cristã o dragão 
é associado ao demônio, às ideias do mal e do caos.
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Para o professor  

Relatos de viagens como 
fonte documental

Até o século XIX, os rela-
tos de viagem foram um im-
portante meio de represen-
tação do “outro” e de países 

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Explique o que é tronco lin-
guístico para os alunos. A pró-
pria metáfora do tronco e ár-
vore pode auxiliar o entendi-
mento da ideia. Diga que a 
língua utilizada no Brasil faz 
parte de uma “árvore linguís-
tica” que inclui muitas origens 
europeias e ibero-americanas. 
• Desenhe na lousa um gran-
de tronco com galhos e folhas 
e explique que o que une as 
línguas são uma origem co-
mum, mesmo que essa língua 
de origem já não seja mais fa-
lada. Quanto mais semelhan-
tes as línguas, mais próximos 
estão os galhos, como o espa-
nhol e o português, formando 
uma mesma família. A proxi-
midade das raízes, no entan-
to, não significa que seja pos-
sível entender perfeitamente 
a língua de países com raízes 
próximas, pois as línguas vão 
se modificando com o tempo.
•  Desenhe também duas ár-
vores di ferentes, representan-
do os dois troncos linguísti-
cos existentes em 1500: Tupi 
e Macro-Jê. 
• Desenhe também muitos 
galhos representando as famí-
lias linguísticas e, saindo deles, 
muitos outros galhos menores 
para representar a diversidade 
de línguas indígenas. 

distantes. Por meio desses 
interessantes e pitorescos 
livros, o homem comum 
podia formar construções 
imagéticas que muitas ve-
zes (de)formavam homens 
e países cujo leitor só co-
nheceria através de suas 
leituras e muitos, através 
da interpretação de algum 

homem ou mulher letra-
do, que lhes contou sobre o 
que leu.

A denominação “relato de 
viagem” implica, em geral, 
em uma narrativa pessoal, 
que expressa impressões 
pessoais sobre a experiência 
da viagem. 

PAULINO, Carla Viviane. Os relatos de 
viagem do século XIX como fontes 
históricas para a prática do ensino 

de história da América: algumas 
considerações teórico-metodológicas. 

Fronteiras & Debates, v. 3, n. 2, jul./
dez. 2016. Disponível em: <https://

periodicos.unifap.br/index.php/
fronteiras/article/view/3600>. Acesso 

em: 16 out. 2018. 
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 Sociedade igualitária
Para os indígenas, a chuva ou a seca, a caçada ou a pescaria bem-sucedidas deviam-se 

à ação de espíritos ligados à natureza. O boitatá, representado por uma serpente de fogo, 
protegia os campos dos incêndios; o curupira, descrito como um indígena de cabelos 
vermelhos com os pés virados para trás, era o protetor da fauna e da flora. 

A figura central dos ritos religiosos era o pajé. Ele entrava em contato com os espíritos 
da floresta para curar as doenças e era um grande conhecedor dos remédios naturais 
extraídos das plantas. 

Na época da chegada dos portugueses à América, os indígenas conheciam mais de 
3 mil espécies de ervas para combater os mais variados problemas de saúde. Na Europa, 
o número de remédios não passava de cem. 

Para os indígenas, a terra, a floresta, a água e os animais eram 
de todos, pois não havia propriedade privada. Para resolver situ-
ações importantes – como decidir uma guerra –, formava-se um 
conselho composto dos chefes das grandes famílias e as decisões 
eram tomadas coletivamente. O morubixaba – líder da aldeia – 
era o conselheiro encarregado de auxiliar as pessoas e resolver 
pequenos conflitos.

A educação das crianças era tarefa de toda a comunidade, e não só da família. Os 
idosos eram respeitados como guardiões da história e do saber de seu povo, responsáveis 
por transmitir aos mais jovens os valores e as crenças do grupo.

Esses dados evidenciam que nas sociedades indígenas não havia privilégios nem 
desigualdades sociais.

Propriedade 
privada: direito 
absoluto e exclusivo 
que uma pessoa, um 
grupo de pessoas ou 
uma empresa tem sobre 
determinado bem, como 
um lote de terra. 

  Vista aérea da aldeia 
Aiha, da etnia kalapalo. 
Querência (MT), 2018. 
A forma de organização 
de algumas aldeias 
indígenas, como a 
da fotografia, e os 
materiais utilizados na 
construção das casas 
podem ser considerados 
permanências históricas.
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 As aldeias 
O conhecimento que temos sobre os povos que viviam no 

Brasil por volta do ano 1500 é limitado e generalista. 
Os documentos produzidos pelos portugueses e outras evi-

dências históricas revelam que grande parte dos povos indígenas 
vivia em pequenas aldeias, formadas por um conjunto de quatro a 
sete malocas. Essas aldeias tinham formatos variados: circulares, 
em forma de ferradura ou lineares, ainda adotados por grupos 
indígenas atualmente.

Uma característica comum às aldeias era a existência de um 
espaço central entre as habitações onde se organizavam cerimônias 
religiosas e festas, e onde as crianças brincavam, características que 
permanecem até hoje.

Generalista: 
tendência a tirar 
conclusões gerais com 
base em um único 
fenômeno. No caso dos 
indígenas, a tendência 
é pensar que todos eles 
eram iguais aos Tupi. 
Maloca: grande 
cabana construída 
com galhos, palha e 
outros materiais leves 
encontrados na floresta. 
Geralmente a maloca 
é habitada por mais de 
uma família indígena.

Fonte: MUNDURUKU, Daniel. Coisas de índio. São Paulo: Callis, 2006. p. 34.

HUGO ARAUJO

Casa xinguana 
(PAH, em Yawalapití)

Casa karajá 
(Hetó, em karajá)

Representação 
artística de 
moradias indígenas.

Casa tapirapé 
(Takana, em Tapirapé)

Casa tiriyó 
(müne, takuxipan ou timakötö, em tiriyó)

Casa tukano

Casa-aldeia marubo 
(srobo, em marubo)
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS 
• Gerais: 1 e 6
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 1, 4 e 5
• Específicas de História: 1, 2, 
4 e 5

HABILIDADES
• EF07HI10
• EF07HI11
• EF07HI12

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Antes da leitura do texto, 
peça aos alunos que levantem 
hipóteses sobre a origem das 
informações que temos sobre 
os indígenas na época da che-
gada dos primeiros europeus 
ao continente americano. Es-
pera-se que eles já possuam a 
compreensão de métodos de 
estudo da História e relacio-
nem evidências arqueológicas 
aos documentos escritos pe-
los europeus, além de infor-
mações transmitidas oralmen-
te pelos grupos indígenas, co-
mo as técnicas de construção 
de moradias, passadas de ge-
ração em geração há milênios. 
• Valorize as respostas dos 
alunos e explique que existem 
poucas informações sobre os 
povos indígenas que povoavam 
o território brasileiro à época da 
chegada dos europeus. 

SUGESTÃO DE VÍDEO

Para o aluno 
• A reportagem No Dia do 
Índio, uma aldeia guarani 
na capital, mostra o cotidia-
no dos indígenas Guarani que 
vivem em uma aldeia no Jara-
guá, bairro da zona norte da 
cidade de São Paulo.

Disponível em: <http://livro.
pro/rwci5h>. Acesso em: 11 
set. 2018.

Investigue se algum aluno é 
de um povo indígena ou tem 
ascendência indígena e peça 
sua contribuição. Garanta seu 
acolhimento e o tratamento 
respeitoso por parte dos co-
legas.
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 Sociedade igualitária
Para os indígenas, a chuva ou a seca, a caçada ou a pescaria bem-sucedidas deviam-se 

à ação de espíritos ligados à natureza. O boitatá, representado por uma serpente de fogo, 
protegia os campos dos incêndios; o curupira, descrito como um indígena de cabelos 
vermelhos com os pés virados para trás, era o protetor da fauna e da flora. 

A figura central dos ritos religiosos era o pajé. Ele entrava em contato com os espíritos 
da floresta para curar as doenças e era um grande conhecedor dos remédios naturais 
extraídos das plantas. 

Na época da chegada dos portugueses à América, os indígenas conheciam mais de 
3 mil espécies de ervas para combater os mais variados problemas de saúde. Na Europa, 
o número de remédios não passava de cem. 

Para os indígenas, a terra, a floresta, a água e os animais eram 
de todos, pois não havia propriedade privada. Para resolver situ-
ações importantes – como decidir uma guerra –, formava-se um 
conselho composto dos chefes das grandes famílias e as decisões 
eram tomadas coletivamente. O morubixaba – líder da aldeia – 
era o conselheiro encarregado de auxiliar as pessoas e resolver 
pequenos conflitos.

A educação das crianças era tarefa de toda a comunidade, e não só da família. Os 
idosos eram respeitados como guardiões da história e do saber de seu povo, responsáveis 
por transmitir aos mais jovens os valores e as crenças do grupo.

Esses dados evidenciam que nas sociedades indígenas não havia privilégios nem 
desigualdades sociais.

Propriedade 
privada: direito 
absoluto e exclusivo 
que uma pessoa, um 
grupo de pessoas ou 
uma empresa tem sobre 
determinado bem, como 
um lote de terra. 

  Vista aérea da aldeia 
Aiha, da etnia kalapalo. 
Querência (MT), 2018. 
A forma de organização 
de algumas aldeias 
indígenas, como a 
da fotografia, e os 
materiais utilizados na 
construção das casas 
podem ser considerados 
permanências históricas.
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 As aldeias 
O conhecimento que temos sobre os povos que viviam no 

Brasil por volta do ano 1500 é limitado e generalista. 
Os documentos produzidos pelos portugueses e outras evi-

dências históricas revelam que grande parte dos povos indígenas 
vivia em pequenas aldeias, formadas por um conjunto de quatro a 
sete malocas. Essas aldeias tinham formatos variados: circulares, 
em forma de ferradura ou lineares, ainda adotados por grupos 
indígenas atualmente.

Uma característica comum às aldeias era a existência de um 
espaço central entre as habitações onde se organizavam cerimônias 
religiosas e festas, e onde as crianças brincavam, características que 
permanecem até hoje.

Generalista: 
tendência a tirar 
conclusões gerais com 
base em um único 
fenômeno. No caso dos 
indígenas, a tendência 
é pensar que todos eles 
eram iguais aos Tupi. 
Maloca: grande 
cabana construída 
com galhos, palha e 
outros materiais leves 
encontrados na floresta. 
Geralmente a maloca 
é habitada por mais de 
uma família indígena.

Fonte: MUNDURUKU, Daniel. Coisas de índio. São Paulo: Callis, 2006. p. 34.

HUGO ARAUJO

Casa xinguana 
(PAH, em Yawalapití)

Casa karajá 
(Hetó, em karajá)

Representação 
artística de 
moradias indígenas.

Casa tapirapé 
(Takana, em Tapirapé)

Casa tiriyó 
(müne, takuxipan ou timakötö, em tiriyó)

Casa tukano

Casa-aldeia marubo 
(srobo, em marubo)
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PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Explique que os indígenas 
se organizavam em socieda-
des complexas e tinham expli-
cações próprias para os fenô-
menos da natureza, como o 
sol e a chuva. 
• Explique que na sociedade 
não indígena há grandes di-
ferenças sociais: os ricos, que 
possuem muito; e os pobres, 
a quem falta quase tudo. Nas 
aldeias, não havia propriedade 
privada ou riqueza, o que im-
pedia o surgimento das desi-
gualdades sociais com as quais 
nos deparamos hoje.
• Se os alunos apresentarem 
dificuldades em entender uma 
sociedade que não tenha pro-
priedade privada e seja organi-
zada coletivamente, explique 
que tudo era partilhado, con-
centrando sua explicação no 
conceito de coletividade. Fa-
ça analogias explicando que a 
natureza toda pertencia igual-
mente a todos. Não havia ne-
cessidade de cercar um espa-
ço e chamar de “seu” ou de 
apresar um animal e fazer uma 
criação privada. Da mesma 
forma, todos os indígenas têm 
de trabalhar coletivamente pa-
ra o funcionamento da aldeia.

MAIS ATIVIDADES

Ouvir e comparar 
• Reproduza uma das can-
ções disponíveis em: <http://
livro.pro/9itvv9>. Acesso em: 
18 out. 2018. 
• Depois, reproduza uma das 
canções disponíveis em: <http://

livro.pro/c5xa84>. Acesso em: 
18 out. 2018.
• Explique que a primeira é 
uma canção da língua guara-
ni, e a segunda, da tradição 
xavante. Peça aos alunos que 
percebam diferenças nos rit-

mos, na produção dos sons e 
nos instrumentos. 
• Aproveite e pergunte se al-
gum deles toca algum instru-
mento. É um bom momento 
para valorizar os saberes dos 
alunos. 
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 O choque cultural
Os indígenas não conheciam dinheiro nem as 

noções de acumulação de bens e terras. Já os por-
tugueses procuravam se apropriar das riquezas e das 
terras dos indígenas. 

Os indígenas tinham suas crenças religiosas e o hábito 
de andar nus. Os portugueses, por sua vez, procuraram 
impor a fé cristã à população local e desejavam também mudar seus hábitos e costumes. 
Em pouco tempo, o choque cultural tornou-se evidente.

Os portugueses decidiram comercializar o tronco de pau-brasil na Europa. Para isso, 
utilizaram a mão de obra indígena para o corte e transporte dos troncos até as embarca-
ções ancoradas na costa ou até as feitorias, onde ficavam armazenados até a chegada das 
próximas embarcações rumo a Portugal. O mapa Terra Brasilis 
representa vários indígenas envolvidos nessa atividade. 

Para convencer os indígenas a fazer esse trabalho, os 
portugueses ofereciam a eles anzóis, machados, facas, contas 
coloridas para enfeites, espelhos e pentes. Quando os indígenas 
começaram a se recusar a fazer todo o trabalho, os portugueses 
decidiram escravizá-los.

Para justificar a escravização dos nativos, vários argumen-
tos foram utilizados. Para os europeus, os indígenas eram 
“selvagens”, “bárbaros”, criaturas “sem alma”, inferiores aos 
europeus e, por isso, passíveis de serem escravizados. Outro 
aspecto que muito influenciou essa visão etnocêntrica foi o 
fato de alguns grupos 
indígenas praticarem a 
antropofagia, ou seja, 
terem o costume de 
comer carne humana. 
(Veja o boxe a seguir.)

Visão etnocêntrica: 
ou etnocentrismo, forma 
de ver o mundo na qual 
toda diversidade cultural é 
julgada de forma negativa 
e segundo os parâmetros 
da própria cultura. Os 
europeus, por exemplo, 
viam suas línguas, práticas 
culturais e ideias religiosas 
como o modelo de 
civilização a ser alcançado 
por povos considerados 
inferiores. Esse tipo de 
concepção tem como 
resultado o desrespeito a 
outras culturas.

1

1

  Detalhe do mapa 
Terra Brasilis 
representando 
indígenas 
cortando e 
carregando toras 
de pau-brasil.
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 Os saberes 
O conhecimento e os saberes acumulados 

pelos grupos indígenas eram transmitidos de 
geração em geração por meio de histórias narra-
das oralmente. 

Além da arte de contar histórias, muitos 
grupos desenvolveram habilidades como produ-
tores de arte plumária, que consiste na criação de 
enfeites e adornos de penas coloridas. Também na 
cerâmica, nos trançados e nas pinturas corporais 
alguns desses povos produziram obras belíssimas.

As tarefas que garantiam a sobrevivência 
do grupo eram feitas por todos. Assim também 
era dividido o resultado do trabalho coletivo. 
Derrubar árvores, caçar, pescar, preparar a terra 
para o plantio, construir malocas, armas e canoas, 
em geral, era trabalho dos homens. As mulheres, 
além de cuidar das crianças pequenas e cozinhar, 
trabalhavam na coleta de frutos, na plantação de 
roças e na colheita.

diálogos ;
?

“ “

Muitos hábitos e costumes culturais dos brasileiros foram herdados 
dos povos indígenas que viviam e vivem no Brasil. 

 1. Em grupos, façam uma pesquisa na biblioteca da escola ou na 
internet sobre essa herança. Cada grupo deverá pesquisar um 
item específico, como alimentação, lendas, folguedos, vocabu-
lário, instrumentos e ritmos musicais.

 2. Em seguida, com a ajuda do professor, organizem um mural 
sobre o tema na sala de aula.

 3. Para saber como se faz uma pesquisa e se monta um mural, veja 
a seção Como se faz... no final deste volume.
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Veja orientações no Manual do Professor.

  Manto tupinambá produzido no século XVII. Os mantos 
eram feitos com fibras de embira e algodão, entremeadas 
com penas de guará e araruna, e utilizados em cerimônias 
religiosas. Existem apenas seis exemplares preservados 
desse tipo de arte plumária em todo o mundo.
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS 
• Gerais: 1 e 6
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 1, 2, 3 e 4
• Específicas de História: 4 e 5

HABILIDADES
• EF07HI03
• EF07HI08
• EF07HI09
• EF07HI10

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Explique que, em nossas ca-
sas, assim como nas aldeias, há 
conhecimentos passados de 
geração em geração. Nossos 
avós passaram aos nossos pais 
várias informações úteis, como 
receitas, técnicas para conser-
tar e produzir objetos e muitas 
informações sobre cuidados 
com a saúde e a alimentação.
• Peça aos alunos que tentem 
se lembrar de dicas ou receitas 
para melhorar a saúde que fo-
ram ensinadas pelos mais ve-
lhos. Após esse levantamento, 
explique que, na aldeia, a figu-
ra do pajé centralizava todo o 
conhecimento acumulado pe-
los antepassados. 

Diálogos
• Esta atividade busca refor-
çar os saberes indígenas e levar 
os alunos a valorizar esse co-
nhecimento e essa cultura. Al-
gumas das técnicas indígenas 
são utilizadas por muitas pes-
soas, não apenas na culinária e 
no tratamento de doenças. Po-
de-se citar, por exemplo, uma 
técnica utilizada na agricultu-
ra, chamada de coivara: pro-
cesso de derrubada seletiva de 
árvores em uma ordem especí-
fica para que a queima subse-
quente deixe o solo mais fértil, 
limpo para o cultivo e sem pra-
gas. É importante fazer a res-
salva de que essa técnica ho-
je, infelizmente, é utilizada em 
larga escala pelos grandes fa-
zendeiros e promove a des-
truição do solo, mas da forma 
que os indígenas utilizavam, e 
ainda utilizam (em pequenas 
áreas, em épocas certas), não 
destruía o solo. 

• Explique também que é 
muito comum grupos não in-
dígenas se apropriarem dos 
conhecimentos desses povos, 
desenvolverem produtos e não 
dividir os lucros com eles. Mui-
tos dos remédios criados pe-
la indústria farmacêutica, por 
exemplo, têm essa origem. 
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 O choque cultural
Os indígenas não conheciam dinheiro nem as 

noções de acumulação de bens e terras. Já os por-
tugueses procuravam se apropriar das riquezas e das 
terras dos indígenas. 

Os indígenas tinham suas crenças religiosas e o hábito 
de andar nus. Os portugueses, por sua vez, procuraram 
impor a fé cristã à população local e desejavam também mudar seus hábitos e costumes. 
Em pouco tempo, o choque cultural tornou-se evidente.

Os portugueses decidiram comercializar o tronco de pau-brasil na Europa. Para isso, 
utilizaram a mão de obra indígena para o corte e transporte dos troncos até as embarca-
ções ancoradas na costa ou até as feitorias, onde ficavam armazenados até a chegada das 
próximas embarcações rumo a Portugal. O mapa Terra Brasilis 
representa vários indígenas envolvidos nessa atividade. 

Para convencer os indígenas a fazer esse trabalho, os 
portugueses ofereciam a eles anzóis, machados, facas, contas 
coloridas para enfeites, espelhos e pentes. Quando os indígenas 
começaram a se recusar a fazer todo o trabalho, os portugueses 
decidiram escravizá-los.

Para justificar a escravização dos nativos, vários argumen-
tos foram utilizados. Para os europeus, os indígenas eram 
“selvagens”, “bárbaros”, criaturas “sem alma”, inferiores aos 
europeus e, por isso, passíveis de serem escravizados. Outro 
aspecto que muito influenciou essa visão etnocêntrica foi o 
fato de alguns grupos 
indígenas praticarem a 
antropofagia, ou seja, 
terem o costume de 
comer carne humana. 
(Veja o boxe a seguir.)

Visão etnocêntrica: 
ou etnocentrismo, forma 
de ver o mundo na qual 
toda diversidade cultural é 
julgada de forma negativa 
e segundo os parâmetros 
da própria cultura. Os 
europeus, por exemplo, 
viam suas línguas, práticas 
culturais e ideias religiosas 
como o modelo de 
civilização a ser alcançado 
por povos considerados 
inferiores. Esse tipo de 
concepção tem como 
resultado o desrespeito a 
outras culturas.

1

1

  Detalhe do mapa 
Terra Brasilis 
representando 
indígenas 
cortando e 
carregando toras 
de pau-brasil.
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 Os saberes 
O conhecimento e os saberes acumulados 

pelos grupos indígenas eram transmitidos de 
geração em geração por meio de histórias narra-
das oralmente. 

Além da arte de contar histórias, muitos 
grupos desenvolveram habilidades como produ-
tores de arte plumária, que consiste na criação de 
enfeites e adornos de penas coloridas. Também na 
cerâmica, nos trançados e nas pinturas corporais 
alguns desses povos produziram obras belíssimas.

As tarefas que garantiam a sobrevivência 
do grupo eram feitas por todos. Assim também 
era dividido o resultado do trabalho coletivo. 
Derrubar árvores, caçar, pescar, preparar a terra 
para o plantio, construir malocas, armas e canoas, 
em geral, era trabalho dos homens. As mulheres, 
além de cuidar das crianças pequenas e cozinhar, 
trabalhavam na coleta de frutos, na plantação de 
roças e na colheita.

diálogos ;
?

“ “

Muitos hábitos e costumes culturais dos brasileiros foram herdados 
dos povos indígenas que viviam e vivem no Brasil. 

 1. Em grupos, façam uma pesquisa na biblioteca da escola ou na 
internet sobre essa herança. Cada grupo deverá pesquisar um 
item específico, como alimentação, lendas, folguedos, vocabu-
lário, instrumentos e ritmos musicais.

 2. Em seguida, com a ajuda do professor, organizem um mural 
sobre o tema na sala de aula.

 3. Para saber como se faz uma pesquisa e se monta um mural, veja 
a seção Como se faz... no final deste volume.
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Veja orientações no Manual do Professor.

  Manto tupinambá produzido no século XVII. Os mantos 
eram feitos com fibras de embira e algodão, entremeadas 
com penas de guará e araruna, e utilizados em cerimônias 
religiosas. Existem apenas seis exemplares preservados 
desse tipo de arte plumária em todo o mundo.
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Para o professor
• LERY, Jean de. Viagem à 
terra do Brasil. Belo Horizon-
te: Itatiaia; São Paulo: EdUSP, 
1980. 

O livro de Jean de Lery con-
tém trechos que podem ser 
trabalhados em sala de aula 

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• É importante esclarecer aos 
alunos que os povos indíge-
nas não costumavam armaze-
nar comida: animais, plantas 
ou frutas. Para eles, não fazia 
sentido trabalhar muitas horas 
para acumular coisas. Mostre 
que a natureza fornecia tudo 
de que os indígenas precisa-
vam e que, no entendimento 
deles, não era necessário gas-
tar mais energia para adquirir 
o que parecia supérfluo.
• Lembre aos alunos que, por 
não haver a propriedade pri-
vada, não havia comércio nem 
lucro entre os indígenas. Não 
havia, portanto, razão para 
trabalhar muito para buscar 
lucros ou enriquecimento, co-
mo os portugueses queriam, 
já que tudo era coletivo e par-
tilhado nas aldeias. 

sobre a dinâmica não comer-
cial indígena que não baseia 
suas trocas no lucro ou em 
pagamento em moeda. Há 
também trechos sobre o es-
tranhamento que os europeus 
tinham ao ver os indígenas to-
talmente nus.

SUGESTÃO DE ARTIGO

Para o professor
• O Infoamazônia é um por-
tal que agrega dados e no-
tícias sobre a Amazônia. O 
projeto é sustentado por inú-
meras organizações e jorna-
listas e apresenta uma ba-
se de dados atualizada com 

frequência. Nesse artigo, ex-
plicam o processo de cria-
ção de uma enciclopédia so-
bre plantas e remédios pelos 
indígenas matsé para curar 
uma variedade de doenças. 
Disponível em: <http://livro.
pro/4wnazy>. Acesso em: 11 
out. 2018.
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  Mapa da capitania 
de São Vicente, 
de João Teixeira 
Albernaz, 1631.

 São Vicente: a primeira vila
Mercadores de outros países europeus – como a França –, que não aceitavam o 

domínio de Portugal e da Espanha sobre a América, começaram a enviar expedições à 
região em busca de pau-brasil. 

Esse assédio preocupava o governo português que, em 1530, decidiu iniciar de forma 
efetiva a colonização de suas terras na América. Para tanto, enviou uma frota de cinco 
embarcações e mais de 400 pessoas para a colônia.

Essa esquadra, comandada por Martim Afonso de Sousa, tinha a missão de capturar 
embarcações estrangeiras que aqui atracassem, criar novas feitorias e estabelecer núcleos 
de povoamento. O primeiro núcleo a ser implantado foi o da vila de São Vicente, fundada 
em 22 de janeiro de 1532, no litoral do atual estado de São Paulo. 

No local foram erguidas casas, um forte, uma capela, uma 
cadeia e o pelourinho. Também foram nomeadas autoridades 
para as funções de juiz, escrivão e outros cargos, pondo em 
funcionamento a primeira administração da colônia. Além disso, 
Martim Afonso de Sousa deu início ao processo de distribuição 
das terras indígenas aos integrantes da expedição e ergueu um 
engenho em São Vicente para fabricar açúcar – produto muito 
valorizado na Europa.

Mesmo com todas essas medidas, mercadores estrangeiros continuaram frequentando 
o litoral e negociando pau-brasil e outros produtos com os indígenas da região costeira. 
Preocupado com esse fato e interessado também no aumento da produção de riquezas por 
parte da colônia, o governo português modificou seu processo colonizador, implantando 
o sistema de capitanias hereditárias.

Pelourinho: um dos 
principais símbolos 
da autoridade e da 
justiça da administração 
portuguesa nas vilas 
criadas nas colônias. Em 
geral, era uma coluna de 
pedra erguida em lugar 
central, onde criminosos 
e escravizados eram 
presos e castigados. 
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  Cenas de antropofagia no Brasil, gravura colorizada de Theodor de Bry, 1596.

A antropofagia na cultura indígena 
Alguns grupos indígenas não comiam a carne de outros seres humanos porque esti-

vessem com fome ou porque não tivessem comida. Para algumas etnias, comer o corpo 
de um ente querido constituía um ato de amor: mães e pais, por exemplo, poderiam 
comer restos mortais de seus filhos.

Outra forma de antropofagia era aquela em que grupos ou povos comiam o corpo 
de um guerreiro aprisionado. Esse costume fazia parte de um ritual mais amplo: o pri-
sioneiro poderia viver muito tempo junto ao grupo que o aprisionou, era alimentado e 
chegava a se casar com uma mulher da aldeia. 

No dia da execução, aldeias vizinhas eram convidadas para a celebração. Por meio da 
morte e da ingestão do corpo do guerreiro, a aldeia vingava simbolicamente os parentes 
mortos pela aldeia inimiga. Em outros casos, julgavam adquirir a força e a coragem do 
inimigo ao ingerir partes do corpo do prisioneiro morto.

p ar a s aber mais
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS 
• Gerais: 1 e 6
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 1, 2, 3 e 4
• Específicas de História: 4 e 5

HABILIDADES
• EF07HI01
• EF07HI03
• EF07HI08
• EF07HI09
• EF07HI10

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

Para saber mais
• Explique que os rituais an-
tropofágicos eram restritos a 
poucas populações indígenas. 
Eram uma homenagem aos 
entes queridos ou a um ini-
migo poderoso. Aqueles que 
participavam, mesmo o inimi-
go, estavam cientes dos acon-
tecimentos e de seu futuro. 
Não tinham, portanto, um ca-
ráter violento. 
• Como contraponto, ten-
te explicar que muitos aspec-
tos de nossa cultura também 
podem causar estranhamento 
em pessoas de outros países.
• Saliente que a generaliza-
ção da antropofagia foi uma 
ferramenta para demonizar os 
indígenas, colocando-os co-
mo selvagens e inimigos. Da 
mesma maneira que o imagi-
nário europeu colocava dra-
gões e animais terríveis nos 
mapas, atribuía aos indígenas 
comportamentos considera-
dos inumanos, bestiais, como 
a antropofagia.

Desde o momento da 
captura do  prisioneiro, as 
testemunhas dos viajan-
tes, recolhidas por Métraux 
(1971), evidenciam uma 
dó cil, e no mínimo curiosa, 
aceitação de um destino 
que, portanto, confi gura-se 
como culturalmente pre-
visto.  [...]

Uma das funções cen-
trais do canibalismo con-
sistia, portanto, em adqui-
rir uma condição humana 
justamente através de um 
controle e de uma conquis-
ta cultural da morte, cria-
dos em torno da represen-
tação do inimigo, dos ritos 
sacrifi cais e das práticas 

alimentares antropofági-
cas. [...]

AGNOLIN, Adone. Antropofagia 
ritual e identidade cultural entre os 

Tupinambá. Revista de Antropo-
logia, São Paulo, v. 45, n. 1, 2002. 

Disponível em: <http://www.scielo.br/
scielo.php?script=sci_arttext&

pid=S0034-77012002000100005>. 
Acesso em: 24 out. 2018.  

TEXTO DE APOIO

Para o professor 
[...] A prática antropofá-

gica constituía o momen-
to culminante do processo 
cultural Tupi que encontra-
va na guerra e na execu-
ção ritual dos prisioneiros 
a meta e o motivo funda-
mental da própria identi-
dade cultural.
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  Mapa da capitania 
de São Vicente, 
de João Teixeira 
Albernaz, 1631.

 São Vicente: a primeira vila
Mercadores de outros países europeus – como a França –, que não aceitavam o 

domínio de Portugal e da Espanha sobre a América, começaram a enviar expedições à 
região em busca de pau-brasil. 

Esse assédio preocupava o governo português que, em 1530, decidiu iniciar de forma 
efetiva a colonização de suas terras na América. Para tanto, enviou uma frota de cinco 
embarcações e mais de 400 pessoas para a colônia.

Essa esquadra, comandada por Martim Afonso de Sousa, tinha a missão de capturar 
embarcações estrangeiras que aqui atracassem, criar novas feitorias e estabelecer núcleos 
de povoamento. O primeiro núcleo a ser implantado foi o da vila de São Vicente, fundada 
em 22 de janeiro de 1532, no litoral do atual estado de São Paulo. 

No local foram erguidas casas, um forte, uma capela, uma 
cadeia e o pelourinho. Também foram nomeadas autoridades 
para as funções de juiz, escrivão e outros cargos, pondo em 
funcionamento a primeira administração da colônia. Além disso, 
Martim Afonso de Sousa deu início ao processo de distribuição 
das terras indígenas aos integrantes da expedição e ergueu um 
engenho em São Vicente para fabricar açúcar – produto muito 
valorizado na Europa.

Mesmo com todas essas medidas, mercadores estrangeiros continuaram frequentando 
o litoral e negociando pau-brasil e outros produtos com os indígenas da região costeira. 
Preocupado com esse fato e interessado também no aumento da produção de riquezas por 
parte da colônia, o governo português modificou seu processo colonizador, implantando 
o sistema de capitanias hereditárias.

Pelourinho: um dos 
principais símbolos 
da autoridade e da 
justiça da administração 
portuguesa nas vilas 
criadas nas colônias. Em 
geral, era uma coluna de 
pedra erguida em lugar 
central, onde criminosos 
e escravizados eram 
presos e castigados. 
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  Cenas de antropofagia no Brasil, gravura colorizada de Theodor de Bry, 1596.

A antropofagia na cultura indígena 
Alguns grupos indígenas não comiam a carne de outros seres humanos porque esti-

vessem com fome ou porque não tivessem comida. Para algumas etnias, comer o corpo 
de um ente querido constituía um ato de amor: mães e pais, por exemplo, poderiam 
comer restos mortais de seus filhos.

Outra forma de antropofagia era aquela em que grupos ou povos comiam o corpo 
de um guerreiro aprisionado. Esse costume fazia parte de um ritual mais amplo: o pri-
sioneiro poderia viver muito tempo junto ao grupo que o aprisionou, era alimentado e 
chegava a se casar com uma mulher da aldeia. 

No dia da execução, aldeias vizinhas eram convidadas para a celebração. Por meio da 
morte e da ingestão do corpo do guerreiro, a aldeia vingava simbolicamente os parentes 
mortos pela aldeia inimiga. Em outros casos, julgavam adquirir a força e a coragem do 
inimigo ao ingerir partes do corpo do prisioneiro morto.

p ar a s aber mais
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Para o professor
• RAMINELLI, Ronald. Ima-
gens da Colonização: a re-
presentação do índio de Ca-
minha a Vieira. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar, 1996.

O autor mostra como os este-
reótipos (bárbaros, gentios, sel-

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Relembre o conteúdo an-
terior sobre o pau-brasil e seu 
alto valor no mercado interna-
cional. 
• Explique que o povoamen-
to da colônia pelos portugue-
ses foi uma estratégia para vi-
giar e evitar o avanço de ou-
tras nações sobre o território 
precariamente dominado. 
• O grande temor era per-
der a exclusividade na ex-
ploração do pau-brasil e nos 
consequentes lucros obtidos 
com sua comercialização na 
Europa.

vagens) atribuídos aos indígenas 
pelos colonizadores justificav am 
a intervenção violenta e explora-
tória no continente americano.
• BIBLIOTECA NACIONAL. 
Catálogo da exposição em 
comemoração aos 500 anos 
do Brasil e aos 199 anos da 
Biblioteca Nacional. Rio de 
Janeiro: Biblioteca Nacional, 

2000. Disponível em: <http://
livro.pro/tcv5un>. Acesso em: 
18 out. 2018.

O catálogo, produzido pela 
Biblioteca Nacional (Brasil), traz 
grande contribuição aos temas 
aqui tratados com textos escritos 
por especialistas e uma numero-
sa série de ilustrações que podem 
ser utilizadas em sala de aula. 
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A resistência indígena
Os indígenas não aceitaram passivamente a invasão de suas terras pelos portugue-

ses. Após os primeiros contatos amigáveis, eles procuraram se defender das tentativas 
de escravização empreendidas pelos portugueses atacando os núcleos de povoamento 
dos colonizadores.

Em meados do século XVI, os tupinambá que viviam no litoral do atual Sudeste bra-
sileiro se uniram na Confederação dos Tamoios, aliada dos franceses. A confederação 
era formada pela reunião de aldeias que se estendiam de Cabo Frio, no atual estado 
do Rio de Janeiro, até Ubatuba, no litoral do atual estado de São Paulo. 

Juntos, franceses e tupinambá entraram em guerra contra os portugueses. Os 
nativos acabaram derrotados, após conflitos que se estenderam por cerca de dez anos.

Em meados do século XVII, quando os colonos procuravam conquistar as terras do 
interior do território, aconteceram novos confrontos com indígenas. 

No interior da Bahia, as guerras duraram de 1651 a 1679, em um confronto que ficou 
conhecido como Guerra do Recôncavo. Entre 1680 e 1720, houve a Guerra do Açu, na 
qual os colonizadores enfrentaram os nativos que viviam no interior dos atuais estados 
de Piauí, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Paraíba.

p ar a s aber mais

  Gravura Guerrilhas, de Johann Moritz Rugendas, publicada na obra Viagem pitoresca através 
do Brasil, em 1835.

BI
LB

IO
TE

CA
 N

AC
IO

NA
L 

DO
 R

IO
 D

E 
JA

NE
IR

O.

137

D3-2056-HIST-F2_V7-U03-LA-G20.indd   137 10/26/18   7:06 AM

 Capitanias hereditárias
As capitanias foram implantadas entre 1534 e 1536. Eram 15 faixas de terra hori-

zontais e paralelas no sentido leste-oeste doadas a 12 nobres portugueses que passaram 
a ser conhecidos como capitães donatários; alguns nobres receberam mais de uma 
capitania. Eles não podiam vender as terras recebidas, apenas explorá-las. Entre os 
direitos e as atribuições a eles confiados estavam fundar vilas, distribuir lotes de terras 
– chamados de sesmarias –, nomear funcionários para gerir a Justiça, cobrar impostos 
dos colonos e escravizar indígenas na área sob sua responsabilidade.

Dos 12 escolhidos, só oito donatários vieram tomar posse das terras recebidas. Dois 
deles, porém, morreram em naufrágios, e um terceiro foi morto pelos Tupinambá. Dessa 
forma, apenas cinco donatários tomaram posse de suas terras.

Passados alguns anos, apenas as capitanias de Pernambuco e, em menor escala, de 
São Vicente haviam prosperado. O donatário de Pernambuco incentivou a criação de gado, 
o plantio de algodão, investiu na plantação de cana, na produção de açúcar e fundou 
vilas, como a de Olinda, em 1537.

Fonte: VICENTINO, 
Cláudio. Atlas 
histórico: geral e Brasil. 
São Paulo: Scipione, 
2011. p. 100.

MARANHÃO – João de Barros e Aires da Cunha

MARANHÃO – Fernando Álvares de Andrade
CEARÁ – Antônio Cardoso de Barros

RIO GRANDE – João de Barros e Aires da Cunha

ITAMARACÁ – Pero Lopes de Sousa

PERNAMBUCO – Duarte Coelho

BAHIA DE TODOS OS SANTOS – Francisco Pereira Coutinho

ILHÉUS – João de Figueiredo Correia
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PORTO SEGURO – Pero de Campos Tourinho

ESPÍRITO SANTO – Vasco Fernandes Coutinho

SÃO TOMÉ – Pero de Góis
SÃO VICENTE – Martim Afonso de Sousa
SANTO AMARO – Pero Lopes de Sousa
SÃO VICENTE – Martim Afonso de Sousa

SANTANA – Pero Lopes de Sousa

Equador 0°

OCEANO
ATLÂNTICO

Trópico de Capricórnio

Domínios espanhóis

Domínios portugueses
0 375

Capitanias hereditárias (século XVI)
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS 
• Gerais: 1 e 6
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 1, 3 e 4
• Específicas de História: 1, 4 e 5

HABILIDADES
• EF07HI02
• EF07HI03
• EF07HI08
• EF07HI09
• EF07HI10

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• A fundação de vilas pelos 
capitães donatários trouxe di-
versas mudanças para o terri-
tório dominado. Matas foram 
destruídas, casas passaram 
a ser erguidas e caminhos a 
serem traçados. Ao tratar da 
política de povoamento, ex-
plicite as principais mudan-
ças causadas na natureza e na 
paisagem. 
• Depois, pergunte aos alu-
nos o que a nova fase de po-
voamento teria de diferente 
dos anos iniciais de extração: 
Quais estruturas seriam cons-
truídas? Quais animais seriam 
imprescindíveis e não eram 
encontrados na colônia? Ha-
veria autoridades?  
• Peça aos alunos que elen-
quem possíveis desafios en-
contrados pelos europeus. Es-
timule-os a pensar sobre o que 
os povoadores não encontra-
riam na colônia, por exemplo. 
Relacione os itens elencados 
com a baixa prosperidade das 
capitanias hereditárias. 

MAIS ATIVIDADES

Escrever uma carta 
• Solicite aos alunos que se 
reúnam em grupos com qua-
tro ou cinco integrantes e pe-
ça a eles que formulem uma 
carta. Metade dos grupos fa-
rá uma carta, em nome do 
rei, aos futuros capitães here-

ditários, convidando-os a vir 
tomar posse de suas terras. A 
outra metade da turma fará 
uma carta a homens comuns 
de Portugal, incentivando-os 
a atravessar o Atlântico para 
povoar a colônia.
• Os alunos podem inven-
tar uma caligrafia para si-
mular uma carta da época e 

fazer pequenas ilustrações 
para convencer seu público-
-alvo.
• Esclareça que o documen-
to deve evidenciar os benefí-
cios que esses indivíduos te-
riam caso viessem para as ter-
ras na América: riqueza, abun-
dância de terras, solo fértil, cli-
ma ameno.
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A resistência indígena
Os indígenas não aceitaram passivamente a invasão de suas terras pelos portugue-

ses. Após os primeiros contatos amigáveis, eles procuraram se defender das tentativas 
de escravização empreendidas pelos portugueses atacando os núcleos de povoamento 
dos colonizadores.

Em meados do século XVI, os tupinambá que viviam no litoral do atual Sudeste bra-
sileiro se uniram na Confederação dos Tamoios, aliada dos franceses. A confederação 
era formada pela reunião de aldeias que se estendiam de Cabo Frio, no atual estado 
do Rio de Janeiro, até Ubatuba, no litoral do atual estado de São Paulo. 

Juntos, franceses e tupinambá entraram em guerra contra os portugueses. Os 
nativos acabaram derrotados, após conflitos que se estenderam por cerca de dez anos.

Em meados do século XVII, quando os colonos procuravam conquistar as terras do 
interior do território, aconteceram novos confrontos com indígenas. 

No interior da Bahia, as guerras duraram de 1651 a 1679, em um confronto que ficou 
conhecido como Guerra do Recôncavo. Entre 1680 e 1720, houve a Guerra do Açu, na 
qual os colonizadores enfrentaram os nativos que viviam no interior dos atuais estados 
de Piauí, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Paraíba.

p ar a s aber mais

  Gravura Guerrilhas, de Johann Moritz Rugendas, publicada na obra Viagem pitoresca através 
do Brasil, em 1835.
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 Capitanias hereditárias
As capitanias foram implantadas entre 1534 e 1536. Eram 15 faixas de terra hori-

zontais e paralelas no sentido leste-oeste doadas a 12 nobres portugueses que passaram 
a ser conhecidos como capitães donatários; alguns nobres receberam mais de uma 
capitania. Eles não podiam vender as terras recebidas, apenas explorá-las. Entre os 
direitos e as atribuições a eles confiados estavam fundar vilas, distribuir lotes de terras 
– chamados de sesmarias –, nomear funcionários para gerir a Justiça, cobrar impostos 
dos colonos e escravizar indígenas na área sob sua responsabilidade.

Dos 12 escolhidos, só oito donatários vieram tomar posse das terras recebidas. Dois 
deles, porém, morreram em naufrágios, e um terceiro foi morto pelos Tupinambá. Dessa 
forma, apenas cinco donatários tomaram posse de suas terras.

Passados alguns anos, apenas as capitanias de Pernambuco e, em menor escala, de 
São Vicente haviam prosperado. O donatário de Pernambuco incentivou a criação de gado, 
o plantio de algodão, investiu na plantação de cana, na produção de açúcar e fundou 
vilas, como a de Olinda, em 1537.

Fonte: VICENTINO, 
Cláudio. Atlas 
histórico: geral e Brasil. 
São Paulo: Scipione, 
2011. p. 100.
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PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

Para saber mais
• Proponha uma reflexão 
com base no conteúdo apre-
sentado. Se os indígenas não 
praticavam o comércio nem 
tinham interesse por dinheiro 
ou trocas, como os europeus 
os teriam convencido a traba-
lhar? É esperado que eles che-
guem à conclusão de que os 
indígenas não seriam atraídos 
pela lógica do trabalho, mas 
pela ideia de trabalho coope-
rativo como estavam habitua-
dos a praticar nas aldeias.
• Explique a brutalidade da 
escravização indígena, o afas-
tamento da família e da co-
munidade, os maus-tratos, o 
trabalho intenso. Busque criar 
empatia e levá-los a expressar 
sentimentos. 
• Peça aos alunos que pen-
sem em saídas e estratégias 
que as populações podem ter 
traçado para resistir à escra-
vização. Eles poderiam fugir 
ou se recusar a trabalhar, por 
exemplo.

• Esclareça as diferenças entre 
capitães hereditários e pessoas 
comuns. Os primeiros eram 
mais ricos e podiam investir em 
extração de pau-brasil ou mon-
tar um engenho. O segundo 
grupo era de trabalhadores.
• Lembre aos alunos que os 
benefícios devem ser maio-

res que o medo de passar 
anos em um barco ou de en-
contrar um dragão ou outra 
criatura.
• Por meio desta atividade 
pode-se avaliar o desenvolvi-
mento de habilidades narrati-
vas, assim como a assimilação 
do conteúdo apresentado. 
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 A catequização dos nativos
Voltemos ao mapa Terra Brasilis. Observe como 

os navios estão representados. São caravelas e naus 
cujas velas têm estampada a cruz de Cristo. A presença 
desse símbolo cristão não é decorativa; ela reafirma a 
importância da Igreja Católica no processo de expansão 
ultramarina.

As viagens marítimas 
empreendidas pelos por-
tugueses quase sempre 
contavam com a presença 
de representantes da Igreja. 
Além de dar assistência 
espiritual aos navegantes, os 
padres participavam dessas 
viagens com a missão de 
converter ao Catolicismo 
os povos com os quais os 
portugueses estabeleces-
sem contato. Então, além 
dos interesses econômicos, 
as conquistas ultramarinas 
tinham também um caráter 
religioso, pois visavam à 
catequização das populações 
não cristãs. 

Um dos primeiros atos da expedição de Pedro Álvares Cabral na América, em 1500, 
foi a celebração de uma missa. E a carta escrita pelo escrivão da expedição, enviada ao 
rei de Portugal, assinalava a possibilidade de converter os nativos à fé cristã. 

Durante a colonização, a Igreja Católica tentou de várias formas converter os indígenas 
ao Cristianismo. Esse processo se fortaleceu a partir de 1549, quando os primeiros jesuítas 
chegaram à colônia. 

Inicialmente, os jesuítas fizeram o trabalho de evangelização nas aldeias do litoral, 
depois avançaram em direção ao sertão. Para facilitar a catequização e conseguir conversar 
com os nativos, eles desenvolveram a língua geral, que misturava português, espanhol 
e idiomas indígenas. 

1

1

  Detalhe do mapa Terra Brasilis representando uma caravela cujas 
velas trazem a cruz, símbolo do Cristianismo.
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  Mapa da América do 
Sul que mostra o rio 
Amazonas, indígenas 
e uma expedição 
espanhola, produzido 
por Diogo Homem e 
publicado em 1558, no 
Atlas da Rainha Mary.

 O governo-geral
Para o governo português, as capitanias hereditárias revelaram-se um fracasso quase 

completo, pois sua colônia na América contribuía com menos de 3% da renda do país. 
Além disso, com a divisão do território colonial em capitanias, o poder administrativo 

ficou dividido entre vários donatários. Como muitos não chegaram a tomar posse, diversas 
regiões ficaram sem o controle de Portugal. Por isso, em 1548, o governo português 
decidiu centralizar a administração da colônia por meio de um governo-geral. 

Nesse sistema, o governador-geral era um representante da metrópole com poder 
de agir em toda a colônia. Entre outras funções, deveria garantir a defesa do território, 
explorar as terras ainda não colonizadas, distribuir sesmarias (grandes lotes de terra), esta-
belecer alianças com povos indígenas e castigar aqueles que, na visão dos portugueses, 
prejudicavam a colonização. 

O primeiro governador-
-geral foi Tomé de Sousa, que 
chegou à colônia em 1549. 
Com ele vieram cerca de mil 
pessoas, entre funcionários 
públicos, soldados, degre-
dados e religiosos. Tomé 
de Sousa instalou-se com 
sua comitiva na capitania da 
Bahia de Todos os Santos, 
onde iniciou a construção 
da cidade de Salvador, que 
se tornou a primeira capital 
da colônia.

Degredado: nesse contexto, 
pessoa condenada (por crimes 
políticos ou comuns) em Portugal 
obrigada a viver nas colônias. 
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS 
• Gerais: 1 e 6
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 1, 2, 3, 4 e 5
• Específicas de História: 1, 4 e 5

HABILIDADES
• EF07HI05
• EF07HI06
• EF07HI08
• EF07HI09
• EF07HI10

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Chame a atenção dos alu-
nos para o fato de o governa-
dor ter trazido muitas pessoas, 
entre elas os degredados.  
• Solicite que levantem hipó-
teses sobre o tipo de crime que  
os degredados teriam cometi-
do. Muitas vezes, os alunos as-
sociam os crimes dos degreda-
dos à concepção de crime do 
presente, principalmente com 
violência física. Esclareça que 
pessoas que não eram católi-
cas, por exemplo, eram consi-
deradas criminosas em Portu-
gal, assim como esposas que 
abandonaram seus maridos 
ou jovens que desertaram das 
tropas, além de pessoas endi-
vidadas e inimigos políticos. 
Esse é um bom exercício para 
os alunos entenderem a histo-
ricidade de cada época e so-
ciedade.
• Relacione as dificuldades 
e os poucos benefícios de se 
mudar para uma colônia com 
a escolha do governo portu-
guês de trazer degredados. 
Para muitos que estavam pre-
sos ou eram constantemente 
vítimas de preconceito e per-
seguição, como os judeus, a 
vinda para o Brasil pode ter si-
do uma oportunidade de re-
começar.

SUGESTÃO DE LIVRO

Para o professor 
• CUNHA, Manuela Carnei-
ro da. (Org.). História dos 
índios no Brasil. São Pau-
lo: Companhia das Letras: Se-
cretaria Municipal de Cultura: 
Fapesp, 1992.

O livro – referência para os 

estudos da cultura indígena –, 
por mei o da colaboração de 
diversos estudiosos de etno-
grafia, antropologia e história, 
trata das fontes da história in-
dígena, da política e da legisla-
ção indigenista, dos habitantes 
da Alta Amazônia, da Amazô-
nia Meridional e dos indígenas 
do Nordeste, do Leste e do Sul.
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 A catequização dos nativos
Voltemos ao mapa Terra Brasilis. Observe como 

os navios estão representados. São caravelas e naus 
cujas velas têm estampada a cruz de Cristo. A presença 
desse símbolo cristão não é decorativa; ela reafirma a 
importância da Igreja Católica no processo de expansão 
ultramarina.

As viagens marítimas 
empreendidas pelos por-
tugueses quase sempre 
contavam com a presença 
de representantes da Igreja. 
Além de dar assistência 
espiritual aos navegantes, os 
padres participavam dessas 
viagens com a missão de 
converter ao Catolicismo 
os povos com os quais os 
portugueses estabeleces-
sem contato. Então, além 
dos interesses econômicos, 
as conquistas ultramarinas 
tinham também um caráter 
religioso, pois visavam à 
catequização das populações 
não cristãs. 

Um dos primeiros atos da expedição de Pedro Álvares Cabral na América, em 1500, 
foi a celebração de uma missa. E a carta escrita pelo escrivão da expedição, enviada ao 
rei de Portugal, assinalava a possibilidade de converter os nativos à fé cristã. 

Durante a colonização, a Igreja Católica tentou de várias formas converter os indígenas 
ao Cristianismo. Esse processo se fortaleceu a partir de 1549, quando os primeiros jesuítas 
chegaram à colônia. 

Inicialmente, os jesuítas fizeram o trabalho de evangelização nas aldeias do litoral, 
depois avançaram em direção ao sertão. Para facilitar a catequização e conseguir conversar 
com os nativos, eles desenvolveram a língua geral, que misturava português, espanhol 
e idiomas indígenas. 

1

1

  Detalhe do mapa Terra Brasilis representando uma caravela cujas 
velas trazem a cruz, símbolo do Cristianismo.
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  Mapa da América do 
Sul que mostra o rio 
Amazonas, indígenas 
e uma expedição 
espanhola, produzido 
por Diogo Homem e 
publicado em 1558, no 
Atlas da Rainha Mary.

 O governo-geral
Para o governo português, as capitanias hereditárias revelaram-se um fracasso quase 

completo, pois sua colônia na América contribuía com menos de 3% da renda do país. 
Além disso, com a divisão do território colonial em capitanias, o poder administrativo 

ficou dividido entre vários donatários. Como muitos não chegaram a tomar posse, diversas 
regiões ficaram sem o controle de Portugal. Por isso, em 1548, o governo português 
decidiu centralizar a administração da colônia por meio de um governo-geral. 

Nesse sistema, o governador-geral era um representante da metrópole com poder 
de agir em toda a colônia. Entre outras funções, deveria garantir a defesa do território, 
explorar as terras ainda não colonizadas, distribuir sesmarias (grandes lotes de terra), esta-
belecer alianças com povos indígenas e castigar aqueles que, na visão dos portugueses, 
prejudicavam a colonização. 

O primeiro governador-
-geral foi Tomé de Sousa, que 
chegou à colônia em 1549. 
Com ele vieram cerca de mil 
pessoas, entre funcionários 
públicos, soldados, degre-
dados e religiosos. Tomé 
de Sousa instalou-se com 
sua comitiva na capitania da 
Bahia de Todos os Santos, 
onde iniciou a construção 
da cidade de Salvador, que 
se tornou a primeira capital 
da colônia.

Degredado: nesse contexto, 
pessoa condenada (por crimes 
políticos ou comuns) em Portugal 
obrigada a viver nas colônias. 
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Para o aluno 
• Entre a fé e a espada 
(14 min) é um curta-metragem 
que narra a evangelização dos 
indígenas na colônia, o traba-
lho escravo e a resistência aos 
trabalhos forçados. Disponível 
em: <http://livro.pro/wqr9ur>. 
Acesso em: 11 out. 2018.

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Antes da leitura do texto 
com a turma, retome o con-
teúdo sobre as navegações e 
peça aos alunos que reflitam 
sobre a influência da religião 
católica para a confecção do 
Terra Brasilis. Com base nos 
assuntos apresentados, espe-
ra-se que os alunos entendam 
que a Igreja era muito impor-
tante e estava em todo lugar, 
inclusive na formulação de 
uma cruz em um mapa. Trata-
-se de um símbolo da influên-
cia da Igreja sobre aquela so-
ciedade. 
• Reforce que uma das razões 
das expedições era evangelizar 
o maior número de pessoas 
possível. No entendimento da 
Igreja Católica, o chamado 
“Novo Mundo” estava repleto 
de “futuros” cristãos. 
• Relembre as formas de re-
sistência e a ampla diversidade 
de povos indígenas e reforce a 
violência do processo de colo-
nização e de catequização: a 
imposição de uma cultura, de 
conceitos e crenças que não 
faziam qualquer sentido para 
aqueles indivíduos. 
• Para estimular a empatia 
com as populações indígenas 
do período, leve os alunos a 
refletir sobre como se senti-
riam se tivessem de mudar 
seus valores e suas crenças por 
imposição de outros. 
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 Os indígenas hoje
Atualmente, muitos indígenas vivem em reservas territoriais reconhecidas pelo governo 

brasileiro. Existem mais de 500 territórios indígenas reconhecidos ou em vias de reconhe-
cimento e que não podem ser ocupados por populações não indígenas. 

Estes locais são importantes para a preservação dos modos tradicionais de vida 
dos povos nativos, além de possibilitar que diferentes grupos permaneçam nas terras 
ocupadas por seus ancestrais.

No entanto, em muitas regiões do Brasil, os indígenas enfrentam ataques de garim-
peiros, madeireiros e latifundiários interessados em seus territórios. Em algumas regiões, 
a ação de grupos armados contratados por pessoas interessadas em ocupar as terras 
indígenas resulta em muitos indígenas mortos ou feridos. Alguns povos são obrigados a 
deixar suas terras para proteger a própria vida. 

Outro problema que afeta diretamente o modo de vida tradicional dos povos indíge-
nas é a transformação ambiental provocada pela ação humana. Os desmatamentos e as 
queimadas afetam as plantações e afastam os animais de seus hábitats, interferindo cada 
vez mais no equilíbrio das florestas. Como o clima está se transformando rapidamente, as 
pequenas queimadas que sempre foram feitas pelos indígenas para fertilizar a terra saem 
do controle e provocam grandes incêndios.

Por todos esses motivos, ainda é necessário que o governo e a sociedade brasileira 
tomem ações efetivas para proteger os direitos dos indígenas e garantir que os diferentes 
povos que vivem no Brasil possam manter suas tradições e seus modos de vida com segurança.

  Indígenas Munduruku protestam em frente ao Palácio da Justiça, em Brasília, contra a construção da 
Usina Hidrelétrica São Luiz do Tapajós, no Pará, e a favor da demarcação de suas terras. O processo de 
licenciamento ambiental para a construção da usina foi arquivado. Quanto à demarcação das terras do 
grupo, até 2018, seguia em tramitação. Fotografia de 2016.
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 Primeiros aldeamentos
Essas pregações entre as aldeias exigiam muito esforço dos padres, que precisavam 

se deslocar constantemente de um lugar para outro. Diante disso, o padre Manoel da 
Nóbrega, um dos jesuítas que chegaram ao Brasil em 1549, achou que a conversão teria 
mais êxito se, a exemplo do que vinham fazendo os missionários da América espanhola, 
os religiosos criassem espaços onde pudessem reunir indígenas de várias aldeias. 

Nesses espaços – chamados de missões jesuíticas, aldeamentos ou reduções – os 
nativos receberiam os ensinamentos da fé cristã e se dedicariam a atividades produtivas, 
como a agricultura e o artesanato. Os jesuítas, contrários à escravização dos indígenas, 
alegavam que nas missões os nativos estariam livres da violência dos colonos. 

Entretanto, essas reduções contribuíram para a desagregação de muitos grupos indí-
genas. Isso porque os nativos que passavam a viver nas reduções eram submetidos a uma 
rígida disciplina de horários e a um trabalho sistemático e repetitivo. Essas imposições iam 
contra seu modo de vida, pois eles estavam habituados a caçar, a pescar e a trabalhar no 
momento em que isso se fazia necessário. 

Além disso, ao entrar em contato com os europeus, os indíge-
nas muitas vezes contraíam enfermidades para as quais não tinham 
anticorpos. Doenças simples para os europeus, como a gripe, 
exterminavam aldeias inteiras em poucas semanas. 

Ano a ano a população nativa diminuía como resultado da violência dos colonizadores, 
das epidemias e do trabalho forçado e estafante a que foi submetida. Ao longo dos séculos 
esse processo de desrespeito à cultura e à terra dos povos nativos reduziu drasticamente 
a população indígena.

Anticorpo: proteína 
presente no sangue 
responsável pela defesa 
do próprio organismo 
para enfrentar doenças. 

  Indígena Tupinambá 
escravizado sendo batizado 
por um padre jesuíta na 
Bahia, em 1550. Gravura 
produzida em 1850, por 
autor desconhecido.CO
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS 
• Gerais: 1 e 6
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 1, 2, 3, 4 e 5
• Específicas de História: 1, 4 e 5

HABILIDADES
• EF07HI02 
• EF07HI05
• EF07HI06
• EF07HI08
• EF07HI09
• EF07HI10

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Peça aos alunos que obser-
vem a imagem referente às 
missões, percebendo a pers-
pectiva, os espaços desenha-
dos e as informações que cons-
tam na legenda. Sobre esse 
projeto levado a cabo pelos je-
suítas, explique que, caso não 
ficassem nas missões, os indí-
genas poderiam ser escraviza-
dos pelos colonos.
• Além da imposição de uma 
religião, do trabalho escraviza-
do e da violência, os colonos 
trouxeram doenças. Sobre es-
se assunto, seria propícia uma 
abordagem multidisciplinar 
com Ciências para explicar os 
motivos pelos quais um vírus 
tão simples, para o nosso en-
tendimento, dizimava grupos 
indígenas inteiros. 

quais conteúdos não foram 
assimilados. 
• Peça aos alunos que se or-
ganizem em duplas ou em 
trios. Cada grupo deverá ter 
uma cartolina ou papel gran-
de para a elaboração de um 
mapa mental. 
• Sugira que, antes de come-
çar a construção do mapa, os 

alunos organizem as ideias, le-
vando em conta as aspirações 
e ações dos indígenas antes e 
depois do encontro com os eu-
ropeus. Pergunte, por exemplo, 
quais mudanças o encontro 
com os colonizadores teria tra-
zido para os povos indígenas. 
• Peça-lhes que organizem te-
mas a serem trabalhados, mas, 

se houver dificuldade, sugira 
temas como o trabalho, a saú-
de, a ocupação do solo ou as 
atividades diárias. É importan-
te que os alunos reconheçam 
as mudanças causadas pela 
dominação europeia em terras 
americanas.
• Antes de começar a ati-
vidade, certifique-se de que 

PROPOSTA DE 
AVALIAÇÃO

Elaboração de mapa mental
• O objetivo desta avaliação 
é detectar os conteúdos não 
apreendidos e as dúvidas que 
possam permear o conteúdo 
do capítulo. Ao final dessa ati-
vidade, será possível perceber 
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 Os indígenas hoje
Atualmente, muitos indígenas vivem em reservas territoriais reconhecidas pelo governo 

brasileiro. Existem mais de 500 territórios indígenas reconhecidos ou em vias de reconhe-
cimento e que não podem ser ocupados por populações não indígenas. 

Estes locais são importantes para a preservação dos modos tradicionais de vida 
dos povos nativos, além de possibilitar que diferentes grupos permaneçam nas terras 
ocupadas por seus ancestrais.

No entanto, em muitas regiões do Brasil, os indígenas enfrentam ataques de garim-
peiros, madeireiros e latifundiários interessados em seus territórios. Em algumas regiões, 
a ação de grupos armados contratados por pessoas interessadas em ocupar as terras 
indígenas resulta em muitos indígenas mortos ou feridos. Alguns povos são obrigados a 
deixar suas terras para proteger a própria vida. 

Outro problema que afeta diretamente o modo de vida tradicional dos povos indíge-
nas é a transformação ambiental provocada pela ação humana. Os desmatamentos e as 
queimadas afetam as plantações e afastam os animais de seus hábitats, interferindo cada 
vez mais no equilíbrio das florestas. Como o clima está se transformando rapidamente, as 
pequenas queimadas que sempre foram feitas pelos indígenas para fertilizar a terra saem 
do controle e provocam grandes incêndios.

Por todos esses motivos, ainda é necessário que o governo e a sociedade brasileira 
tomem ações efetivas para proteger os direitos dos indígenas e garantir que os diferentes 
povos que vivem no Brasil possam manter suas tradições e seus modos de vida com segurança.

  Indígenas Munduruku protestam em frente ao Palácio da Justiça, em Brasília, contra a construção da 
Usina Hidrelétrica São Luiz do Tapajós, no Pará, e a favor da demarcação de suas terras. O processo de 
licenciamento ambiental para a construção da usina foi arquivado. Quanto à demarcação das terras do 
grupo, até 2018, seguia em tramitação. Fotografia de 2016.
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 Primeiros aldeamentos
Essas pregações entre as aldeias exigiam muito esforço dos padres, que precisavam 

se deslocar constantemente de um lugar para outro. Diante disso, o padre Manoel da 
Nóbrega, um dos jesuítas que chegaram ao Brasil em 1549, achou que a conversão teria 
mais êxito se, a exemplo do que vinham fazendo os missionários da América espanhola, 
os religiosos criassem espaços onde pudessem reunir indígenas de várias aldeias. 

Nesses espaços – chamados de missões jesuíticas, aldeamentos ou reduções – os 
nativos receberiam os ensinamentos da fé cristã e se dedicariam a atividades produtivas, 
como a agricultura e o artesanato. Os jesuítas, contrários à escravização dos indígenas, 
alegavam que nas missões os nativos estariam livres da violência dos colonos. 

Entretanto, essas reduções contribuíram para a desagregação de muitos grupos indí-
genas. Isso porque os nativos que passavam a viver nas reduções eram submetidos a uma 
rígida disciplina de horários e a um trabalho sistemático e repetitivo. Essas imposições iam 
contra seu modo de vida, pois eles estavam habituados a caçar, a pescar e a trabalhar no 
momento em que isso se fazia necessário. 

Além disso, ao entrar em contato com os europeus, os indíge-
nas muitas vezes contraíam enfermidades para as quais não tinham 
anticorpos. Doenças simples para os europeus, como a gripe, 
exterminavam aldeias inteiras em poucas semanas. 

Ano a ano a população nativa diminuía como resultado da violência dos colonizadores, 
das epidemias e do trabalho forçado e estafante a que foi submetida. Ao longo dos séculos 
esse processo de desrespeito à cultura e à terra dos povos nativos reduziu drasticamente 
a população indígena.

Anticorpo: proteína 
presente no sangue 
responsável pela defesa 
do próprio organismo 
para enfrentar doenças. 

  Indígena Tupinambá 
escravizado sendo batizado 
por um padre jesuíta na 
Bahia, em 1550. Gravura 
produzida em 1850, por 
autor desconhecido.CO
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PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Aproveite o conteúdo desta 
página para reforçar aspectos 
centrais do estudo da História, 
como o conceito de perma-
nência histórica. 
• Antes de fazer a leitura do 
texto, pergunte aos alunos: o 
que mudou na vida dos povos 
indígenas nos primeiros sécu-
los de colonização até o tem-
po presente? O que permane-
ce igual? 
• Peça aos alunos que indi-
quem os perigos e as ameaças 
que os povos indígenas sofriam 
no século XVI. Após obter al-
gumas indicações, peça a eles 
que pensem nos perigos e nas 
ameaças que enfrentam atual-
mente. 
• Se os alunos tiverem difi-
culdade em responder, diga a 
eles que a maioria dos povos 
indígenas vive atualmente em 
reservas, mas ainda sofre com 
invasões e com a poluição 
causada, por exemplo, pelo 
mercúrio proveniente dos ga-
rimpos instalados clandestina-
mente em suas terras. 

todos saibam como produzir 
um mapa mental. Se perce-
ber que existem dúvidas, ex-
plique que ele funciona co-
mo as ramificações de uma 
árvore, ramificando-se do 
centro para a borda. En-
tão, o primeiro passo é co-
meçar pelo centro, ou seja, 
pela ideia central. As ideias 

devem ser ligadas umas às 
outras, como causas, con-
sequências, relações e afini-
dades. Também podem usar 
cores e formas (retângulo, 
círculo) para diferenciar uma 
ideia da outra. O texto tam-
bém precisa ser extrema-
mente conciso. 
• Para proceder à avaliação é 

necessário perceber se: 
 ✓ a) O grupo trabalhou em 

sintonia?
 ✓ b) Considerou ao menos 

três mudanças na vida dos po-
vos indígenas?

 ✓ c) Conseguiu delimitar bem 
o antes e o depois, pautando 
e indicando as principais ques-
tões do capítulo? 

• Ao longo da preparação 
do mapa mental, procure re-
lembrar exemplos trabalha-
dos no capítulo, pois a ativida-
de, além de ter como objeti-
vo avaliar, pode ser usada para 
retomar o conhecimento e sa-
nar algumas falhas no proces-
so de aprendizagem. 
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Milhares de povos que 
falavam mais de mil 
línguas diferentes.

Chegada dos 
portugueses

1534: Capitanias 
hereditárias

1548: Governo-Geral

Antes de 1500 Depois de 1500

Extração de pau-brasil

Contatos amistosos

Contatos não amistosos
Em geral 
viviam no 

litoral

Em geral 
viviam no 
interior

Tronco Macro-Jê

Missões Novos povoados

Brasil atual: mais de 240 
povos indígenas falando 

mais de 150 línguas

–  Invasão e conquista das 
terras

–  Destruição das aldeias
–  Dizimação dos povos 

indígenas (doenças, guerras, 
violência) 

Brasil: povos indígenas antes e depois de 1500

atividade
• Com base nas informações do esquema-resumo e na leitura do capítulo, explique de que modo a 

colonização portuguesa na América afetou os povos indígenas que viviam no território.

Com a chegada dos portugueses à América, os primeiros contatos estabelecidos com os indíge-
nas foram pacíficos. Porém, essa relação não se manteve assim por muito tempo. Os portugueses 
tinham interesse em explorar economicamente as novas terras e passaram a usar o trabalho dos 
indígenas, escravizando-os. A tomada de suas terras provocou diversos conflitos.
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 A Inquisição em Portugal

No período em que eram implantadas as capitanias hereditárias na colônia, em Portugal 
era instituído o Tribunal do Santo Ofício. A pedido do rei João III, o tribunal começou a 
funcionar oficialmente em 1536.

O Tribunal da Inquisição tornou-se um instrumento de poder (e repressão) das monar-
quias da Espanha (onde foi criado em 1478) e de Portugal. Aliados à Igreja Católica, os reis 
da Espanha e de Portugal utilizaram o Tribunal do Santo Ofício para perseguir seus inimigos.

A Inquisição portuguesa atuava não apenas na Península Ibérica como também em 
todo o império ultramarino português. Há pelo menos três registros da presença dos 
inquisidores em terras brasileiras.

Submetidos a torturas cruéis, os acusados confessavam crimes que não cometeram. 
Muitas mulheres, por exemplo, foram queimadas vivas sob a acusação de bruxaria por 
usarem remédios caseiros feitos com ervas. Em Portugal, cerca de 30 mil pessoas sofreram 
suplícios e outras 1,1 mil morreram nas fogueiras.

Em outros casos, pessoas com melhores condições econômicas eram acusadas para 
que o Estado ficasse com seus bens, como aconteceu com muitos judeus enriquecidos 
pela prática do comércio. 

enquanto isso...

 Auto de fé em Lisboa, gravura colorizada, século XVIII.
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS 
• Gerais: 1 e 6
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 1, 4 e 5
• Específicas de História: 1, 2, 
4 e 5

HABILIDADES
• EF07HI02
• EF07HI03
• EF07HI05
• EF07HI08

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

Enquanto isso...
• Relembre o significado de 
degredado e a variedade de 
crimes punidos com a pena do 
degredo, como a não adoção 
do catolicismo e fazer críticas 
à Igreja. 
• Diga aos alunos que a Igre-
ja chamava de heresia o con-
junto de comportamentos que 
contraria vam os preceitos da 
fé católica e os regimentos da 
Igreja. Alguns exemplos são a 
não aceitação de Jesus como 
filho de Deus, que foi conce-
bido pelo espírito santo e nas-
ceu de uma virgem, que res-
suscitou dos mortos etc., isto 
é, preceitos nos quais se ba-
seia a doutrina católica.
• Outros comportamentos 
também eram punidos e con-
siderados magia ou bruxaria: 
conhecer ervas e fazer chás 
que curassem doenças, reunir-
-se com outras mulheres à noi-
te, ter um gato ou rezar para 
qualquer deus que não fosse o 
deus dos católicos. 
• Finalmente ressalte a neces-
sidade de se respeitar as cren-
ças dos outros, inclusive da-
queles que não têm crença. 
Diga que as religiões têm um 
sentido histórico, ou seja, seus 
preceitos e valores estão rela-
cionados à historicidade de ca-
da povo. 

SUGESTÃO DE LIVRO

Para o professor 
• DIAS, Samanta Souza. In-
quisição no Brasil: uma abor-
dagem da atuação do Santo 
Ofício na literatura didática 
do ensino de História. XXVII 
Simpósio Nacional de His-

tória, conhecimento his-
tórico e diálogo social. Na-
tal, jul. 2013. Disponível em: 
<http://livro.pro/qupwmb>. 
Acesso em: 29 out. 2018.

O artigo analisa as repre-
sentações acerca da Inquisi-
ção, na Europa e no Brasil, 
presentes nos livros didáticos. 
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esquema-resumo

Milhares de povos que 
falavam mais de mil 
línguas diferentes.

Chegada dos 
portugueses

1534: Capitanias 
hereditárias

1548: Governo-Geral

Antes de 1500 Depois de 1500

Extração de pau-brasil

Contatos amistosos

Contatos não amistosos

Tronco Tupi

Em geral 
viviam no 

litoral

Em geral 
viviam no 
interior

Tronco Macro-Jê

Missões Novos povoados

Brasil atual: mais de 240 
povos indígenas falando 

mais de 150 línguas

–  Invasão e conquista das 
terras

–  Destruição das aldeias
–  Dizimação dos povos 

indígenas (doenças, guerras, 
violência) 

Brasil: povos indígenas antes e depois de 1500

atividade
• Com base nas informações do esquema-resumo e na leitura do capítulo, explique de que modo a 

colonização portuguesa na América afetou os povos indígenas que viviam no território.

Com a chegada dos portugueses à América, os primeiros contatos estabelecidos com os indíge-
nas foram pacíficos. Porém, essa relação não se manteve assim por muito tempo. Os portugueses 
tinham interesse em explorar economicamente as novas terras e passaram a usar o trabalho dos 
indígenas, escravizando-os. A tomada de suas terras provocou diversos conflitos.
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 A Inquisição em Portugal

No período em que eram implantadas as capitanias hereditárias na colônia, em Portugal 
era instituído o Tribunal do Santo Ofício. A pedido do rei João III, o tribunal começou a 
funcionar oficialmente em 1536.

O Tribunal da Inquisição tornou-se um instrumento de poder (e repressão) das monar-
quias da Espanha (onde foi criado em 1478) e de Portugal. Aliados à Igreja Católica, os reis 
da Espanha e de Portugal utilizaram o Tribunal do Santo Ofício para perseguir seus inimigos.

A Inquisição portuguesa atuava não apenas na Península Ibérica como também em 
todo o império ultramarino português. Há pelo menos três registros da presença dos 
inquisidores em terras brasileiras.

Submetidos a torturas cruéis, os acusados confessavam crimes que não cometeram. 
Muitas mulheres, por exemplo, foram queimadas vivas sob a acusação de bruxaria por 
usarem remédios caseiros feitos com ervas. Em Portugal, cerca de 30 mil pessoas sofreram 
suplícios e outras 1,1 mil morreram nas fogueiras.

Em outros casos, pessoas com melhores condições econômicas eram acusadas para 
que o Estado ficasse com seus bens, como aconteceu com muitos judeus enriquecidos 
pela prática do comércio. 

enquanto isso...

 Auto de fé em Lisboa, gravura colorizada, século XVIII.
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Para o professor 
• SOUZA, Laura de Mello e. O 
diabo e a Terra de Santa Cruz: 
feitiçaria e religiosidade popu-
lar no Brasil Colonial. São Pau-
lo: Companhia das Letras, 2009.

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

Esquema-resumo
• Peça aos alunos que resu-
mam o capítulo em uma fra-
se apenas e anote-a na lousa. 
• Valorize as contribuições 
dos alunos e destaque que se 
trata de um exercício de sínte-
se do conteúdo estudado.
• Caso algum ponto tenha si-
do esquecido, adicione algu-
mas frases ao final para faci-
litar a retomada do conteúdo.
• Pergunte o porquê de o pe-
ríodo se chamar “Colonial”. 
• Divida a classe em cinco ou 
seis grupos e desenhe uma li-
nha do tempo na lousa, com 
o número 1500 no meio. Pe-
ça a  cada grupo que adicione 
elementos antes ou depois de 
1500 sem repetir nenhum fa-
to ou conteúdo já escrito por 
outro grupo. O ideal é que os 
grupos identifiquem seus fa-
tos na linha do tempo por um 
símbolo simples ou uma letra. 
Dessa maneira, todos poderão 
visualizar mais um esquema 
semelhante ao desta página. 

O livro parte do registro, do 
real ao imaginário, da magia, 
das crendices, das supersti-
ções, da medicina alternativa 
e de comportamentos suspei-
tos, aos olhos da Inquisição, 
que eram praticados na colô-
nia portuguesa. 
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Fundação Biblioteca Nacional
Disponível em: <http://livro.pro/teygeh>.
Site da Fundação Biblioteca Nacional, no Rio de 
Janeiro, que reúne informações sobre a presença 
dos franceses no Brasil. Acesso em: 21 set. 2018.
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) 
Disponível em: <http://livro.pro/r4ts52>.
Site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) com textos sobre a história do Brasil e 
também uma linha do tempo desde 1500 até o ano 
2000. Acesso em: 21 set. 2018.
Antes do Brasil, Cabo Frio, 1530. 
Brasil, 2010. Diretor: Arthur Fontes.
Disponível em: <livro.pro/k54ryp>.
Vídeo sobre os primeiros tempos do Brasil colonial, 
que combina ficção e análise histórica. Acesso em: 
21 set. 2018.

MUNDO VIRTUAL

A imagem da página 134 é uma representação dos rituais antropofágicos de indígenas 
que viviam no litoral do atual território brasileiro. Observe a imagem e responda ao que 
se pede:

 1. De que modo os indígenas foram representados?

 2. Há a presença de um não indígena na imagem. Como ele foi representado? 

 3. É possível afirmar que a representação apresenta um olhar etnocêntrico sobre a 
cultura indígena? Justifique sua resposta.

interpretando documentos

No Brasil, é comum encontrarmos pessoas que têm ideias preconceituosas a 
respeito dos indígenas. Uma dessas ideias diz que os indígenas são preguiçosos e não 
gostam de trabalhar. Porém, basta conhecer um pouco a respeito dos indígenas para 
verificar que esse tipo de pensamento não é verdadeiro. Em suas aldeias, homens 
e mulheres indígenas trabalham: caçam, pescam, plantam, colhem, constroem suas 
casas etc. 

Para fazer uma embarcação, por exemplo, precisam entrar na mata, encontrar e 
derrubar uma árvore específica, tirar da floresta, cortar, moldar e queimar a madeira de 
um modo adequado até a embarcação ficar pronta para ser colocada na água. Além 
desses exemplos, existem muitos indígenas que vivem nas cidades e trabalham como 
professores, advogados, médicos entre outras profissões. 

• Reúna-se em grupo com seus colegas e conversem a respeito do preconceito 
contra os indígenas. Em seguida, produzam um cartaz com fotos e uma frase 
contra essa prática.

hora de refletir

Veja orientações no Manual do Professor.

Veja orientações no Manual do Professor.

Veja orientações no Manual do Professor.

Veja orientações no Manual do Professor.
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MINHA BIBLIOTECA
Nuno descobre o Brasil, de Marcus Aurelius Pimenta e José 
Roberto Torero. São Paulo: Companhia das Letrinhas, 2016.
Nuno é um menino que veio ao Brasil com a esquadra de Cabral. 
No livro ele conta como foi essa aventura.
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atividades

para organizar as ideias
 1. Observe o mapa Terra Brasilis e o mapa feito pelo cartógrafo Diogo Homem, repro-

duzido na página 138. Com base nos dois documentos, faça o que se pede:
a) O que esses mapas revelam a respeito do território? 
b) O mapa Terra Brasilis traz a figura de um dragão; já o mapa de Diogo Homem 

tem um leão representado no interior do território. O que a presença de um 
dragão e de um leão nos mapas revela sobre a ideia que muitos europeus tinham 
a respeito da América?

c) Quais as semelhanças e as diferenças entre a vegetação desenhada?

 2. Etnocentrismo é um tipo de pensamento que considera a própria cultura como 
centro do mundo e julga os valores, as culturas e os povos de outras culturas como 
exóticos ou menos importantes. Com base nessas informações e no que foi tratado 
no intertítulo O choque cultural (página 133), faça o que se pede:
a) Explique como ocorreu a escravização dos indígenas.
b) Ainda hoje, sociedades e indivíduos expressam concepções e pensamentos 

etnocêntricos. Isso ocorre inclusive em nosso cotidiano. Que tipo de ações 
podemos tomar para evitar julgamentos e ideias etnocêntricas em nosso 
cotidiano?

 3. Pesquise sobre os povos indígenas na região em que você vive. Para isso, utilize livros, 
jornais, revistas e a internet. É possível levantar informações sobre as principais terras 
indígenas da região, os grupos que vivem nelas, as dificuldades que eles enfrentam, 
entre outros dados. 
Após a pesquisa, reúna suas informações com as de seus colegas e apresente um 
seminário em sala de aula.
Veja orientações no Manual do Professor.

Ambos reforçam os relatos daqueles que visitaram a colônia portuguesa nos 
primeiros tempos, segundo os quais a América era uma terra exuberante, 
repleta de matas, animais variados, muita água e beleza. 

A vegetação representada no mapa de Diogo Homem é mais escassa em 
comparação à representada no Terra Brasilis, porém o cartógrafo português 

Essas figuras revelam que os portugueses tinham sentimentos contraditórios: 
de um lado, acreditavam que a região parecia um paraíso terrestre cheio de 
esplendor, beleza e possibilidades; de outro, sentiam-se ameaçados e ame-
drontados diante de um ambiente tão diferente do europeu. 

deu grande destaque ao rio Amazonas. No Terra Brasilis, por sua vez, há um destaque para diferentes espécies 

da fauna local. Em ambos, o pau-
-brasil é representado.

Os europeus estranharam alguns costumes e hábitos indígenas, como o modo de organi-
zar o trabalho, a nudez e a religiosidade diferente da cristã, além da antropofagia. Para 
escravizar os indígenas, os europeus diziam que esses povos eram selvagens, bárbaros, 

sem deus e, por isso, inferiores.

Resposta pessoal. Veja orientações no Manual do Professor. 

interpretando documentos

hora de refletir
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS
• Gerais: 1, 2, 4 e 6
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 1, 3, 4, 5 e 6
• Específicas de História: 1, 3, 
4, 6 e 7

HABILIDADES
• EF07HI08
• EF07HI09
• EF07HI10
• EF07HI11
• EF07HI14

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

Para organizar as ideias
• 1. Reforce a explicação de 
que os mapas também são 
produções históricas, isto é, 
contêm elementos do contex-
to em que foram feitos. Rea-
firme que a abundância das 
matas e as potenciais rique-
zas recebem bastante foco no 
mapa Terra Brasilis, pois es-
se era um dos principais obje-
tivos das expedições ultrama-
rinas. Havia também o medo 
do território distante e desco-
nhecido, figurado em elemen-
tos pouco usuais, como o dra-
gão e alguns animais.
• 2. O etnocentrismo pressu-
põe colocar nossos valores e 
nossa cultura como melhores 
em relação aos dos outros. Pa-
ra não sermos etnocêntricos no 
dia a dia, precisamos desenvol-
ver algumas habilidades, como: 
não ter preconceito com outras 
ideias e pessoas; rever concei-
tos e valores; procurar conhe-
cer outras culturas; saber ouvir 
outras opiniões etc. 
• 3. No site do Portal do 
Professor (MEC), a professo-
ra Lauzita Goretti Oliveira, de 
uma escola pública de Uber-
lândia, sugere que sejam fei-
tos alguns procedimentos an-
tes da produção de um semi-
nário. Veja, a seguir, algumas 
dessas orientações. Disponível 
em: <http://livro.pro/qwetk2>. 
Acesso em: 11 out. 2018.

• Para apresentar o tema da 
aula aos alunos, o professor 
deverá perguntar a eles:

 ✓ Você tem dificuldade em se 
expressar quando está à fren-
te da sala apresentando um 
trabalho que exige exposição 
oral? Como você se sente nes-
se momento?

 ✓ Você já apresentou um tra-

balho escolar em forma de se-
minário? Como foi essa apre-
sentação?
• A seguir, o professor deverá 
exibir para eles o vídeo sobre o 
gênero seminário. Vídeo: Co-
municação oral: gênero semi-
nário. Disponível em: <http://
livro.pro/cuuqrd>. Acesso em: 
11 out. 2018.

• Após a exibição do vídeo, 
o professor deverá  dispor os 
alunos em círculo e conversar 
com eles sobre o tema abor-
dado.

 ✓ Qual a diferença entre ora-
lização de textos escritos e gê-
neros orais?

 ✓ O que é preciso para se fa-
zer um seminário?
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Fundação Biblioteca Nacional
Disponível em: <http://livro.pro/teygeh>.
Site da Fundação Biblioteca Nacional, no Rio de 
Janeiro, que reúne informações sobre a presença 
dos franceses no Brasil. Acesso em: 21 set. 2018.
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) 
Disponível em: <http://livro.pro/r4ts52>.
Site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) com textos sobre a história do Brasil e 
também uma linha do tempo desde 1500 até o ano 
2000. Acesso em: 21 set. 2018.
Antes do Brasil, Cabo Frio, 1530. 
Brasil, 2010. Diretor: Arthur Fontes.
Disponível em: <livro.pro/k54ryp>.
Vídeo sobre os primeiros tempos do Brasil colonial, 
que combina ficção e análise histórica. Acesso em: 
21 set. 2018.

MUNDO VIRTUAL

A imagem da página 134 é uma representação dos rituais antropofágicos de indígenas 
que viviam no litoral do atual território brasileiro. Observe a imagem e responda ao que 
se pede:

 1. De que modo os indígenas foram representados?

 2. Há a presença de um não indígena na imagem. Como ele foi representado? 

 3. É possível afirmar que a representação apresenta um olhar etnocêntrico sobre a 
cultura indígena? Justifique sua resposta.

interpretando documentos

No Brasil, é comum encontrarmos pessoas que têm ideias preconceituosas a 
respeito dos indígenas. Uma dessas ideias diz que os indígenas são preguiçosos e não 
gostam de trabalhar. Porém, basta conhecer um pouco a respeito dos indígenas para 
verificar que esse tipo de pensamento não é verdadeiro. Em suas aldeias, homens 
e mulheres indígenas trabalham: caçam, pescam, plantam, colhem, constroem suas 
casas etc. 

Para fazer uma embarcação, por exemplo, precisam entrar na mata, encontrar e 
derrubar uma árvore específica, tirar da floresta, cortar, moldar e queimar a madeira de 
um modo adequado até a embarcação ficar pronta para ser colocada na água. Além 
desses exemplos, existem muitos indígenas que vivem nas cidades e trabalham como 
professores, advogados, médicos entre outras profissões. 

• Reúna-se em grupo com seus colegas e conversem a respeito do preconceito 
contra os indígenas. Em seguida, produzam um cartaz com fotos e uma frase 
contra essa prática.

hora de refletir

Veja orientações no Manual do Professor.

Veja orientações no Manual do Professor.

Veja orientações no Manual do Professor.

Veja orientações no Manual do Professor.
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MINHA BIBLIOTECA
Nuno descobre o Brasil, de Marcus Aurelius Pimenta e José 
Roberto Torero. São Paulo: Companhia das Letrinhas, 2016.
Nuno é um menino que veio ao Brasil com a esquadra de Cabral. 
No livro ele conta como foi essa aventura.
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atividades

para organizar as ideias
 1. Observe o mapa Terra Brasilis e o mapa feito pelo cartógrafo Diogo Homem, repro-

duzido na página 138. Com base nos dois documentos, faça o que se pede:
a) O que esses mapas revelam a respeito do território? 
b) O mapa Terra Brasilis traz a figura de um dragão; já o mapa de Diogo Homem 

tem um leão representado no interior do território. O que a presença de um 
dragão e de um leão nos mapas revela sobre a ideia que muitos europeus tinham 
a respeito da América?

c) Quais as semelhanças e as diferenças entre a vegetação desenhada?

 2. Etnocentrismo é um tipo de pensamento que considera a própria cultura como 
centro do mundo e julga os valores, as culturas e os povos de outras culturas como 
exóticos ou menos importantes. Com base nessas informações e no que foi tratado 
no intertítulo O choque cultural (página 133), faça o que se pede:
a) Explique como ocorreu a escravização dos indígenas.
b) Ainda hoje, sociedades e indivíduos expressam concepções e pensamentos 

etnocêntricos. Isso ocorre inclusive em nosso cotidiano. Que tipo de ações 
podemos tomar para evitar julgamentos e ideias etnocêntricas em nosso 
cotidiano?

 3. Pesquise sobre os povos indígenas na região em que você vive. Para isso, utilize livros, 
jornais, revistas e a internet. É possível levantar informações sobre as principais terras 
indígenas da região, os grupos que vivem nelas, as dificuldades que eles enfrentam, 
entre outros dados. 
Após a pesquisa, reúna suas informações com as de seus colegas e apresente um 
seminário em sala de aula.
Veja orientações no Manual do Professor.

Ambos reforçam os relatos daqueles que visitaram a colônia portuguesa nos 
primeiros tempos, segundo os quais a América era uma terra exuberante, 
repleta de matas, animais variados, muita água e beleza. 

A vegetação representada no mapa de Diogo Homem é mais escassa em 
comparação à representada no Terra Brasilis, porém o cartógrafo português 

Essas figuras revelam que os portugueses tinham sentimentos contraditórios: 
de um lado, acreditavam que a região parecia um paraíso terrestre cheio de 
esplendor, beleza e possibilidades; de outro, sentiam-se ameaçados e ame-
drontados diante de um ambiente tão diferente do europeu. 

deu grande destaque ao rio Amazonas. No Terra Brasilis, por sua vez, há um destaque para diferentes espécies 

da fauna local. Em ambos, o pau-
-brasil é representado.

Os europeus estranharam alguns costumes e hábitos indígenas, como o modo de organi-
zar o trabalho, a nudez e a religiosidade diferente da cristã, além da antropofagia. Para 
escravizar os indígenas, os europeus diziam que esses povos eram selvagens, bárbaros, 

sem deus e, por isso, inferiores.

Resposta pessoal. Veja orientações no Manual do Professor. 

interpretando documentos

hora de refletir
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PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS

Interpretando documentos
• 1. Os indígenas foram re-
presentados em um ritual an-
tropofágico. A imagem mos-
tra os indígenas partindo o 
corpo de diversas pessoas, en-
quanto cozinham e comem al-
gumas partes. 
• 2. No fundo da imagem, 
há um indivíduo com barba, 
o que indica se tratar de um 
europeu. Ele observa tudo de 
forma horrorizada, ressaltan-
do a brutalidade da cena.
• 3. Sim. A cena constrói um 
olhar etnocêntrico sobre a cul-
tura indígena, já que repre-
senta o ritual antropofágico 
de forma violenta e exótica. Is-
so contribui para a construção 
de uma imagem negativa dos 
povos indígenas que viviam no 
atual território do Brasil.

Hora de Refletir 
• A propagação da ideia de 
que indígenas são preguiçosos 
é mais uma marca da visão et-
nocêntrica que foi construída 
sobre as sociedades indígenas.

[…] O etnocentrismo 
consiste em privilegiar um 
universo de representações 
propondo-o como modelo e 
reduzindo à insignifi cância 
os demais universos e cul-
turas “diferentes”. De fato, 
trata-se de uma violência 
que, historicamente, não só 
se concretizou por meio da 
violência física contida nas 
diversas formas de colonia-
lismos, mas, sobretudo, […] 
por meio […] “violência sim-
bólica” […]

CARVALHO, José Carlos de Paula. 
Etnocentrismo: inconsciente, imagi-

nário e preconceito no universo das 
organizações educativas. Disponível 

em: <http://www.scielo.br/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=

S1414-32831997000200014>. 
Acesso em: 14 set. 2018.

 ✓ Quais os procedimentos 
necessários para se apresentar 
um seminário?

 ✓ No exemplo de seminário 
apresentado no vídeo, quais 
foram as estratégias utilizadas 
pelo apresentador?

 ✓ O gênero seminário, assim 
como qualquer outro, apresen-
ta determinadas características. 
Você sabe quais são elas?
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 O ser humano como mercadoria
No século XVI o continente africano era habitado por povos 

de diferentes etnias ou nações. Alguns desses povos conheciam 
e praticavam a escravidão havia séculos.

As sociedades que praticavam a escravidão apresentavam 
diferentes explicações para justificar esse ato. Por exemplo, se come-
tessem um delito grave, como roubo e assassinato; pela prática de 
adultério; pelo rapto de crianças; por endividamento. A forma mais 
comum, contudo, era escravizar os inimigos vencidos nas guerras.

Os escravizados poderiam trabalhar em atividades domésticas ou como artesãos, 
agricultores ou mineradores.

Em algumas regiões os cativos eram integrados às famílias dos senhores, embora em 
condição diferente, uma vez que sua posse era coletiva. Em outras regiões, entretanto, os 
senhores podiam castigar e até mesmo matar seus escravos. Porém, os escravos não eram 
considerados essenciais para o funcionamento dessas sociedades; também não eram vistos 
como “mercadorias” a serem vendidas com o objetivo de gerar lucros.

No século XV, os portugueses começaram a explorar a costa atlântica do continente 
africano e passaram a comprar africanos escravizados para serem vendidos na Europa. Essa 
escravidão posta em prática pelos europeus tinha uma diferença fundamental em relação 
à existente na África. Os cativos eram tratados como mercadorias a serem compradas a 
preço baixo e vendidas a preço elevado para dar lucros aos mercadores. 

O número de pessoas escravizadas aumentou, transformando o tráfico em uma das 
principais bases da economia mercantil da época.

Desde então, milhões 
de pessoas foram trazidas 
à força da África para a 
América. A maioria desses 
escravizados estava des-
tinada ao trabalho na 
agricultura. 

Etnia: grupo de 
indivíduos que partilham 
as mesmas tradições, 
técnicas, habilidades, 
língua, crenças etc.
Nação: no sentido aqui 
usado, comunidade de 
indivíduos de um mesmo 
grupo étnico, que tem 
como base um território.

  Gravura colorizada 
produzida em 1872 
representando um 
mercado de pessoas 
escravizadas em 
Zanzibar, na África. GR

AN
GE

R/
FO

TO
AR

EN
A
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A escravidão africana

C
A
P
ÍT
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A escravidão africana

P
ÍT

ULO 7

Objetivos de aprendizagem
• Diferenciar a escravidão 

na África antes e depois 
da chegada dos 
europeus.

• Compreender o uso da 
mão de obra de pessoas 
escravizadas de origem 
africana no Brasil. 

• Refletir sobre o preconceito e 
a discriminação no 
Brasil contemporâneo. 

146

No Brasil atual, muitas pessoas são submetidas a trabalho degradante. 
Mulheres e homens são constantemente vigiados e proibidos de sair do local. 
Seus documentos são confiscados pelos patrões, e o salário – quando existe – é 
inferior ao salário mínimo vigente no país.

Pessoas que enfrentam essas condições são trabalhadores em situação 
análoga à escravidão. O gráfico abaixo mostra o número de trabalhadores 
resgatados pelo Ministério do Trabalho nessa situação.

A mão de obra escrava vigorou legalmente no 
Brasil entre os séculos XVI e XIX. 

Neste capítulo, vamos estudar a escravidão, 
desde a captura de pessoas na África até o trabalho 
ao qual eram submetidas. Vamos conhecer também 
algumas formas de resistência à escravidão e a 
participação desses trabalhadores na formação da 
sociedade brasileira.

Fonte: VELASCO, Clara; REIS, 
Thiago. No de operações 

contra trabalho escravo cai 
23,5% em 1 ano; total de 

resgatados é menor desde 
1998. G1, 17 jul. 2018. 

Disponível em: <https://
g1.globo.com/economia/

noticia/n-de-operacoes-contra-
trabalho-escravo-cai-235-em-
1-ano-total-de-resgatados-e-
o-menor-desde-1998.ghtml>. 

Acesso em: 8 out. 2018. ED
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS
• Gerais: 1, 2, 4, 5 e 7
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7
• Específicas de História: 1, 2, 
3, 4, 5 e 7 

HABILIDADES
• EF07HI02
• EF07HI03
• EF07HI10
• EF07HI13
• EF07HI14
• EF07HI16

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Pergunte aos alunos se eles 
já viram ou leram notícias so-
bre resgate de trabalhadores 
em situação análoga à escravi-
dão. Caso os alunos não dife-
renciem um empregador que 
desrespeita a legislação traba-
lhista de um empregador que 
explora o trabalho análogo à 
escravidão, aproveite a opor-
tunidade para pontuar as di-
ferenças.
• Explique que há pontos em 
comum entre o trabalho con-
temporâneo e análogo à es-
cravidão e a escravidão que 
aconteceu no Brasil séculos 
atrás. Um dos pontos cruciais 
é a impossibilidade de o traba-
lhador mudar de local de tra-
balho quando deseja; outro é 
a relação extremamente desi-
gual entre empregado e em-
pregador, ou entre senhor e 
escravizado.
• A escravidão que esteve pre-
sente no Brasil do século XVI ao 
século XIX era legalizada (previs-
ta em lei) e baseada em um co-
mércio internacional e interno 
de grandes proporções, diferen-
temente do que acontece ho-
je. Aproveite e escreva na lousa 
a duração da escravidão insti-
tucionalizada no Brasil: 1500-
1888, ou seja, 388 anos. 

SUGESTÃO DE SITE

Para o professor e o aluno
• O tema “trabalho análogo 
à escravidão” na contempo-
raneidade é bastante intrinca-
do, especialmente se os alu-
nos não tiverem visto ou lido 

nenhuma notícia sobre o as-
sunto. O Ministério Público do 
Trabalho disponibiliza um gibi 
on-line que explica as diversas 
formas de trabalho análogas 
à escravidão. Gibi disponível 
em: <http://livro.pro/hzahco>. 
Acesso em: 11 out. 2018. 

• Há também uma diversidade 
de materiais disponíveis no site 
do MPT na escola e sugestões 
de como os professores do Ensino 
Fundamental podem trabalhar o 
tema em sala de aula. Disponí-
vel em: <http://livro.pro/g78ayr>. 
Acesso em: 11 out. 2018. 
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 O ser humano como mercadoria
No século XVI o continente africano era habitado por povos 

de diferentes etnias ou nações. Alguns desses povos conheciam 
e praticavam a escravidão havia séculos.

As sociedades que praticavam a escravidão apresentavam 
diferentes explicações para justificar esse ato. Por exemplo, se come-
tessem um delito grave, como roubo e assassinato; pela prática de 
adultério; pelo rapto de crianças; por endividamento. A forma mais 
comum, contudo, era escravizar os inimigos vencidos nas guerras.

Os escravizados poderiam trabalhar em atividades domésticas ou como artesãos, 
agricultores ou mineradores.

Em algumas regiões os cativos eram integrados às famílias dos senhores, embora em 
condição diferente, uma vez que sua posse era coletiva. Em outras regiões, entretanto, os 
senhores podiam castigar e até mesmo matar seus escravos. Porém, os escravos não eram 
considerados essenciais para o funcionamento dessas sociedades; também não eram vistos 
como “mercadorias” a serem vendidas com o objetivo de gerar lucros.

No século XV, os portugueses começaram a explorar a costa atlântica do continente 
africano e passaram a comprar africanos escravizados para serem vendidos na Europa. Essa 
escravidão posta em prática pelos europeus tinha uma diferença fundamental em relação 
à existente na África. Os cativos eram tratados como mercadorias a serem compradas a 
preço baixo e vendidas a preço elevado para dar lucros aos mercadores. 

O número de pessoas escravizadas aumentou, transformando o tráfico em uma das 
principais bases da economia mercantil da época.

Desde então, milhões 
de pessoas foram trazidas 
à força da África para a 
América. A maioria desses 
escravizados estava des-
tinada ao trabalho na 
agricultura. 

Etnia: grupo de 
indivíduos que partilham 
as mesmas tradições, 
técnicas, habilidades, 
língua, crenças etc.
Nação: no sentido aqui 
usado, comunidade de 
indivíduos de um mesmo 
grupo étnico, que tem 
como base um território.

  Gravura colorizada 
produzida em 1872 
representando um 
mercado de pessoas 
escravizadas em 
Zanzibar, na África. GR
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Objetivos de aprendizagem
• Diferenciar a escravidão 

na África antes e depois 
da chegada dos 
europeus.

• Compreender o uso da 
mão de obra de pessoas 
escravizadas de origem 
africana no Brasil. 

• Refletir sobre o preconceito e 
a discriminação no 
Brasil contemporâneo. 
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No Brasil atual, muitas pessoas são submetidas a trabalho degradante. 
Mulheres e homens são constantemente vigiados e proibidos de sair do local. 
Seus documentos são confiscados pelos patrões, e o salário – quando existe – é 
inferior ao salário mínimo vigente no país.

Pessoas que enfrentam essas condições são trabalhadores em situação 
análoga à escravidão. O gráfico abaixo mostra o número de trabalhadores 
resgatados pelo Ministério do Trabalho nessa situação.

A mão de obra escrava vigorou legalmente no 
Brasil entre os séculos XVI e XIX. 

Neste capítulo, vamos estudar a escravidão, 
desde a captura de pessoas na África até o trabalho 
ao qual eram submetidas. Vamos conhecer também 
algumas formas de resistência à escravidão e a 
participação desses trabalhadores na formação da 
sociedade brasileira.

Fonte: VELASCO, Clara; REIS, 
Thiago. No de operações 

contra trabalho escravo cai 
23,5% em 1 ano; total de 

resgatados é menor desde 
1998. G1, 17 jul. 2018. 

Disponível em: <https://
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Para os alunos 

Uma história do negro no 
Brasil

A história do negro bra-
sileiro não teve início com 
o tráfi co de escravizados. 

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Comente com os alunos 
que a escravidão já existia na 
África antes do tráfico de es-
cravizados conduzido pelos 
portugueses e europeus, mas 
não era praticada para fins co-
merciais e obtenção de lucro. 
• Explique que, muitas ve-
zes, os escravizados poderiam 
ser inclusive reis e rainhas que 
perderam uma guerra, mas, 
quando eram transformados 
em escravizados, mantinham 
uma posição social alta na no-
va nação. Isso poderia aconte-
cer também com outros indiví-
duos que possuíam cargos re-
ligiosos, por exemplo. Essa era 
uma diferença fundamental 
entre a escravidão praticada na 
África e a praticada fora dela. 
• Para que as diferenças fi-
quem bastante claras, divida a 
lousa em duas partes e escreva 
em cada uma delas, “Escravi-
dão na África” e “Escravidão 
pelos Europeus”, e preencha as 
duas partes com o conteúdo ex-
posto na página 147. É impres-
cindível que os alunos enten-
dam que não havia um comér-
cio mercantil de escravizados 
dentro da África, ou seja, que 
visasse ao lucro e em massa.

É uma história bem mais 
antiga, anterior à escravi-
dão nas Américas, à vida 
de cativo no Brasil. [...] Por 
isso, para compreender-
mos a trajetória dos negros 
brasileiros é preciso saber 
como e por que o conti-
nente africano se tornou o 

maior centro de dispersão 
populacional do mundo 
moderno.

ALBUQUERQUE, Wlamyra; FRAGA FI-
LHO, Walter. Uma história do negro 

no Brasil. Salvador: Centro de 
Estudos Afro-Orientais; Brasília: 

Fundação  Cultural Palmares, 
2006. p. 13.
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Pela ilustração, vemos que no porão estão armazenados vários barris de água, 
e logo acima há um compartimento repleto de pessoas (detalhe 1). Interessado em 
mostrar em detalhes como acontecia o transporte 
dessas pessoas, o autor do desenho se preocu-
pou em fazer também um detalhe ampliado desse 
compartimento.

 O navio negreiro
Como era a viagem dos africanos escravizados para a América? O documento a seguir 

pode nos ajudar a refletir sobre isso. Trata-se de uma ilustração de autoria desconhecida 
publicada em 1830 no livro que o religioso inglês Robert Walsh escreveu a respeito do 
período que passou no Brasil.

O que vemos na imagem é a planta de um navio negreiro, nome dado aos navios 
que transportavam os escravizados da África à América. O desenho do navio foi feito 
em ângulos diferentes. Na parte superior, temos um corte longitudinal (ou vertical), que 
mostra o interior do navio. Na parte inferior, o navio aparece visto de cima.

  Seções de 
um navio 
negreiro 
(1830), 
litografia do 
livro Notícias 
do Brasil 
(1828-1829), 
de Robert 
Walsh 
(1772-1852).

  Compartimento do porão do navio – 
detalhe da litografia Seções de um navio 
negreiro.
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p ar a s aber mais

Fonte: ATLAS histórico escolar. Rio de 
Janeiro: MEC, 1996.
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Quantos africanos vieram para o Brasil?
O comércio que envolvia a captura, o transporte e a venda dos 

africanos escravizados no continente americano costuma ser chamado 
de tráfico negreiro ou tráfico de escravos. 

Na África, o lucro alcançado com a venda de cativos para os euro-
peus estimulou os conflitos entre povos do continente. Muitos chefes 
de aldeia e governantes de reinos usavam a guerra para obter prisio-
neiros e vendê-los aos traficantes da Europa. 

Para os europeus, o tráfico de africanos escravizados para a América 
e para o Brasil, em particular, foi uma das atividades econômicas mais 
lucrativas entre os séculos XVI e XIX. Foi praticado por diversos países, 
entre os quais Holanda, Inglaterra e Portugal. 

É impossível calcular quantos africanos foram trazidos para a 
América na condição de escravizados. Segundo alguns pesquisadores, 
esse número chegou a cerca de 12 milhões de pessoas. 

Para o Brasil, calcula-se que o tráfico negreiro tenha trazido cerca 
de 5 milhões desses africanos. O Brasil foi uma das maiores sociedades 
escravistas da história da humanidade, assim como os romanos durante 
a Antiguidade.

Veja no 
Material Digital 
Audiovisual o 
vídeo Escravidão.
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS 
• Gerais: 1 e 6
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 3, 5, 6 e 7
• Específicas de História: 2, 4, 
6 e 7

HABILIDADES
• EF07HI02
• EF07HI03
• EF07HI12
• EF07HI13
• EF07HI14
• EF07HI15
• EF07HI16

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

Para saber mais
• Retome a ideia de que o co-
mércio de escravizados, visan-
do ao lucro e feito pelos euro-
peus, foi intenso e aponte o fa-
to de que esse comércio, inclu-
sive, passou a modificar as lógi-
cas internas do continente afri-
cano. Muitas foram as nações 
africanas estimuladas a praticar 
esse comércio e a aprisionar ca-
da vez mais africanos. 
• Uma sugestão de exercício 
para facilitar a representação 
do tráfico de africanos: Peça 
a todos os alunos da sala que 
se levantem (caso algum aluno 
não possa fazer, deve levantar 
as duas mãos). Diga a eles que 
todos juntos representam o 
montante de escravizados trafi-
cados do século XVI ao XIX. Pe-
ça a pouco menos da metade 
que abaixe as mãos ou se sen-
te (calcule mentalmente por fi-
leiras). Os que permaneceram 
com as mãos levantadas ou em 
pé representam os levados ao 
Brasil. É importante mencionar 
que o Brasil foi o país que mais 
recebeu escravizados traficados 
no mundo. 

NO AUDIOVISUAL

Escravidão
• Aproveite a abordagem do 
assunto da escravidão e do tráfico 
de africanos para serem escravi-
zados no Brasil e apresente aos 
alunos o vídeo “Escravidão”.
• O vídeo conta um pouco das 
práticas de escravidão ao longo 
da história.

MAIS ATIVIDADES

Ler a biografia escrita por 
um escravizado 
• Trabalhe com os trechos 
traduzidos pela Prof. Dr. Sil-
via Lara (Unicamp) da biogra-
fia do africano escravizado 
Baquaqua disponíveis on-line 
e gratuitamente. Disponível 

em: <http://livro.pro/c7wn5f>. 
Acesso em: 11 out. 2018. 
• As páginas de 272 a 274 
trazem parágrafos que descre-
vem os horrores de ser embar-
cado em um navio. Para grande 
parte dos escravizados, o navio 
nunca havia sido visto antes, as-
sim como o mar. Comente com 
os alunos essas informações e 

relacione-as com a violência do 
tráfico e com o fato de os afri-
canos não saberem se viveriam 
após entrarem em um navio.
• Peça aos alunos que se di-
vidam em grupos. Cada grupo 
será responsável por assinalar, 
após a leitura do trecho, um 
tipo de informação: estranha-
mentos de Baquaqua, condi-
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Pela ilustração, vemos que no porão estão armazenados vários barris de água, 
e logo acima há um compartimento repleto de pessoas (detalhe 1). Interessado em 
mostrar em detalhes como acontecia o transporte 
dessas pessoas, o autor do desenho se preocu-
pou em fazer também um detalhe ampliado desse 
compartimento.

 O navio negreiro
Como era a viagem dos africanos escravizados para a América? O documento a seguir 

pode nos ajudar a refletir sobre isso. Trata-se de uma ilustração de autoria desconhecida 
publicada em 1830 no livro que o religioso inglês Robert Walsh escreveu a respeito do 
período que passou no Brasil.

O que vemos na imagem é a planta de um navio negreiro, nome dado aos navios 
que transportavam os escravizados da África à América. O desenho do navio foi feito 
em ângulos diferentes. Na parte superior, temos um corte longitudinal (ou vertical), que 
mostra o interior do navio. Na parte inferior, o navio aparece visto de cima.

  Seções de 
um navio 
negreiro 
(1830), 
litografia do 
livro Notícias 
do Brasil 
(1828-1829), 
de Robert 
Walsh 
(1772-1852).

  Compartimento do porão do navio – 
detalhe da litografia Seções de um navio 
negreiro.

1
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p ar a s aber mais

Fonte: ATLAS histórico escolar. Rio de 
Janeiro: MEC, 1996.
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Principais rotas de tráfico de africanos 
para o Brasil (séculos XVI-XIX) 
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Quantos africanos vieram para o Brasil?
O comércio que envolvia a captura, o transporte e a venda dos 

africanos escravizados no continente americano costuma ser chamado 
de tráfico negreiro ou tráfico de escravos. 

Na África, o lucro alcançado com a venda de cativos para os euro-
peus estimulou os conflitos entre povos do continente. Muitos chefes 
de aldeia e governantes de reinos usavam a guerra para obter prisio-
neiros e vendê-los aos traficantes da Europa. 

Para os europeus, o tráfico de africanos escravizados para a América 
e para o Brasil, em particular, foi uma das atividades econômicas mais 
lucrativas entre os séculos XVI e XIX. Foi praticado por diversos países, 
entre os quais Holanda, Inglaterra e Portugal. 

É impossível calcular quantos africanos foram trazidos para a 
América na condição de escravizados. Segundo alguns pesquisadores, 
esse número chegou a cerca de 12 milhões de pessoas. 

Para o Brasil, calcula-se que o tráfico negreiro tenha trazido cerca 
de 5 milhões desses africanos. O Brasil foi uma das maiores sociedades 
escravistas da história da humanidade, assim como os romanos durante 
a Antiguidade.

Veja no 
Material Digital 
Audiovisual o 
vídeo Escravidão.
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PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Retome mais uma vez a 
ideia de que o tráfico visava 
ao lucro, muito diferente da 
prática da escravidão na África 
antes dos europeus. 
• Enfatize que a imagem de 
Robert Walsh mostra que os 
traficantes de escravizados 
buscavam colocar o maior 
número possível de africanos 
dentro do navio negreiro para 
garantir os lucros, porque sa-
biam que muitos dos cativos 
morreriam durante a travessia. 
• É importante sensibilizar os 
alunos em relação à violência 
existente tanto no tráfico de 
escravizados quanto na pró-
pria escravidão, como parte da 
promoção dos direitos huma-
nos e como incentivo à cons-
trução de uma sociedade justa 
e democrática. 

ções da viagem em um navio 
negreiro e comércio de escra-
vizados. 
• Organize por qual infor-
mação cada grupo será res-
ponsável e, após a leitura, pe-
ça-lhes que as compartilhem 
com a turma. 
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 A travessia do Atlântico
No século XVIII, quando algumas inovações tecnológicas aumentaram a velocidade 

das embarcações, a travessia de Angola a Recife durava cerca de 35 dias. Se o destino final 
fosse Salvador, seriam 40 dias e, para chegar ao Rio de Janeiro, eram necessários 50 dias. 
Se o navio partia de Moçambique, às margens do oceano Índico, a travessia durava 15 dias 
a mais para cada um desses destinos no Brasil. 

Quando não havia vento, a 
viagem podia se prolongar por mais 
dias, comprometendo o abasteci-
mento de água e comida, além de 
piorar as condições de higiene. Esse 
ambiente favorecia a propagação 
de doenças e muitos escravizados 
morriam durante o trajeto.

A média de mortalidade estava 
em torno de 10% a 20% por navio, 
mas há registros de casos em que 
a mortalidade ultrapassou os 50% 
entre os escravizados. Por isso, esses 
navios ficaram conhecidos como 
tumbeiros: eram tumbas nave-
gando em alto-mar. 

diálogos
Os negros no Brasil sofrem ainda hoje com o preconceito e a discriminação. Em 

geral, ganham salários inferiores aos dos brancos, estão mais sujeitos ao desemprego, 
têm menos acesso à educação e à saúde, são as principais vítimas da violência policial 
e muitas vezes alvo de piadas e brincadeiras discriminatórias e racistas.

 1. Você já presenciou ou foi vítima de alguma situação de preconceito envolvendo 
questões étnicas? Em caso positivo, conte para seus colegas como foi.

 2. O combate ao preconceito e à discriminação étnica é uma das questões mais 
importantes em nossa sociedade, já que isso é fundamental para a promoção 
da igualdade social e para o fortalecimento socioemocional de grande parcela 
da população brasileira. Registre três ações que indivíduos podem tomar para 
combater o racismo e três ações que a sociedade em conjunto pode tomar para 
atingir esse objetivo.

Resposta pessoal. Veja orientações no Manual do Professor.

É importante que as ações individuais se relacionem com medidas que podem ser tomadas por todos, inclusive 
pelos próprios alunos. Já do ponto de vista coletivo, é importante que os alunos mencionem leis que punam 
ações preconceituosas ou medidas afirmativas, que ajudem a diminuir as desigualdades sociais e a criar uma 
sociedade mais igualitária.
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Tumba: sepultura, túmulo, lugar 
no qual são enterrados os mortos.

  Xilogravura de 1781 representando africanos escravizados 
sendo jogados ao mar para morrer. A prática era adotada 
em escravizados doentes ou naqueles que causavam 
tumultos no navio.
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 Da África para a América
As ilustrações foram publicadas pela primeira vez em 1830, ano em que o governo da 

Inglaterra já havia proibido os navios ingleses de praticarem o tráfico negreiro e pressionava 
o Brasil a fazer o mesmo. 

Provavelmente, o autor da ilustração tinha intenção de denunciar as condições degra-
dantes em que as pessoas eram transportadas da África para a América. De acordo com o 
desenho, o lugar do navio onde os escravizados ficavam tinha apenas 1 metro de altura, o 
que os impedia de ficar em pé. 

Os navios negreiros não eram todos iguais e as embarcações passaram por várias 
mudanças ao longo do tempo. Nos primeiros navios usados para o tráfico, ainda no 
século XVI, os escravizados eram obrigados a viajar nos porões, juntamente com os barris 
de água e os mantimentos. 

A partir de meados do século XVII, as embarcações ganharam mais andares chegando 
a ter três compartimentos (a que vemos na imagem da página anterior tem dois comparti-
mentos). Mesmo com todos os avanços da engenharia náutica, as condições de transporte 
dos escravizados sempre foram péssimas.

  Gravura de Edwin Weedon representando dois navios negreiros ingleses, 1860.
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS 
• Gerais: 1 e 6
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 1, 2, 3, 5 e 6 
• Específicas de História: 1, 2, 
6 e 7

HABILIDADES
• EF07HI13
• EF07HI14
• EF07HI15
• EF07HI16

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Explique que, ao longo dos 
séculos, à medida que o Bra-
sil se tornava um grande pro-
dutor de açúcar e café para o 
mercado internacional, a de-
manda por mão de obra au-
mentava. 
• O Brasil e outros produtores 
de açúcar e café, ao exigirem 
mais e mais trabalhadores, 
contribuíram para transformar 
a estrutura dos navios negrei-
ros, que se tornaram maiores 
e com piores condições para 
os escravizados. Relacione o 
aumento de demanda com as 
mudanças nos navios.
• Conte que o tráfico e a es-
cravidão, desde o século XVIII, 
especialmente na Inglaterra, 
causavam horror e maior ade-
são de pessoas à causa aboli-
cionista, seja pelo fim da ins-
tituição da escravidão ou pelo 
fim do tráfico.
• Relacione o aumento dos 
opositores do tráfico à gravu-
ra indicada na página 151. Se 
possível, explique que o texto 
sobre Baquaqua, indicado an-
teriormente, também faz par-
te das obras que tinham como 
intenção se posicionar contra 
o tráfico e a escravidão, de-
nunciando seus horrores. 

MAIS ATIVIDADES

Escrever uma manchete
• Explique aos alunos o que é 
uma manchete e sua função em 
um jornal. Peça que façam um tí-
tulo bastante convincente e escre-
vam um parágrafo curto, denun-

ciando os altos lucros dos trafican-
tes de escravizados e as condições 
degradantes dos navios com o 
objetivo de convencer os leitores 
do jornal a serem contra o tráfico 
e a escravidão.
• Apresente alguns argumen-
tos da época nos quais os ati-

vistas se baseavam, como a 
humanidade dos africanos; a 
ganância de uns não poder re-
sultar no aprisionamento de 
outros; a abolição do tráfico e 
da escravidão ser uma manei-
ra de propor uma sociedade 
mais justa e igualitária.
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 A travessia do Atlântico
No século XVIII, quando algumas inovações tecnológicas aumentaram a velocidade 

das embarcações, a travessia de Angola a Recife durava cerca de 35 dias. Se o destino final 
fosse Salvador, seriam 40 dias e, para chegar ao Rio de Janeiro, eram necessários 50 dias. 
Se o navio partia de Moçambique, às margens do oceano Índico, a travessia durava 15 dias 
a mais para cada um desses destinos no Brasil. 

Quando não havia vento, a 
viagem podia se prolongar por mais 
dias, comprometendo o abasteci-
mento de água e comida, além de 
piorar as condições de higiene. Esse 
ambiente favorecia a propagação 
de doenças e muitos escravizados 
morriam durante o trajeto.

A média de mortalidade estava 
em torno de 10% a 20% por navio, 
mas há registros de casos em que 
a mortalidade ultrapassou os 50% 
entre os escravizados. Por isso, esses 
navios ficaram conhecidos como 
tumbeiros: eram tumbas nave-
gando em alto-mar. 

diálogos
Os negros no Brasil sofrem ainda hoje com o preconceito e a discriminação. Em 

geral, ganham salários inferiores aos dos brancos, estão mais sujeitos ao desemprego, 
têm menos acesso à educação e à saúde, são as principais vítimas da violência policial 
e muitas vezes alvo de piadas e brincadeiras discriminatórias e racistas.

 1. Você já presenciou ou foi vítima de alguma situação de preconceito envolvendo 
questões étnicas? Em caso positivo, conte para seus colegas como foi.

 2. O combate ao preconceito e à discriminação étnica é uma das questões mais 
importantes em nossa sociedade, já que isso é fundamental para a promoção 
da igualdade social e para o fortalecimento socioemocional de grande parcela 
da população brasileira. Registre três ações que indivíduos podem tomar para 
combater o racismo e três ações que a sociedade em conjunto pode tomar para 
atingir esse objetivo.

Resposta pessoal. Veja orientações no Manual do Professor.

É importante que as ações individuais se relacionem com medidas que podem ser tomadas por todos, inclusive 
pelos próprios alunos. Já do ponto de vista coletivo, é importante que os alunos mencionem leis que punam 
ações preconceituosas ou medidas afirmativas, que ajudem a diminuir as desigualdades sociais e a criar uma 
sociedade mais igualitária.

CO
LE

Ç˜
ÃO

 P
AR

TI
CU

LA
R.

 F
OT

O:
 P

IC
TO

RI
AL

 P
RE

SS
 LT

D/
AL

AM
Y/

FO
TO

AR
EN

A

Tumba: sepultura, túmulo, lugar 
no qual são enterrados os mortos.

  Xilogravura de 1781 representando africanos escravizados 
sendo jogados ao mar para morrer. A prática era adotada 
em escravizados doentes ou naqueles que causavam 
tumultos no navio.
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 Da África para a América
As ilustrações foram publicadas pela primeira vez em 1830, ano em que o governo da 

Inglaterra já havia proibido os navios ingleses de praticarem o tráfico negreiro e pressionava 
o Brasil a fazer o mesmo. 

Provavelmente, o autor da ilustração tinha intenção de denunciar as condições degra-
dantes em que as pessoas eram transportadas da África para a América. De acordo com o 
desenho, o lugar do navio onde os escravizados ficavam tinha apenas 1 metro de altura, o 
que os impedia de ficar em pé. 

Os navios negreiros não eram todos iguais e as embarcações passaram por várias 
mudanças ao longo do tempo. Nos primeiros navios usados para o tráfico, ainda no 
século XVI, os escravizados eram obrigados a viajar nos porões, juntamente com os barris 
de água e os mantimentos. 

A partir de meados do século XVII, as embarcações ganharam mais andares chegando 
a ter três compartimentos (a que vemos na imagem da página anterior tem dois comparti-
mentos). Mesmo com todos os avanços da engenharia náutica, as condições de transporte 
dos escravizados sempre foram péssimas.

  Gravura de Edwin Weedon representando dois navios negreiros ingleses, 1860.
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Para o professor
• O Conselho Federal de Ser-
viço Social preparou um mate-
rial explicando as nuances do 
preconceito e também propon-
do intensas reflexões. Disponí-

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

Diálogos
• 1. Explique como o precon-
ceito e a discriminação racial 
estão disseminados em nos-
sa sociedade. Peça aos alunos 
que respondam à questão da 
página 151 em uma folha em 
separado. 
• Após terem respondido, per-
gunte se alguém quer compar-
tilhar sua experiência. 
• A atividade proposta tem 
como objetivo, além de criar 
empatia com o próximo, pro-
mover os direitos humanos. 
• Após o fim dos comparti-
lhamentos das histórias, reco-
lha as atividades e analise-as 
individualmente para verificar 
se houve um entendimento 
sobre o tema ou se ainda há 
dúvidas.

vel em: <http://livro.pro/vqias2>. 
Acesso em: 16 set. 2018. 

Tratar de assuntos como 
preconceito racial, raça e ra-
cismo em sala de aula pode 
ser uma empreitada bastante 
difícil que requer empatia e 
também conhecimento. 
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 As senzalas
O principal destino dos escravizados era o trabalho agrícola. Mas eles também atuaram 

em outras atividades, como na condução de animais de carga e no trabalho doméstico. 
A partir do início do século XVIII, muitos foram destinados ao trabalho de mineração, 
sobretudo na atual região do estado de Minas Gerais (assunto do capítulo 10).

Durante um período da escravidão eram comuns os escravos de ganho, ou negros 
de ganho, cativos que trabalhavam nas cidades como barbeiros, sapateiros, vendedores 
ambulantes, carregadores etc. Esses cativos ainda pertenciam a um senhor, mas podiam 
prestar serviços, ficavam com uma parte do que ganhavam com seu trabalho e entregavam 
a outra parte ao seu senhor. Com o dinheiro guardado, muitos deles conseguiam comprar 
sua liberdade (veja a seção Olho vivo, a seguir).

As condições de vida podiam variar de uma região para outra, mas em geral os escra-
vizados eram submetidos a trabalho pesado, com jornadas de até 18 horas e recebendo 
má-alimentação. No fim do dia, eram trancados em senzalas, também conhecidas como 
ranchos ou como porões. 

As senzalas coletivas não 
devem ser entendidas apenas 
como moradias de cativos, mas 
também como prisões. Em geral, 
havia nelas uma pequena porta, 
que obrigava as pessoas a se 
abaixar para entrar ou sair. Dessa 
forma, os escravizados dificilmente 
conseguiriam fugir no momento 
em que a porta era aberta.

Não havia privacidade nem 
espaços separados e as pessoas 
amontoavam-se em um único 
ambiente. Além disso, o número 
de homens era maior que o de 
mulheres. Todas essas condições 
dificultavam a organização de uma 
vida familiar entre os escravizados, 
embora isso pudesse ocorrer.

  Escravos de ganho, pintura de 
Carlos Julião. Século XVIII.
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 Desembarque na colônia
Ao desembarcar na colônia portuguesa, os africanos eram vendidos nos portos, geral-

mente em leilões públicos. As famílias que até ali haviam conseguido se manter unidas 
eram desfeitas. Esposas, maridos e filhos eram separados e provavelmente jamais voltariam 
a se encontrar.

Havia vários portos de desembarque de escravizados na América. Na colônia portuguesa, 
os principais estavam em Recife, Salvador e Rio de Janeiro. O porto do Rio de Janeiro, por 
exemplo, redistribuía os africanos para o sul do continente americano.

A herança africana no Brasil
A escravidão durou mais de 300 anos no Brasil. Ao longo desse tempo, a forma de 

exploração do trabalho dos escravizados e suas lutas e resistências variaram conforme 
a época e o lugar.

Este capítulo é uma síntese dessa situação, que será aprofundada ao longo deste 
volume. Você verá que o legado dos africanos e seus descendentes no Brasil vai além das 
relações de trabalho. Muito do que nós, brasileiros, somos hoje é resultado da influência 
da variada e rica cultura africana. Isso pode ser observado, por exemplo, em nossos 
hábitos alimentares, nas manifestações artísticas e religiosas e até mesmo no idioma, 
que incorporou inúmeras palavras de origem africana.
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  O sítio arqueológico do Cais do Valongo, localizado na zona portuária do Rio de Janeiro (RJ), 
foi descoberto em 2011 durante obras realizadas na região. Construído em 1811, foi local de 
desembarque e comércio de africanos escravizados por 20 anos. Fotografia de 2017.
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS 
• Gerais: 1 e 6
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 1, 2, 4, 5 e 7
• Específicas de História: 1, 2, 
3, 5 e 7

HABILIDADES
• EF07HI12
• EF07HI13
• EF07HI14
• EF07HI15
• EF07HI16

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Explique que o tráfico de 
escravizados levava cativos pa-
ra o Brasil e outros locais, co-
mo Jamaica , São Domingos 
e Cuba. Preferencialmente, 
apresente um mapa na lousa, 
localizando os portos. 
• Explique ainda que os afri-
canos ficavam dias nas regiões 
portuárias até serem leiloados 
publicamente. Os traficantes, 
comerciantes e leiloeiros não 
se importavam com a existên-
cia de laços familiares ou de 
amizade e separavam os gru-
pos de acordo com a propos-
ta mais lucrativa. É importan-
te aproveitar o tema do leilão 
público de escravizados para 
apontar a diferença, novamen-
te, da escravidão praticada por 
africanos e da empreendida 
pelos europeus. Quando apri-
sionados em guerra, os africa-
nos sabiam seu destino geo-
gráfico e conheciam a lógica 
secular do aprisionamento, to-
talmente diferente do que en-
contravam quando apresados 
por europeus.

SUGESTÃO DE SITE 

Para o aluno e o professor 
• O Laboratório de História 
Oral e Imagem da Universi-
dade Federal Fluminense, em 
parceria com a Unesco, disponi-
biliza on-line e gratuitamente 

cem lugares de memória no ter-
ritório nacional com relação di-
reta aos escravizados e à África. 
Cada lugar conta com uma pe-
quena descrição que auxilia o 
uso em sala de aula. Disponível 
em: <http://livro.pro/o8eksp>. 
Acesso em: 17 set. 2018.
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 As senzalas
O principal destino dos escravizados era o trabalho agrícola. Mas eles também atuaram 

em outras atividades, como na condução de animais de carga e no trabalho doméstico. 
A partir do início do século XVIII, muitos foram destinados ao trabalho de mineração, 
sobretudo na atual região do estado de Minas Gerais (assunto do capítulo 10).

Durante um período da escravidão eram comuns os escravos de ganho, ou negros 
de ganho, cativos que trabalhavam nas cidades como barbeiros, sapateiros, vendedores 
ambulantes, carregadores etc. Esses cativos ainda pertenciam a um senhor, mas podiam 
prestar serviços, ficavam com uma parte do que ganhavam com seu trabalho e entregavam 
a outra parte ao seu senhor. Com o dinheiro guardado, muitos deles conseguiam comprar 
sua liberdade (veja a seção Olho vivo, a seguir).

As condições de vida podiam variar de uma região para outra, mas em geral os escra-
vizados eram submetidos a trabalho pesado, com jornadas de até 18 horas e recebendo 
má-alimentação. No fim do dia, eram trancados em senzalas, também conhecidas como 
ranchos ou como porões. 

As senzalas coletivas não 
devem ser entendidas apenas 
como moradias de cativos, mas 
também como prisões. Em geral, 
havia nelas uma pequena porta, 
que obrigava as pessoas a se 
abaixar para entrar ou sair. Dessa 
forma, os escravizados dificilmente 
conseguiriam fugir no momento 
em que a porta era aberta.

Não havia privacidade nem 
espaços separados e as pessoas 
amontoavam-se em um único 
ambiente. Além disso, o número 
de homens era maior que o de 
mulheres. Todas essas condições 
dificultavam a organização de uma 
vida familiar entre os escravizados, 
embora isso pudesse ocorrer.

  Escravos de ganho, pintura de 
Carlos Julião. Século XVIII.
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p ar a s aber mais

 Desembarque na colônia
Ao desembarcar na colônia portuguesa, os africanos eram vendidos nos portos, geral-

mente em leilões públicos. As famílias que até ali haviam conseguido se manter unidas 
eram desfeitas. Esposas, maridos e filhos eram separados e provavelmente jamais voltariam 
a se encontrar.

Havia vários portos de desembarque de escravizados na América. Na colônia portuguesa, 
os principais estavam em Recife, Salvador e Rio de Janeiro. O porto do Rio de Janeiro, por 
exemplo, redistribuía os africanos para o sul do continente americano.

A herança africana no Brasil
A escravidão durou mais de 300 anos no Brasil. Ao longo desse tempo, a forma de 

exploração do trabalho dos escravizados e suas lutas e resistências variaram conforme 
a época e o lugar.

Este capítulo é uma síntese dessa situação, que será aprofundada ao longo deste 
volume. Você verá que o legado dos africanos e seus descendentes no Brasil vai além das 
relações de trabalho. Muito do que nós, brasileiros, somos hoje é resultado da influência 
da variada e rica cultura africana. Isso pode ser observado, por exemplo, em nossos 
hábitos alimentares, nas manifestações artísticas e religiosas e até mesmo no idioma, 
que incorporou inúmeras palavras de origem africana.
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  O sítio arqueológico do Cais do Valongo, localizado na zona portuária do Rio de Janeiro (RJ), 
foi descoberto em 2011 durante obras realizadas na região. Construído em 1811, foi local de 
desembarque e comércio de africanos escravizados por 20 anos. Fotografia de 2017.
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Investigar lugares de memória 
• Utilizando o Inventário dos 
Lugares de Memória do Tráfi-
co Atlântico de Escravos e da 
História dos Africanos Escra-
vizados no Brasil do Labora-
tório de História Oral e Ima-

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Explique a importância da 
agricultura para todo o perío-
do no qual a escravidão estava 
vigente e aponte para o fato 
de que a maioria dos escravi-
zados trabalhava na agricultu-
ra e nas funções que cercavam 
essa atividade. 
• Explique as mudanças na 
escravidão ao longo do tem-
po, ressaltando o surgimento 
do escravizado de ganho e a 
sua relação com os ambientes 
urbanos e a demanda pelo se-
tor de serviços. Aponte para o 
fato de que escravizados po-
deriam ocupar profissões ex-
tremamente qualificadas para 
a época, como marceneiros, 
barbeiros-cirurgiões, ferreiros 
e caixeiros. Esse é um aspec-
to importante para a valoriza-
ção da história dos negros no 
Brasil.
• É importante dizer que, 
mesmo que exercessem tais 
funções, os escravizados con-
tinuavam sob o poder e domí-
nio de um senhor. A senzala é 
um símbolo desse poder, uma 
vez que os escravizados eram 
conduzidos para passar as noi-
tes naquele espaço. 

gem da Universidade Fede-
ral Fluminense, peça aos alu-
nos que localizem algum local 
listado do estado em que re-
sidem e, se houver, da cidade 
em que vivem ou estudam. Se 
não houver um local próximo, 
peça que localizem no Inven-
tário as opções mais próximas.

• Em roda, pergunte aos alu-
nos se tinham conhecimento 
desses lugares e se os relacio-
navam com o passado da es-
cravidão. Indague os motivos 
pelos quais, muitas vezes, o 
passado sobre a escravidão 
não seja lembrado em luga-
res públicos. 
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COLEÇÃO PARTICULAR

 Violência e resistência
Cotidianamente, os cativos sofriam diversas formas de opres-

são e violência: eram presos uns aos outros com correntes para 
não fugir e, se o senhor ou o feitor desconfiasse que estavam 
trabalhando pouco ou lentamente, recebiam castigos físicos. Se 
tentassem se rebelar, fugir ou praticar algum furto, os cativos 
eram amarrados em pelourinhos ou em troncos de árvores  
e chicoteados. 

Porém, durante todo o período em que vigorou a escravidão, 
os cativos reagiram e resistiram à sua condição.

A forma de resistência mais comum era a diminuição do ritmo de trabalho. Outras 
vezes, os escravizados destruíam máquinas ou ferramentas e incendiavam plantações. 
Também houve casos de escravizados que assassinaram seus senhores. Algumas mulheres, 
quando engravidavam, perdiam propositadamente os filhos para que não nascessem na 
condição de cativos.

As rebeliões eram constantes. No início do século XIX, por exemplo, aconteceram 
diversas revoltas na Bahia. Essas rebeliões culminaram com a Revolta dos Malês, ocorrida 
em 1835 nas ruas de Salvador. Durante dois dias, ocorreram violentos confrontos entre 
africanos e seus descendentes de um lado, e forças policiais e militares de outro.

A resistência à escravidão também se deu por outros caminhos, como a tentativa de 
manter os costumes e as crenças de suas regiões de origem. Embora oriundos de diferentes 
lugares da África, falando línguas diversas e possuindo hábitos e costumes variados, muitas 
vezes esses cativos se uniam para praticarem em conjunto o culto aos deuses africanos. 
Dessa forma, conservavam vivos entre si os laços de identidade que o regime escravista 
procurava destruir. 

Veja mais informações 
sobre este tema no 
livro O Brasil que 
veio da África, de 
Arlene Holanda, Nova 
Alexandria, 2011.

Feitor: administrador de 
uma propriedade; capataz.

  Fuga de escravos, 
óleo sobre madeira 
de François Auguste 
Biard, 1859. Fugir dos 
cativeiros era uma 
forma de resistência 
da população escrava 
no Brasil.
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olho vivo

 Um cirurgião nas ruas do Rio de Janeiro

Nas ruas do Rio de Janeiro do século XIX, era comum encon-
trar negros – escravizados ou não – trabalhando como cirurgiões. 
As consultas eram gratuitas, mas o tratamento, as sangrias e os 
medicamentos por eles preparados precisavam ser pagos.

Essa prática impressionou o pintor francês Jean-Baptiste Debret (1768-1848), que viveu 
no Brasil por 16 anos. Debret tinha o hábito de sair às ruas e registrar o cotidiano da cidade e 
os tipos brasileiros (brancos, negros, indígenas, escravizados, libertos, senhores etc.). Abaixo, 
litografia aquarelada de Debret que representa um cirurgião negro e seus pacientes.

1    De acordo com as tradições religiosas africanas, 
as enfermidades eram provocadas por maus 
espíritos. Para combatê-las, era feita uma 
sangria. Observe que o sangue que escorre da 
cabeça é recolhido em um chifre de animal.

2    Chifres de boi cheios de sangue dos pacientes.  

3    A mulher do cirurgião representado na 
gravura aguarda o término das consultas para 
receber o pagamento dos remédios e das 
sangrias. 

4    Nas horas de folga, esse cirurgião fabricava 
chapéus de palha e cestos para vender.

5    Os filhos desse cirurgião, acostumados a olhar 
o pai em seu ofício, observam a cena.

6    A casa do cirurgião representado na gravura 
ficava perto de uma grande praça.

7    Paciente com ventosas aplicadas nas costas. 
Esse homem, vestindo calças e com o torso nu, 
é provavelmente um cativo. O tratamento com 
ventosas era comum na época.

Cirurgião: o ofício de 
cirurgião (ou barbeiro-
-cirurgião) consistia em 
cortar cabelo e barba, 
realizar pequenas 
cirurgias, fazer sangrias, 
aplicar ventosas e 
extrair dentes. 
Sangria: tratamento 
que consiste na retirada 
de sangue do corpo do 
paciente para tratar 
certas doenças.

  O cirurgião 
negro, 
litografia 
aquarelada do 
século XIX, de 
Jean-Baptiste 
Debret. BI
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS 
• Gerais: 1 e 6
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 1, 2 e 7
• Específicas de História: 1, 2, 
4 e 5

HABILIDADES
• EF07HI10
• EF07HI12
• EF07HI14
• EF07HI15
• EF07HI16

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

Olho vivo
• Pergunte aos alunos como 
eles e seus familiares proce-
dem quando têm dor de dente 
ou alguma outra enfermidade. 
• Após a contribuição dos alu-
nos, explique que, durante mui-
tos séculos, não existiu no Brasil 
a profissão de médico e de den-
tista como conhecemos hoje. 
O que existia era a profissão de 
barbeiro-cirurgião, que poderia 
arrancar dentes, curar uma fe-
rida com emplastros ou mesmo 
cortar cabelo. Pergunte se eles 
já teriam precisado ir a um bar-
beiro-cirurgião se vivessem nos 
séculos passados. 
• Apresente a técnica da san-
gria, feita por cortes ou por 
sanguessugas, que visava ex-
purgar a doença do corpo en-
fermo. Relacione essa técnica 
com a litografia de Debret na 
página 154 e aponte para o fa-
to de que eram muitos os es-
cravizados ou africanos livres 
que eram cirurgiões e utiliza-
vam aquela técnica. 
• Explique a relação da técni-
ca de sangria com as tradições 
religiosas africanas e a predo-
minância de escravizados e 
africanos livres na profissão de 
cirurgião. SUGESTÃO DE LIVRO

Para o professor
• SOUZA, Marina de Mello e. 
África e Brasil africano. São 
Paulo: Ática, 2007. 

O livro traz uma ampla 
abordagem acerca do conti-
nente africano, abrangendo as 
diversidades locais, cultura e 
história, antes e depois do in-
delével impacto da escravidão. 
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COLEÇÃO PARTICULAR

 Violência e resistência
Cotidianamente, os cativos sofriam diversas formas de opres-

são e violência: eram presos uns aos outros com correntes para 
não fugir e, se o senhor ou o feitor desconfiasse que estavam 
trabalhando pouco ou lentamente, recebiam castigos físicos. Se 
tentassem se rebelar, fugir ou praticar algum furto, os cativos 
eram amarrados em pelourinhos ou em troncos de árvores  
e chicoteados. 

Porém, durante todo o período em que vigorou a escravidão, 
os cativos reagiram e resistiram à sua condição.

A forma de resistência mais comum era a diminuição do ritmo de trabalho. Outras 
vezes, os escravizados destruíam máquinas ou ferramentas e incendiavam plantações. 
Também houve casos de escravizados que assassinaram seus senhores. Algumas mulheres, 
quando engravidavam, perdiam propositadamente os filhos para que não nascessem na 
condição de cativos.

As rebeliões eram constantes. No início do século XIX, por exemplo, aconteceram 
diversas revoltas na Bahia. Essas rebeliões culminaram com a Revolta dos Malês, ocorrida 
em 1835 nas ruas de Salvador. Durante dois dias, ocorreram violentos confrontos entre 
africanos e seus descendentes de um lado, e forças policiais e militares de outro.

A resistência à escravidão também se deu por outros caminhos, como a tentativa de 
manter os costumes e as crenças de suas regiões de origem. Embora oriundos de diferentes 
lugares da África, falando línguas diversas e possuindo hábitos e costumes variados, muitas 
vezes esses cativos se uniam para praticarem em conjunto o culto aos deuses africanos. 
Dessa forma, conservavam vivos entre si os laços de identidade que o regime escravista 
procurava destruir. 

Veja mais informações 
sobre este tema no 
livro O Brasil que 
veio da África, de 
Arlene Holanda, Nova 
Alexandria, 2011.

Feitor: administrador de 
uma propriedade; capataz.

  Fuga de escravos, 
óleo sobre madeira 
de François Auguste 
Biard, 1859. Fugir dos 
cativeiros era uma 
forma de resistência 
da população escrava 
no Brasil.
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olho vivo

 Um cirurgião nas ruas do Rio de Janeiro

Nas ruas do Rio de Janeiro do século XIX, era comum encon-
trar negros – escravizados ou não – trabalhando como cirurgiões. 
As consultas eram gratuitas, mas o tratamento, as sangrias e os 
medicamentos por eles preparados precisavam ser pagos.

Essa prática impressionou o pintor francês Jean-Baptiste Debret (1768-1848), que viveu 
no Brasil por 16 anos. Debret tinha o hábito de sair às ruas e registrar o cotidiano da cidade e 
os tipos brasileiros (brancos, negros, indígenas, escravizados, libertos, senhores etc.). Abaixo, 
litografia aquarelada de Debret que representa um cirurgião negro e seus pacientes.

1    De acordo com as tradições religiosas africanas, 
as enfermidades eram provocadas por maus 
espíritos. Para combatê-las, era feita uma 
sangria. Observe que o sangue que escorre da 
cabeça é recolhido em um chifre de animal.

2    Chifres de boi cheios de sangue dos pacientes.  

3    A mulher do cirurgião representado na 
gravura aguarda o término das consultas para 
receber o pagamento dos remédios e das 
sangrias. 

4    Nas horas de folga, esse cirurgião fabricava 
chapéus de palha e cestos para vender.

5    Os filhos desse cirurgião, acostumados a olhar 
o pai em seu ofício, observam a cena.

6    A casa do cirurgião representado na gravura 
ficava perto de uma grande praça.

7    Paciente com ventosas aplicadas nas costas. 
Esse homem, vestindo calças e com o torso nu, 
é provavelmente um cativo. O tratamento com 
ventosas era comum na época.

Cirurgião: o ofício de 
cirurgião (ou barbeiro-
-cirurgião) consistia em 
cortar cabelo e barba, 
realizar pequenas 
cirurgias, fazer sangrias, 
aplicar ventosas e 
extrair dentes. 
Sangria: tratamento 
que consiste na retirada 
de sangue do corpo do 
paciente para tratar 
certas doenças.

  O cirurgião 
negro, 
litografia 
aquarelada do 
século XIX, de 
Jean-Baptiste 
Debret. BI
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Para o professor
• Besouro. Direção de João 
Daniel Tikhomiroff. Brasil, 2009. 
(95 min). O filme, apesar de tra-
tar do período do pós-abolição, 
faz referência direta ao trata-
mento dado aos escravizados 

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Pergunte aos alunos o que 
significa resistir. Até onde o ser 
humano pode resistir à violên-
cia e à crueldade de outros se-
res humanos? O que é correto 
de se fazer em nome da busca 
da dignidade e da liberdade? 
Essa é uma reflexão importan-
te para que os alunos enten-
dam que os escravizados se 
opuseram de diversas formas 
ao cativeiro.  
• Reforce as formas de resis-
tência e de rebelião pensadas, 
construídas e executadas pe-
los escravizados. Quando não 
estavam sendo observados, 
eles faziam diversos planos, 
como fugir ou roubar um ani-
mal ou sacas de café para ven-
der com o objetivo de comprar 
a alforria.

antes de 1888. Traz  ainda ele-
mentos de análise que relacio-
nam a resistência dos ex-escra-
vizados, já livres, com as tradi-
ções religiosas africanas. Além 
de mostrar o movimento de re-
sistência, o filme explicita o pés-
simo tratamento recebido pelos 
livres e libertos. 
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  Mulher quilombola produzindo farinha  
de mandioca do modo tradicional 
kalunga, comunidade à qual pertence. 
Monte Alegre de Goiás (GO), 2018. 
A herança dos quilombos perdura 
até hoje. São núcleos populacionais 
formados pelos descendentes dos antigos 
quilombolas: trata-se das comunidades 
quilombolas ou comunidades 
remanescentes de quilombos.

  Manifestantes durante passeata por igualdade racial em 
São Paulo (SP), 1978.

 Zumbi ontem e hoje
Palmares sofreu constantes ataques de tropas portuguesas. Os holandeses, que ocupa-

ram a capitania de Pernambuco entre 1630 e 1654, também tentaram destruir o quilombo. 
Sob a liderança de Zumbi, os habitantes de Palmares resistiram por décadas. Em 

1694, tropas comandadas pelo bandeirante paulista Domingos Jorge Velho destruíram o 
quilombo. Perseguido, Zumbi foi morto no dia 20 de novembro de 1695.

No século XX, lideranças do movimento negro no Brasil escolheram Zumbi como 
símbolo da luta dos negros contra a opressão, o preconceito e a discriminação. Em janeiro 
de 2003, foi estabelecido por lei que o dia 20 de novembro seria celebrado o Dia Nacional 
da Consciência Negra.

Essa data tem por objetivo des-
pertar a atenção da população para 
a presença africana na formação da 
sociedade brasileira e para a situa-
ção de desigualdade, preconceito e 
discriminação enfrentada pelos afro-
descendentes ainda hoje no país. 

Tal situação de desigualdade 
se manifesta, por exemplo, na dife-
rença de remuneração entre negros 
e brancos. Hoje, a média de salário 
pago a um trabalhador branco 
no Brasil é praticamente o dobro 
da média de salário recebido por 
um trabalhador negro. Da mesma 
forma, é maior a presença de alunos 
brancos nas escolas e nas universida-
des, apesar de a população negra e 
mestiça no Brasil ser superior à popu-
lação branca.
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 Os quilombos
As formas de resistência mais visíveis entre os escravizados eram as fugas e a organização 

de quilombos. Nesses espaços, os cativos procuravam reconstruir parte da vida que levavam 
na África, além de reinventar tradições e costumes que praticavam considerando as novas 
realidades em que estavam inseridos. 

Os habitantes dos quilombos eram chamados de quilombolas, que procuravam orga-
nizar a vida buscando à subsistência do grupo. Há diversos casos em que os quilombolas 
mantinham trocas comerciais com povoados próximos. Por isso muitas vezes a atividade dos 
quilombos reproduzia certas práticas da região onde se encontravam. 

O tamanho e a forma de organização do quilombo variavam de lugar para lugar. O 
maior deles, e que durou mais tempo, foi o quilombo dos Palmares, na serra da Barriga, 
entre os atuais estados de Pernambuco e Alagoas.

Palmares chegou a ter entre 20 mil e 30 mil quilombolas 
de diferentes etnias africanas e durou cerca de cem anos, sendo 
destruído no final do século XVII. Um de seus principais líderes 
foi Ganga-Zumba, que fortaleceu o quilombo ao criar uma con-
federação (união) de vários quilombos da região. Após sua morte, 
Palmares foi liderado por Zumbi.

Outro grande quilombo foi o do Ambrósio, em Minas Gerais, 
no século XVIII, que chegou a ter 10 mil habitantes. A maior parte 
dos quilombos, entretanto, era pequena, com menos de uma 
centena de pessoas.

Veja mais informações 
sobre esse tema no 
livro Angola Janga: 
Uma história de 
Palmares, de Marcelo 
D’Salete, Veneta, 2017.

Quilombo: aldeia 
formada, em locais 
de difícil acesso, por 
escravizados fugidos de 
fazendas e de outros 
lugares.

centena de pessoas.centena de pessoas.
Palmares, de Marcelo 
D’Salete, Veneta, 2017.D’Salete, Veneta, 2017.centena de pessoas.

  Parque Memorial Quilombo 
dos Palmares. União dos 
Palmares (AL), 2015.

RUBENS CHAVES/PULSAR IMAGENS
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS 
• Gerais: 1 e 6
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 1, 2, 3, 4 e 6
• Específicas de História: 1, 2, 
3, 4 e 5

HABILIDADES
• EF07HI10
• EF07HI13
• EF07HI14
• EF07HI15
• EF07HI16

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Peça aos alunos que leiam 
a definição presente na pági-
na 156. Com o objetivo de re-
tomar o aprendizado das pá-
ginas anteriores, pergunte so-
bre outras formas de resistên-
cia além dos quilombos.
• Explique a importância dos 
quilombos e a afronta que a 
existência deles representava 
 para a sociedade escravocrata. 
Era um símbolo de resistência 
e um exemplo a ser seguido 
por outros escravizados. 
• Pergunte aos alunos se co-
nhecem algum quilombo ou a 
história de um desses povoa-
dos. É previsível que respon-
dam “quilombo dos Palma-
res”; a partir desse exemplo 
ou de outros, explique que 
havia centenas de quilombos 
que não tiveram tanta proje-
ção, mas que incitavam diver-
sas fugas e resistiam às autori-
dades que tentavam controlar 
os escravizados. 

SUGESTÃO DE LIVRO

Para o professor
• AZEVEDO, Celia Maria Ma-
rinho de. Onda negra, medo 
branco: o negro no imaginá-
rio das elites, – século XIX. Rio 
de Janeiro: Paz e Terra, 1987. 

• O livro traz um debate em 
torno das questões que preocu-
pavam a elite no século XIX, co-
mo o que fazer com a popula-
ção africana e afrodescendente 
quando a escravidão terminasse 
ou as maneiras de impedir um 
final abrupto da escravidão.
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  Mulher quilombola produzindo farinha  
de mandioca do modo tradicional 
kalunga, comunidade à qual pertence. 
Monte Alegre de Goiás (GO), 2018. 
A herança dos quilombos perdura 
até hoje. São núcleos populacionais 
formados pelos descendentes dos antigos 
quilombolas: trata-se das comunidades 
quilombolas ou comunidades 
remanescentes de quilombos.

  Manifestantes durante passeata por igualdade racial em 
São Paulo (SP), 1978.

 Zumbi ontem e hoje
Palmares sofreu constantes ataques de tropas portuguesas. Os holandeses, que ocupa-

ram a capitania de Pernambuco entre 1630 e 1654, também tentaram destruir o quilombo. 
Sob a liderança de Zumbi, os habitantes de Palmares resistiram por décadas. Em 

1694, tropas comandadas pelo bandeirante paulista Domingos Jorge Velho destruíram o 
quilombo. Perseguido, Zumbi foi morto no dia 20 de novembro de 1695.

No século XX, lideranças do movimento negro no Brasil escolheram Zumbi como 
símbolo da luta dos negros contra a opressão, o preconceito e a discriminação. Em janeiro 
de 2003, foi estabelecido por lei que o dia 20 de novembro seria celebrado o Dia Nacional 
da Consciência Negra.

Essa data tem por objetivo des-
pertar a atenção da população para 
a presença africana na formação da 
sociedade brasileira e para a situa-
ção de desigualdade, preconceito e 
discriminação enfrentada pelos afro-
descendentes ainda hoje no país. 

Tal situação de desigualdade 
se manifesta, por exemplo, na dife-
rença de remuneração entre negros 
e brancos. Hoje, a média de salário 
pago a um trabalhador branco 
no Brasil é praticamente o dobro 
da média de salário recebido por 
um trabalhador negro. Da mesma 
forma, é maior a presença de alunos 
brancos nas escolas e nas universida-
des, apesar de a população negra e 
mestiça no Brasil ser superior à popu-
lação branca.
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 Os quilombos
As formas de resistência mais visíveis entre os escravizados eram as fugas e a organização 

de quilombos. Nesses espaços, os cativos procuravam reconstruir parte da vida que levavam 
na África, além de reinventar tradições e costumes que praticavam considerando as novas 
realidades em que estavam inseridos. 

Os habitantes dos quilombos eram chamados de quilombolas, que procuravam orga-
nizar a vida buscando à subsistência do grupo. Há diversos casos em que os quilombolas 
mantinham trocas comerciais com povoados próximos. Por isso muitas vezes a atividade dos 
quilombos reproduzia certas práticas da região onde se encontravam. 

O tamanho e a forma de organização do quilombo variavam de lugar para lugar. O 
maior deles, e que durou mais tempo, foi o quilombo dos Palmares, na serra da Barriga, 
entre os atuais estados de Pernambuco e Alagoas.

Palmares chegou a ter entre 20 mil e 30 mil quilombolas 
de diferentes etnias africanas e durou cerca de cem anos, sendo 
destruído no final do século XVII. Um de seus principais líderes 
foi Ganga-Zumba, que fortaleceu o quilombo ao criar uma con-
federação (união) de vários quilombos da região. Após sua morte, 
Palmares foi liderado por Zumbi.

Outro grande quilombo foi o do Ambrósio, em Minas Gerais, 
no século XVIII, que chegou a ter 10 mil habitantes. A maior parte 
dos quilombos, entretanto, era pequena, com menos de uma 
centena de pessoas.

Veja mais informações 
sobre esse tema no 
livro Angola Janga: 
Uma história de 
Palmares, de Marcelo 
D’Salete, Veneta, 2017.

Quilombo: aldeia 
formada, em locais 
de difícil acesso, por 
escravizados fugidos de 
fazendas e de outros 
lugares.

centena de pessoas.centena de pessoas.
Palmares, de Marcelo 
D’Salete, Veneta, 2017.D’Salete, Veneta, 2017.centena de pessoas.

  Parque Memorial Quilombo 
dos Palmares. União dos 
Palmares (AL), 2015.

RUBENS CHAVES/PULSAR IMAGENS
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Para o professor
• MOURA, Clóvis. Quilom-
bos: resistência ao escravis-
mo. São Paulo: Ática, 1993.

A obra apresenta a forma 
de resistência ao escravismo 
da qual Palmares foi exemplo 
marcante.

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Explique que muitas vezes 
elegemos símbolos para repre-
sentar nossos sonhos, dese-
jos de mudança ou visões da 
sociedade. Da mesma manei-
ra, o movimento negro esco-
lheu o esforço empreendido 
por Zumbi dos Palmares como 
símbolo de luta e resistência.
• Escreva o nome dos líde-
res do quilombo dos Palma-
res, como consta na página 
156, circule do nome do Zum-
bi e pergunte o porquê de ele 
ter se tornado mais conhecido 
e também símbolo do movi-
mento negro. Ouça e valorize 
as informações dos alunos. 
• E xplique que Zumbi resistiu 
às diversas ofensivas, mas aca-
bou sendo assassinado depois 
de o quilombo ser invadido e 
destruído. 
• Explique também que atual-
mente há mais de três mil comu-
nidades quilombolas no Brasil.
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Século XVI: europeus estimulam a escravização e iniciam o 
tráfico de escravizados da África para as colônias.

Exclusão, preconceito

África: povos, etnias e culturas diferentes, 
alguns praticantes da escravidão.

Brasil: africanos escravizados são vendidos nos portos 
e levados para trabalhar em lavouras e cidades.

atividade
• Com base nas informações do esquema-resumo e na leitura do capítulo, descreva as condições de vida dos 

africanos escravizados na colônia portuguesa da América.

Os africanos trazidos para a América costumavam ser separados de suas famílias e de seus 
grupos étnicos. Aqui, exerceram ofícios e atividades diversas e participaram ativamente da cons-
trução da sociedade e da cultura brasileiras. Diante da escravização, das violências e dos abusos 

frequentes, resistiram das mais diversas maneiras, iniciando rebeliões, fugas, quebrando máquinas e ferramentas 
ou até mesmo assassinando seus senhores ou feitores.

Participação na construção 
da sociedade brasileira

–  língua
–  alimentação
–  manifestações artísticas
–  religião

Resistência à escravidão
–  rebeliões
–  agressões contra senhores
–  fugas individuais ou 

coletivas
– formação de quilombos

–  famílias e grupos étnicos são separados
–  considerados mercadorias pertencentes a 

um senhor
–  vivem amontoados em senzalas
–  trabalho forçado e sem descanso
–  sofrem castigos e punições

Africanos na colônia portuguesa e afrodescendentes no Brasil
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 O Japão se fecha

As primeiras décadas do século XVII, época em que Palmares já se consolidava como 
o principal quilombo da colônia portuguesa na América, marcam também o momento em 
que o Japão decide se fechar para o mundo exterior. 

Temendo a ocupação de suas terras por outros povos, o governo japonês criou, entre 
1633 e 1639, um conjunto de leis restringindo o contato do Japão com as demais regiões 
do mundo.

Na tentativa de isolar-se, impedindo assim a influência ocidental sobre a vida social e 
a cultura japonesas, o governo proibiu a construção de navios capazes de navegar pelos 
oceanos, interditou a importação e exportação de mercadorias e obrigou os imigrantes 
que viviam no Japão a se mudarem para uma ilha no porto de Nagasaki. 

Até 1854, os estrangeiros que queriam viver no Japão só poderiam se estabelecer 
nesse local. Nessa época, após sofrer fortes pressões internacionais, o país viu-se obrigado 
a pôr um fim ao seu isolamento e abriu seus portos para o comércio mundial. 

enquanto isso...

  Representação da ilha artificial de Deshima, construída na baía de Nagasaki, em 1634. A ilha tornou-se 
abrigo de imigrantes e comerciantes holandeses após a implantação das leis que restringiam o contato 
dos japoneses com estrangeiros.

ALBUM/AKG-IMAGES/PICTURES FROM HISTORY/ALBUM/FOTOARENA
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS 
• Gerais: 1 e 6
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 1, 2, 3, 5 e 7
• Específicas de História: 1, 2, 
3, 4 e 5

HABILIDADES
• EF07HI13
• EF07HI14
• EF07HI15

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

Enquanto isso...
• Faça duas linhas do tempo 
na lousa. Uma iniciando em 
1500, com a dominação por-
tuguesa nas terras que viriam 
a ser chamadas de Brasil, e ou-
tra, abaixo da primeira, com 
início em 1633. 
• Insira alguns acontecimentos 
na linha do Brasil, como as pri-
meiras ofensivas contra Palma-
res, capitanias hereditárias e ou-
tros eventos mencionados nes-
se capítulo ou nos anteriores. 
• Desenhe um mapa -múndi 
na lousa e localize os atuais 
Brasil e Japão. 
• Após completar a linha do 
Brasil, insira também alguns 
marcos da história japonesa e 
explique que os eventos históri-
cos ocorrem simultaneamente.

MAIS ATIVIDADES

Elaborar uma linha 
do tempo 3D 

• Essa atividade é ótima pa-
ra integrar alunos com baixa 
ou nenhuma visão. Peça aos 
alunos que formem duplas. 
O ideal é que o aluno com 

Deficiência Visual (DV) possa 
escolher, para compor a du-
pla, alguém com quem tenha 
mais familiaridade. 
• Forneça um barbante gros-
so e ensine os alunos a darem 
um nó no fio. Uma vez que te-
nham aprendido, peça que es-
colham quatro eventos que já 
estudaram neste capítulo e so-

licite que façam um nó na li-
nha para cada evento, consi-
derando a distância proporcio-
nal entre eles. 
• Peça que cada dupla apre-
sente os eventos e as razões pe-
las quais escolheram as datas. 
• A atividade tem como ob-
jetivo mostrar aos alunos que 
todos podem participar e que 
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esquema-resumo

Século XVI: europeus estimulam a escravização e iniciam o 
tráfico de escravizados da África para as colônias.

Exclusão, preconceito

África: povos, etnias e culturas diferentes, 
alguns praticantes da escravidão.

Brasil: africanos escravizados são vendidos nos portos 
e levados para trabalhar em lavouras e cidades.

atividade
• Com base nas informações do esquema-resumo e na leitura do capítulo, descreva as condições de vida dos 

africanos escravizados na colônia portuguesa da América.

Os africanos trazidos para a América costumavam ser separados de suas famílias e de seus 
grupos étnicos. Aqui, exerceram ofícios e atividades diversas e participaram ativamente da cons-
trução da sociedade e da cultura brasileiras. Diante da escravização, das violências e dos abusos 

frequentes, resistiram das mais diversas maneiras, iniciando rebeliões, fugas, quebrando máquinas e ferramentas 
ou até mesmo assassinando seus senhores ou feitores.

Participação na construção 
da sociedade brasileira

–  língua
–  alimentação
–  manifestações artísticas
–  religião

Resistência à escravidão
–  rebeliões
–  agressões contra senhores
–  fugas individuais ou 

coletivas
– formação de quilombos

–  famílias e grupos étnicos são separados
–  considerados mercadorias pertencentes a 

um senhor
–  vivem amontoados em senzalas
–  trabalho forçado e sem descanso
–  sofrem castigos e punições

Africanos na colônia portuguesa e afrodescendentes no Brasil
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 O Japão se fecha

As primeiras décadas do século XVII, época em que Palmares já se consolidava como 
o principal quilombo da colônia portuguesa na América, marcam também o momento em 
que o Japão decide se fechar para o mundo exterior. 

Temendo a ocupação de suas terras por outros povos, o governo japonês criou, entre 
1633 e 1639, um conjunto de leis restringindo o contato do Japão com as demais regiões 
do mundo.

Na tentativa de isolar-se, impedindo assim a influência ocidental sobre a vida social e 
a cultura japonesas, o governo proibiu a construção de navios capazes de navegar pelos 
oceanos, interditou a importação e exportação de mercadorias e obrigou os imigrantes 
que viviam no Japão a se mudarem para uma ilha no porto de Nagasaki. 

Até 1854, os estrangeiros que queriam viver no Japão só poderiam se estabelecer 
nesse local. Nessa época, após sofrer fortes pressões internacionais, o país viu-se obrigado 
a pôr um fim ao seu isolamento e abriu seus portos para o comércio mundial. 

enquanto isso...

  Representação da ilha artificial de Deshima, construída na baía de Nagasaki, em 1634. A ilha tornou-se 
abrigo de imigrantes e comerciantes holandeses após a implantação das leis que restringiam o contato 
dos japoneses com estrangeiros.

ALBUM/AKG-IMAGES/PICTURES FROM HISTORY/ALBUM/FOTOARENA
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PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

Esquema-resumo
• Para que os alunos possam 
entender a importância da or-
ganização visual de um esque-
ma-resumo, oriente-os a reto-
mar o texto do capítulo, dando 
especial atenção à hierarquia 
dos títulos e intertítulos assim 
como ao tamanho das fontes 
(letras) de cada um deles.
• Peça aos alunos que anotem 
no caderno, seguindo a ordem 
que consta no livro, outras op-
ções de títulos que possam sin-
tetizar um parágrafo ou um 
conjunto de parágrafos. 
• Nesse caso, oriente-os a usar 
letra de forma e, abaixo de cada 
um dos títulos criados, escrever 
em letra cursiva as ideias secun-
dárias ou as consequências. 
• Posteriormente, construa na 
lousa, com a ajuda de todos, um 
novo esquema que resuma os 
assuntos abordados no capítulo. 

podem, também, fazer esco-
lhas, assim como os historia-
dores optam por determinado 
objeto de estudo. 
• Peça aos alunos que justifi-
quem essas escolhas. Por que 
esses marcos factuais e tem-
porais são importantes? Por 
que os outros eventos não fo-
ram considerados?

• Retome a ideia de divisão 
clássica da História: Pré-Histó-
ria, Idade Antiga, Idade Média, 
Idade Moderna e Idade Con-
temporânea. Diga-lhes nova-
mente que tanto os nós quan-
to a divisão clássica são esco-
lhas arbitrárias feitas de acordo 
com o grau de importância que 
se dá àqueles fatos.
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 1. Reveja a imagem da página 149. Trata-se de uma representação de um navio negreiro, 
encontrada no livro Notícias do Brasil (1828-1829), de Robert Walsh. 

Com base na leitura do intertítulo A travessia do Atlântico e em seus conhecimentos, 
indique V para as opções verdadeiras e F para as falsas.

a) A imagem é uma representação do navio negreiro elaborada com o objetivo de 
denunciar a crueldade da escravidão e pressionar os países que a praticavam.

b) Pelo fato de a imagem ser uma representação com interesses políticos, ela não 
é um documento válido para o uso do historiador.

c) Além dessa imagem, existem também outros documentos que revelam as duras 
condições dos navios negreiros e que muitas pessoas morriam nas viagens.

d) Todos os navios negreiros tinham a mesma estrutura, evidenciada na imagem 
destacada.

 2. Sobre uma das principais características da escravidão de africanos no Brasil, indique 
a alternativa correta:

a) O tráfico negreiro era monopólio dos governos da Inglaterra e da França.

b) A conquista da alforria pelos africanos escravizados era tarefa simples. A 
grande maioria dos escravizados conquistava a liberdade após alguns anos 
de trabalho nas minas ou na agricultura.

c) O escravo de ganho era um tipo de escravizado surgido inicialmente nas grandes 
fazendas produtoras de cana-de-açúcar e que, posteriormente, migrou para 
os centros urbanos.

d) A venda de pessoas escravizadas da região Nordeste para a região Sudeste 
foi a principal característica do início do período colonial. Esse processo 
ocorreu, principalmente, porque as minas de ouro estavam estabelecidas 
nessa região.

e) A exploração da mão de obra escravizada foi a base da produção de riqueza 
de grande parte das atividades econômicas da América portuguesa.

a) V; b) F; c) V; d) F

Resposta e.

Contos e lendas afro-brasileiros: a criação do mundo, de Reginaldo Prandi. 
São Paulo: Companhia das Letras, 2007.
Com base na história de uma jovem africana que é trazida ao Brasil como cativa, 
o livro desenvolve temas da tradição iorubá que foram incorporados à cultura 
brasileira. CO
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teste seus conhecimentos
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atividades

MINHA BIBLIOTECA
Heroínas negras brasileiras em 15 cordéis, de Jarid Arraes. 
São Paulo: Polén, 2017.
A obra apresenta histórias de mulheres negras que, de diversas formas, marcaram 
a nossa história, escritas em forma de cordel.
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para organizar as ideias
 1. A escravização, assim como a captura e a venda de cativos, já existia na África antes 

do contato com os portugueses. Entretanto, o comércio de escravizados para a 
América se intensificou com a chegada dos europeus. 
Faça um fichamento utilizando as respostas das seguintes perguntas: 
a) Como era a escravização na África antes do contato com os europeus? 
b) Como o tráfico mudou as relações entre os povos africanos? 
c) Como era feita a captura, a venda e o transporte dos africanos escravizados para 

a América e o Brasil? 

 2. Apesar de toda a opressão e superexploração do trabalho, os escravizados sempre 
procuraram resistir à dominação que lhes era imposta. Explique as principais formas 
de resistência dos cativos no Brasil escravista. 

 3. Os quilombos representaram a forma mais visível de resistência contra a escravidão. 
Sobre isso, responda: 
a) O que era um quilombo e como estava organizado? 
b) Qual a relação entre o quilombo dos Palmares e o Dia Nacional da Consciência 

Negra, celebrado em 20 de novembro? 

 4. Em grupo com seus colegas, façam uma pesquisa sobre o legado da cultura africana 
e de seus descendentes na cultura brasileira. 
Selecionem um tópico (alimentação, idioma, festejos, música, religião, entre outros) 
para pesquisar. 
Em seguida, apresentem o resultado de seu levantamento por meio de um vídeo. 
Vejam ao final do volume, na seção Como se faz..., orientações sobre como fazer 
uma pesquisa e como gravar um vídeo. 
Resposta de acordo com a pesquisa. Veja orientações no Manual do Professor.

Veja orientações no Manual do Professor.

1. Nesse fichamento devem constar as informações de que na África, antes 
do século XVI, havia a escravidão doméstica e, após a chegada dos euro-
peus, a escravidão se transformou em atividade mercantil. Ou seja, houve um 
aumento significativo no número de pessoas capturas para serem escravizadas 

Os escravizados resistiam à escravização com fugas, organização de quilombos, assassinatos de seus senho-
res, destruição de máquinas ou ferramentas, incêndios para destruir as plantações e promover revoltas. 

A resistência à escravidão também se deu pela luta para manter os hábitos culturais 
de suas regiões de origem, como a língua, os costumes e os rituais religiosos. teste seus conhecimentos

e posteriormente vendidas e transportadas em navios 
negreiros para a América.
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS 
• Gerais: 1 e 6
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 1, 2, 3, 5 e 7
• Específicas de História: 1, 2, 
3, 4 e 5

HABILIDADES
• EF07HI10
• EF07HI13
• EF07HI14
• EF07HI15
• EF07HI16

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS

Para organizar as ideias
• Tenha sempre em mente 
que o conhecimento é fun-
damental para evitar o flores-
cimento de visões caricaturais 
e preconceituosas em relação 
ao assunto, como a de que os 
escravizados seriam passivos e 
submissos. 
• Outro aspecto importante a 
ser destacado em sala de aula 
é que a escravidão não ocor-
reu somente na história de 
nosso país, mas também em 
outras épocas e povos. 3. a) 
Os quilombos eram espaços 
nos quais os cativos fugidos 
procuravam reconstruir parte 
da vida que levavam na Áfri-
ca antes de serem escraviza-
dos. Neles, as pessoas organi-
zavam uma vida típica de al-
deia, produzindo alimentos 
e gêneros necessários para a 
subsistência. b) O Dia Nacio-
nal da Consciência Negra tem 
por objetivo lembrar o quanto 
a sociedade brasileira precisa 
avançar sua visão em relação 
ao negro, vítima dos mais va-
riados tipos de discriminação 
e violência. O dia relembra a 
data da morte de Zumbi dos 
Palmares, escolhido como sím-
bolo da luta dos negros contra 
a opressão, o preconceito e a 
discriminação étnica. 
• 4. No final da produção do 
vídeo, avalie se o material pro-
duzido está isento de situa-
ções que levem ao preconcei-
to ou ao reforço de estereóti-
pos sobre os africanos e afro-
descendentes.

PROPOSTA DE 
AVALIAÇÃO

Dramatização sobre os 
quilombos
• Leve os alunos até a quadra 
ou um espaço aberto e peça 
que se organizem em grupos 
de cinco a sete pessoas. Solici-

te que levem cadernos e lápis. 
Novamente, é indicado que os 
alunos com deficiência pos-
sam escolher seus colegas de 
grupo. 
• Peça que façam uma dra-
matização de 5 minutos so-
bre a vida dos quilombolas no 
tempo da escravidão. Eles po-

dem anotar falas para treinar 
brevemente e também usar 
um narrador para ajudar a 
imaginar o cenário. Terão que 
apresentar suas dramatizações 
para a sala. 
• O importante é que eles in-
cluam os seguintes temas: as 
atividades feitas dentro dos 
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 1. Reveja a imagem da página 149. Trata-se de uma representação de um navio negreiro, 
encontrada no livro Notícias do Brasil (1828-1829), de Robert Walsh. 

Com base na leitura do intertítulo A travessia do Atlântico e em seus conhecimentos, 
indique V para as opções verdadeiras e F para as falsas.

a) A imagem é uma representação do navio negreiro elaborada com o objetivo de 
denunciar a crueldade da escravidão e pressionar os países que a praticavam.

b) Pelo fato de a imagem ser uma representação com interesses políticos, ela não 
é um documento válido para o uso do historiador.

c) Além dessa imagem, existem também outros documentos que revelam as duras 
condições dos navios negreiros e que muitas pessoas morriam nas viagens.

d) Todos os navios negreiros tinham a mesma estrutura, evidenciada na imagem 
destacada.

 2. Sobre uma das principais características da escravidão de africanos no Brasil, indique 
a alternativa correta:

a) O tráfico negreiro era monopólio dos governos da Inglaterra e da França.

b) A conquista da alforria pelos africanos escravizados era tarefa simples. A 
grande maioria dos escravizados conquistava a liberdade após alguns anos 
de trabalho nas minas ou na agricultura.

c) O escravo de ganho era um tipo de escravizado surgido inicialmente nas grandes 
fazendas produtoras de cana-de-açúcar e que, posteriormente, migrou para 
os centros urbanos.

d) A venda de pessoas escravizadas da região Nordeste para a região Sudeste 
foi a principal característica do início do período colonial. Esse processo 
ocorreu, principalmente, porque as minas de ouro estavam estabelecidas 
nessa região.

e) A exploração da mão de obra escravizada foi a base da produção de riqueza 
de grande parte das atividades econômicas da América portuguesa.

a) V; b) F; c) V; d) F

Resposta e.

Contos e lendas afro-brasileiros: a criação do mundo, de Reginaldo Prandi. 
São Paulo: Companhia das Letras, 2007.
Com base na história de uma jovem africana que é trazida ao Brasil como cativa, 
o livro desenvolve temas da tradição iorubá que foram incorporados à cultura 
brasileira. CO
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S

teste seus conhecimentos
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atividades

MINHA BIBLIOTECA
Heroínas negras brasileiras em 15 cordéis, de Jarid Arraes. 
São Paulo: Polén, 2017.
A obra apresenta histórias de mulheres negras que, de diversas formas, marcaram 
a nossa história, escritas em forma de cordel.
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para organizar as ideias
 1. A escravização, assim como a captura e a venda de cativos, já existia na África antes 

do contato com os portugueses. Entretanto, o comércio de escravizados para a 
América se intensificou com a chegada dos europeus. 
Faça um fichamento utilizando as respostas das seguintes perguntas: 
a) Como era a escravização na África antes do contato com os europeus? 
b) Como o tráfico mudou as relações entre os povos africanos? 
c) Como era feita a captura, a venda e o transporte dos africanos escravizados para 

a América e o Brasil? 

 2. Apesar de toda a opressão e superexploração do trabalho, os escravizados sempre 
procuraram resistir à dominação que lhes era imposta. Explique as principais formas 
de resistência dos cativos no Brasil escravista. 

 3. Os quilombos representaram a forma mais visível de resistência contra a escravidão. 
Sobre isso, responda: 
a) O que era um quilombo e como estava organizado? 
b) Qual a relação entre o quilombo dos Palmares e o Dia Nacional da Consciência 

Negra, celebrado em 20 de novembro? 

 4. Em grupo com seus colegas, façam uma pesquisa sobre o legado da cultura africana 
e de seus descendentes na cultura brasileira. 
Selecionem um tópico (alimentação, idioma, festejos, música, religião, entre outros) 
para pesquisar. 
Em seguida, apresentem o resultado de seu levantamento por meio de um vídeo. 
Vejam ao final do volume, na seção Como se faz..., orientações sobre como fazer 
uma pesquisa e como gravar um vídeo. 
Resposta de acordo com a pesquisa. Veja orientações no Manual do Professor.

Veja orientações no Manual do Professor.

1. Nesse fichamento devem constar as informações de que na África, antes 
do século XVI, havia a escravidão doméstica e, após a chegada dos euro-
peus, a escravidão se transformou em atividade mercantil. Ou seja, houve um 
aumento significativo no número de pessoas capturas para serem escravizadas 

Os escravizados resistiam à escravização com fugas, organização de quilombos, assassinatos de seus senho-
res, destruição de máquinas ou ferramentas, incêndios para destruir as plantações e promover revoltas. 

A resistência à escravidão também se deu pela luta para manter os hábitos culturais 
de suas regiões de origem, como a língua, os costumes e os rituais religiosos. teste seus conhecimentos

e posteriormente vendidas e transportadas em navios 
negreiros para a América.
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PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

Teste seus conhecimentos
• Aproveite a atividade e ex-
plique que muitas das visões 
que temos sobre a África con-
temporânea e a África nos sé-
culos passados é fruto de pre-
conceito racial. Por causa des-
se preconceito, acabamos por 
atribuir aos africanos e aos es-
cravizados uma ideia de nação 
ou povo atrasado, sem ques-
tionar o papel dos europeus e 
das colônias americanas nas 
transformações do continente 
africano. 
• Retome o fato de muitos 
escravizados ocuparem fun-
ções de grande especialidade.

quilombos, as fugas para as al-
deias, os laços de solidarieda-
de formados lá e alguns ele-
mentos das religiões africanas. 
• Alguns pontos devem ser 
observados durante as apre-
sentações:

 ✓ Houve integração de todos 
os participantes do grupo? 

O  ideal é intervir já durante a 
construção da dramatização 
caso algum aluno não esteja 
integrado. 

 ✓ Os alunos conseguiram ter 
empatia com a história dos es-
cravizados e conseguiram en-
xergá-los como indivíduos que 
resistiram à escravidão?

 ✓ Foram capazes de relacio-
nar a existência do quilombo 
com a escravidão? 

 ✓ Conseguiram incluir ele-
mentos das tradicionais re-
ligiões africanas na vida dos 
quilombolas? 

 ✓ Após todas as apresenta-
ções, compartilhe com cada 

grupo suas expectativas e faça 
sugestões sobre pontos ou en-
tendimentos precisam ser re-
pensados ou estudados nova-
mente. Considere que a qua-
lidade da atuação ou lingua-
gem não é o foco da avaliação. 
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Entre os alimentos que você consome todos os dias, um deles chama a 
atenção pelo sabor e pelo prazer que proporciona: o açúcar. Branco, cristal 
ou mascavo, o açúcar é ingrediente essencial de sobremesas, bolos, sorvetes, 
iogurtes, chocolates, balas, pães e muitos outros alimentos.

Obtido de uma planta – a cana-de-açúcar –, o açúcar é hoje uma das 
substâncias mais consumidas no mundo. Encontrado em mercados, padarias, 
bares e feiras, em geral é produzido em usinas industriais e, no Brasil, desta-
ca-se como um dos principais produtos de exportação.

A facilidade que temos hoje de conseguir açúcar contrasta com a situação 
vivida 500 anos atrás. Artigo raro e de luxo, o açúcar custava muito caro e seu 
alto preço tornava-o tão precioso quanto o ouro. Chegava a ser deixado como 
herança ou servia de dote de casamento. Nos séculos XV e XVI, tinha grande 
valor econômico e, por isso, foi o produto escolhido para iniciar o processo de 
colonização do Brasil. 

Neste capítulo, vamos conhecer os motivos que 
levaram Portugal a plantar cana-de-açúcar em terras 
brasileiras e também estudar a sociedade que se desen-
volveu durante o período em que a colônia portuguesa 
na América foi a maior produtora mundial de açúcar.

A produção de açúcar e
 os holandeses

C
A
P
ÍT

ULO

A produção de açúcar eA produção de açúcar e
 os holandeses

P
ÍT

ULO8

Objetivos de aprendizagem
• Compreender a organização 

da sociedade açucareira.
• Analisar as condições de vida 

dos trabalhadores escravizados 
nos engenhos de açúcar.

• Caracterizar o processo de 
ocupação do Nordeste pelos 
holandeses.

• Refletir sobre as diferenças 
salariais e a taxa de 
desemprego entre brancos e 
negros no Brasil.

  Bolos portugueses feitos com 
açúcar. Natureza morta com 
bolos, óleo sobre tela de Josefa de 
Óbidos, c. 1660.
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Dote: no Brasil Colônia 
era costume o pai da noiva 
pagar determinada quantia 
ao noivo para oficializar o 
casamento.
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O sangrador e o doutor, Rio de Janeiro, 1820 (episódio 7).
Brasil, 2010. Diretor: Arthur Fontes.
Disponível em: <http://livro.pro/p3okig>.
Vídeo sobre os africanos escravizados no Brasil e seus conhecimentos. Mistura ficção com análise 
histórica. Acesso em: 25 set. 2018.

MUNDO VIRTUAL

Como vimos neste capítulo, ainda hoje existem trabalhadores em condições 
análogas à escravidão. Reúna-se com um colega, reflitam sobre a seguinte questão: 
o que pode ser feito para garantir que todo trabalhador possa trabalhar digna-
mente? Em seguida, elaborem uma lista com três sugestões do que pode ser feito 
para resolver o problema do trabalho análogo à escravidão no país e apresentem 
o resultado de forma oral para a classe.

hora de refletir

O texto a seguir é parte de uma carta escrita em 1597 pelo jesuíta Pero Rodrigues ao 
também jesuíta João Álvares. Nela, o religioso descreve a situação da colônia portuguesa 
na América e analisa as principais ameaças ao avanço da colonização. Com base em seus 
conhecimentos e na leitura do texto, responda ao que se pede.

interpretando documentos

 1. De acordo com o relato, quais são as duas principais ameaças ao avanço da coloni-
zação portuguesa?

 2. De que forma os dois grupos apresentados no texto estariam ameaçando o avanço 
da colonização portuguesa? 

 3. Para os jesuítas, os atos praticados por africanos e indígenas colocavam em risco o 
processo de colonização. Em sua opinião, como esses grupos justificariam seus atos? 
Por quê?

Os primeiros inimigos são os negros de Guiné levantados que 
estão em algumas serras, donde vem a fazer [assaltos] e dar algum 
trabalho, e pode vir tempo em que se atrevam a cometer e destruir 
as fazendas, como fazem seus parentes na ilha de São Tomé.

Os segundos inimigos são uns gentios por extremo bárbaros 
por nome Aimorés, os quais tendo quase destruídas as Capitanias 
dos Ilhéus e Porto Seguro, estão já no termo desta cidade, e tem feito o mesmo dano 
e estrago em alguns engenhos e fazendas e vão se cada dia fazendo mais fortes e 
ganhando mais terras. Estes não pelejam em campo nem cometem onde primeiro são 
vistos, mas fazem [assaltos] nos matos à traição, com arcos, flechas e tratam e ferem 
cruelmente a gente e de feridas tão grandes que parecem de albardas.

GOMES, Flávio. Palmares. São Paulo: Contexto, 2011, p. 48.

Negro de Guiné: 
nome genérico usado 
para designar as 
pessoas escravizadas 
vindas da África.
Gentio: forma como 
eram chamados os 
indígenas.

Resposta pessoal. Veja orientações no Manual do Professor.

Os atos praticados por indígenas e africanos eram uma forma de resis-
tência ao processo de colonização. 

2. Os quilombolas ameaçam a colonização por provocarem assaltos e desor-
dens e pelo risco de começarem a destruir as fazendas e outras propriedades 

As duas principais ameaças ao avanço da colonização portuguesa são os quilombolas (negros de Guiné) e os 
indígenas (gentios) hostis.

dos colonizadores. Já os indígenas hostis provocavam a destruição de 
engenhos e fazendas, além de promoverem ataques aos colonos. 
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS 
• Gerais: 1 e 6
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 1, 2, 3, 5 e 7
• Específicas de História: 1, 2, 
3, 4 e 5

HABILIDADES
• EF07HI10
• EF07HI13

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

Interpretando documentos
• Explique aos alunos que, da 
mesma maneira que hoje mui-
tos usam um vocabulário pró-
prio, relacionado à cultura do 
presente, as pessoas do século 
passado usavam palavras com 
significado próprio da época.  
Peça que leiam o significado 
das expressões negros da gui-
né e gentios na página 162.
• Oriente seus alunos a en-
tender que o texto forneci-
do na página 162 é uma car-
ta trocada entre jesuítas e cujo 
objetivo aparentemente era 
informar sobre o andamento 
da colonização.
• É extremamente importan-
te advertir os alunos de que 
a carta contém a visão de um 
jesuíta europeu. Explique que 
quando lidamos com um do-
cumento de época temos que 
analisar quem o fez, os moti-
vos e para quem se destinava 
a fonte histórica. 

Hora de refletir
• Retome o conceito de tra-
balho análogo à escravidão de-
senvolvido anteriormente. In-
dague sobre quais produtos 
que consumimos têm mão de 
obra escravizada. Explicite di-
zendo que muitas confecções, 
incluindo de marcas famosas, 
já foram condenadas por usar 
esse tipo de trabalho forçado, 
assim como a indústria de ce-
lulares e de extrações minerais. 
• Explique que existem leis 
condenando aqueles que uti-
lizam trabalhadores escraviza-
dos, mas que ainda assim é 
muito comum em nosso país. 

cias no público jovem tor-
na-s e muito pertinente, 
pois é uma forma de insti-
gar a necessidade de novos 
e bons hábitos alimentares, 
desenvolvendo a oportuni-
d ade de escolha, capacitan-
do-os a ser multiplicadores 
de uma educação alimen-
tar. [...]

TEXTO DE APOIO

Para o professor
Açúcar e educação ali-

mentar: pode o jovem in-
fluenciar essa relação?

A refl exão sobre as cau-
sas do alarmante aumento 
no consumo de açúcar e 
suas danosas consequên-
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Entre os alimentos que você consome todos os dias, um deles chama a 
atenção pelo sabor e pelo prazer que proporciona: o açúcar. Branco, cristal 
ou mascavo, o açúcar é ingrediente essencial de sobremesas, bolos, sorvetes, 
iogurtes, chocolates, balas, pães e muitos outros alimentos.

Obtido de uma planta – a cana-de-açúcar –, o açúcar é hoje uma das 
substâncias mais consumidas no mundo. Encontrado em mercados, padarias, 
bares e feiras, em geral é produzido em usinas industriais e, no Brasil, desta-
ca-se como um dos principais produtos de exportação.

A facilidade que temos hoje de conseguir açúcar contrasta com a situação 
vivida 500 anos atrás. Artigo raro e de luxo, o açúcar custava muito caro e seu 
alto preço tornava-o tão precioso quanto o ouro. Chegava a ser deixado como 
herança ou servia de dote de casamento. Nos séculos XV e XVI, tinha grande 
valor econômico e, por isso, foi o produto escolhido para iniciar o processo de 
colonização do Brasil. 

Neste capítulo, vamos conhecer os motivos que 
levaram Portugal a plantar cana-de-açúcar em terras 
brasileiras e também estudar a sociedade que se desen-
volveu durante o período em que a colônia portuguesa 
na América foi a maior produtora mundial de açúcar.

A produção de açúcar e
 os holandeses
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A produção de açúcar eA produção de açúcar e
 os holandeses
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Objetivos de aprendizagem
• Compreender a organização 

da sociedade açucareira.
• Analisar as condições de vida 

dos trabalhadores escravizados 
nos engenhos de açúcar.

• Caracterizar o processo de 
ocupação do Nordeste pelos 
holandeses.

• Refletir sobre as diferenças 
salariais e a taxa de 
desemprego entre brancos e 
negros no Brasil.

  Bolos portugueses feitos com 
açúcar. Natureza morta com 
bolos, óleo sobre tela de Josefa de 
Óbidos, c. 1660.
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Dote: no Brasil Colônia 
era costume o pai da noiva 
pagar determinada quantia 
ao noivo para oficializar o 
casamento.
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O sangrador e o doutor, Rio de Janeiro, 1820 (episódio 7).
Brasil, 2010. Diretor: Arthur Fontes.
Disponível em: <http://livro.pro/p3okig>.
Vídeo sobre os africanos escravizados no Brasil e seus conhecimentos. Mistura ficção com análise 
histórica. Acesso em: 25 set. 2018.

MUNDO VIRTUAL

Como vimos neste capítulo, ainda hoje existem trabalhadores em condições 
análogas à escravidão. Reúna-se com um colega, reflitam sobre a seguinte questão: 
o que pode ser feito para garantir que todo trabalhador possa trabalhar digna-
mente? Em seguida, elaborem uma lista com três sugestões do que pode ser feito 
para resolver o problema do trabalho análogo à escravidão no país e apresentem 
o resultado de forma oral para a classe.

hora de refletir

O texto a seguir é parte de uma carta escrita em 1597 pelo jesuíta Pero Rodrigues ao 
também jesuíta João Álvares. Nela, o religioso descreve a situação da colônia portuguesa 
na América e analisa as principais ameaças ao avanço da colonização. Com base em seus 
conhecimentos e na leitura do texto, responda ao que se pede.

interpretando documentos

 1. De acordo com o relato, quais são as duas principais ameaças ao avanço da coloni-
zação portuguesa?

 2. De que forma os dois grupos apresentados no texto estariam ameaçando o avanço 
da colonização portuguesa? 

 3. Para os jesuítas, os atos praticados por africanos e indígenas colocavam em risco o 
processo de colonização. Em sua opinião, como esses grupos justificariam seus atos? 
Por quê?

Os primeiros inimigos são os negros de Guiné levantados que 
estão em algumas serras, donde vem a fazer [assaltos] e dar algum 
trabalho, e pode vir tempo em que se atrevam a cometer e destruir 
as fazendas, como fazem seus parentes na ilha de São Tomé.

Os segundos inimigos são uns gentios por extremo bárbaros 
por nome Aimorés, os quais tendo quase destruídas as Capitanias 
dos Ilhéus e Porto Seguro, estão já no termo desta cidade, e tem feito o mesmo dano 
e estrago em alguns engenhos e fazendas e vão se cada dia fazendo mais fortes e 
ganhando mais terras. Estes não pelejam em campo nem cometem onde primeiro são 
vistos, mas fazem [assaltos] nos matos à traição, com arcos, flechas e tratam e ferem 
cruelmente a gente e de feridas tão grandes que parecem de albardas.

GOMES, Flávio. Palmares. São Paulo: Contexto, 2011, p. 48.

Negro de Guiné: 
nome genérico usado 
para designar as 
pessoas escravizadas 
vindas da África.
Gentio: forma como 
eram chamados os 
indígenas.

Resposta pessoal. Veja orientações no Manual do Professor.

Os atos praticados por indígenas e africanos eram uma forma de resis-
tência ao processo de colonização. 

2. Os quilombolas ameaçam a colonização por provocarem assaltos e desor-
dens e pelo risco de começarem a destruir as fazendas e outras propriedades 

As duas principais ameaças ao avanço da colonização portuguesa são os quilombolas (negros de Guiné) e os 
indígenas (gentios) hostis.

dos colonizadores. Já os indígenas hostis provocavam a destruição de 
engenhos e fazendas, além de promoverem ataques aos colonos. 
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cias de conhecimento nu-
tricional tornam-se ne-
cessários, entre outros, 
programas de educação 
nutricional que envolva 
profi ssionais da saúde, es-
tudantes, seus familiares 
e educadores a partir de 
palestras proferidas pelos 

A BNCC NESTA PÁGINA

COMPETÊNCIAS 
• Gerais: 1 e 2 
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 2, 3, 4 e 6 
• Específicas de História: 1, 3 
e 4

HABILIDADES
• EF07HI11
• EF07HI13
•  EF07HI14
• EF07HI15
• EF07HI16

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Converse com os alunos so-
bre seus hábitos alimentares, 
destacando a inclusão do con-
sumo de açúcar no dia a dia. 
Faça uma tabela com os doces 
favoritos dos alunos e desta-
que como esse consumo ex-
cessivo faz mal à saúde.
• Se possível, leve para a sala 
de aula e mostre alguns exem-
plos dos tipos de açúcar dispo-
níveis no mercado, como o re-
finado, o mascavo ou o cristal. 
Verifique se os alunos ou suas 
famílias utilizam esses pro-
dutos e peça que justifiquem 
suas escolhas.
• Explique que a produção de 
açúcar passou por muitas eta-
pas ao longo do tempo e teve 
um papel importante na histó-
ria do Brasil. Comente sobre a 
importância da compreensão 
desses processos para o en-
tendimento sobre a formação 
da sociedade brasileira.
• Comente que a produção 
açucareira ainda é muito im-
portante para a economia bra-
sileira. De acordo com o Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), ela está pre-
sente em quase todo o terri-
tório nacional. Conforme a 
pesquisa A geografia da ca-
na-de-açúcar, publicada pelo 
IBGE em 2017, cerca de um 
terço da produção atual está 
concentrada no cerrado pau-
lista. Disponível em: <http://
livro.pro/zc9cc6>. Acesso em: 
16 set. 2018.

profi ssionais da área para 
a comunidade escolar. A 
escola, como veículo de 
aprendizagem, mostra se 
um local apropriado para 
debater as questões nutri-
cionais e de saúde, onde 
iniciativas de esclareci-
mento sobre o tema devem 
ser incorporadas dentro da 
transdisciplinaridade.

DALMOLIN, Viviane Terezinha Seba-
lhos; PERES, Paulo Edelvar Corrêa; 
NOGUERA, Jorge Orlando Cuellar. 

Açúcar e educação alimentar: pode o 
jovem influenciar essa relação?. v. 10, 

n. 10, p. 2134-2147, out./dez. 2012. 
Disponível em: <https://periodicos.

ufsm.br/remoa/arti cle/view/6655/
pdf>. Acesso em: 16 set. 2018.
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 A sociedade do engenho
Para saber mais sobre a sociedade açucareira, seus modos de vida, trabalho e 

cotidiano, observe com atenção a imagem a seguir e seus detalhes, que nos dão 
algumas pistas sobre a sociedade do engenho. A imagem é um desenho aquarelado, 
feito em 1933 pelo pintor pernambucano Cícero Dias (1907-2003). Trata-se de uma 
representação do Engenho Noruega, construído no século XVIII na Zona da Mata 
pernambucana. Partes desse engenho sobreviveram até o século XX.

Como um desenho feito em 1933 pode ajudar a conhecer mais o dia a dia de 
engenhos que funcionavam séculos antes? De fato, ao observar uma imagem, sempre 
precisamos nos lembrar de que ela é uma representação. Neste caso, temos a visão de 
Cícero Dias sobre o que seria um engenho de açúcar e como seriam as relações entre 
as pessoas que ali viviam. 

  Detalhe da Casa-grande do Engenho Noruega, antigo Engenho dos Bois, Pernambuco (1933), 
ilustração aquarelada do artista Cícero Dias para o livro Casa-Grande & Senzala, de Gilberto Freyre.
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 A importância do açúcar
Quando os portugueses chegaram ao território que depois 

seria chamado de Brasil, encontraram vastas extensões de terra 
próprias para a agricultura. A decisão de plantar cana-de-açúcar 
não se deu por acaso. O açúcar era um produto de grande valor comercial na Europa 
e, além disso, os colonos portugueses tinham experiência no plantio e na produção 
de canas nas ilhas do litoral africano. Ou seja, os portugueses estavam familiarizados 
com as técnicas necessárias para a manufatura do açúcar. 

Em terras brasileiras, o açúcar foi produzido nos engenhos, construídos em lotes 
de terra cedidos a colonos. A produção se deu em fazendas monocultoras que utiliza-
vam a mão de obra de pessoas escravizadas. No sistema de monocultura produz-se 
apenas um tipo de produto, com o objetivo de exportá-lo, e não para consumo do 
mercado interno.

Com clima e solo propí-
cios, a partir do século XVI, 
a região conhecida por Zona 
da Mata açucareira (veja 
o mapa ao lado) era onde 
estavam concentradas as 
lavouras de cana e os enge-
nhos para sua transformação 
em açúcar. A proximidade 
com o mar facilitava o escoa-
mento da produção, que era 
embarcada em navios para 
ser vendida na Europa. 

Manufatura: 
fabricação manual de 
qualquer produto.

Fonte: CALDINI, Vera; 
ÍSOLA, Leda. Atlas 

geográfico Saraiva. São 
Paulo: Saraiva, 2013. p. 72.
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS 
• Geral: 1
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 3 e 7
• Específicas de História: 1, 2 e 5

HABILIDADES
• EF07HI11
• EF07HI13
• EF07HI14
• EF07HI15

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Explique aos alunos que, 
além de fatores como o valor 
do açúcar no mercado euro-
peu esse tipo de atividade eco-
nômica também garantia para 
Portugal a fixação da popula-
ção no território brasileiro.
• Utilize o mapa da região da 
Zona da Mata para localizar os 
principais focos de produção 
de açúcar no período. Estimu-
le os alunos a identificar como 
era feito o escoamento dos 
produtos e comente sobre as 
dificuldades com o seu trans-
porte. Aponte para o fato de 
que, geralmente, este era rea-
lizado por animais de tração, 
como mulas e burros, ou mes-
mo por escravizados. 
• Após a leitura do capítulo, 
aproveite para apontar a im-
portância dos escravizados na 
sociedade açucareira. Reforce 
que essa população era a prin-
cipal mão de obra na região 
dos engenhos, sendo constan-
temente forçada a longas jor-
nadas de trabalho. 
• Comente que outra difi-
culdade encontrada naquela 
época era o fato de a produ-
ção ser baseada na monocul-
tura, o que tornava comum as 
pessoas sofrerem com a falta 
de alimentos.

TEXTO DE APOIO

Para o professor 

Utilização de mapas na 
sala de aula

Ao priorizar os mapas, 
verifi cam-se as possibilida-
des e limites de sua utiliza-
ção em sala de aula, bem 
como sua inserção no con-

junto de outros documen-
tos visuais. [...] O professor 
deve se referir ao mapa 
como construção social, ou 
seja, um documento elabo-
rado – muitas vezes – com 
objetivos específi cos e per-
meados de interesses, so-
bretudo,  econômicos e po-
líticos. [...]

O mapa também con-
densa um olhar sobre o 
mundo, na medida em que 
seus executores recortam, 
apreendem e transpõem 
em uma fi guração carto-
gráfi ca, o desenho do mun-
do e de diversas regiões 
(MOLINA, 2005). A imagem 
enquanto documento não 
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 A sociedade do engenho
Para saber mais sobre a sociedade açucareira, seus modos de vida, trabalho e 

cotidiano, observe com atenção a imagem a seguir e seus detalhes, que nos dão 
algumas pistas sobre a sociedade do engenho. A imagem é um desenho aquarelado, 
feito em 1933 pelo pintor pernambucano Cícero Dias (1907-2003). Trata-se de uma 
representação do Engenho Noruega, construído no século XVIII na Zona da Mata 
pernambucana. Partes desse engenho sobreviveram até o século XX.

Como um desenho feito em 1933 pode ajudar a conhecer mais o dia a dia de 
engenhos que funcionavam séculos antes? De fato, ao observar uma imagem, sempre 
precisamos nos lembrar de que ela é uma representação. Neste caso, temos a visão de 
Cícero Dias sobre o que seria um engenho de açúcar e como seriam as relações entre 
as pessoas que ali viviam. 

  Detalhe da Casa-grande do Engenho Noruega, antigo Engenho dos Bois, Pernambuco (1933), 
ilustração aquarelada do artista Cícero Dias para o livro Casa-Grande & Senzala, de Gilberto Freyre.
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 A importância do açúcar
Quando os portugueses chegaram ao território que depois 

seria chamado de Brasil, encontraram vastas extensões de terra 
próprias para a agricultura. A decisão de plantar cana-de-açúcar 
não se deu por acaso. O açúcar era um produto de grande valor comercial na Europa 
e, além disso, os colonos portugueses tinham experiência no plantio e na produção 
de canas nas ilhas do litoral africano. Ou seja, os portugueses estavam familiarizados 
com as técnicas necessárias para a manufatura do açúcar. 

Em terras brasileiras, o açúcar foi produzido nos engenhos, construídos em lotes 
de terra cedidos a colonos. A produção se deu em fazendas monocultoras que utiliza-
vam a mão de obra de pessoas escravizadas. No sistema de monocultura produz-se 
apenas um tipo de produto, com o objetivo de exportá-lo, e não para consumo do 
mercado interno.

Com clima e solo propí-
cios, a partir do século XVI, 
a região conhecida por Zona 
da Mata açucareira (veja 
o mapa ao lado) era onde 
estavam concentradas as 
lavouras de cana e os enge-
nhos para sua transformação 
em açúcar. A proximidade 
com o mar facilitava o escoa-
mento da produção, que era 
embarcada em navios para 
ser vendida na Europa. 

Manufatura: 
fabricação manual de 
qualquer produto.

Fonte: CALDINI, Vera; 
ÍSOLA, Leda. Atlas 

geográfico Saraiva. São 
Paulo: Saraiva, 2013. p. 72.
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PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Pergunte aos alunos se já 
visitaram alguma fazenda co-
lonial, em especial, algum en-
genho de açúcar. Em caso afir-
mativo, questione sobre a loca-
lidade do engenho, as condi-
ções das construções e as prin-
cipais impressões que tiveram.
• Peça aos alunos que ob-
servem a imagem do capítulo 
com atenção e incentive-os a 
identificar as princ ipais cons-
truções retratadas. Comen-
te que o desenho ficou mui-
to conhecido por ter sido utili-
zado no livro Casa-Grande & 
Senzala, de Gilberto Freyre, 
importante historiador brasi-
leiro. Embora a representação 
de Cícero Dias possa ser consi-
derada uma idealização do co-
tidiano colonial, a pintura pas-
sou a ser utilizada como refe-
rência para ilustrar como eram 
os engenhos de cana-de-açú-
car no período. Os estudos de 
Freyre sobre a escravidão no 
Brasil e a sociedade escravista 
ficaram muito conhecidos no 
país e configuram-se como lei-
tura essencial para a área.
• É importante ressaltar que 
o conhecimento histórico é 
um processo em contínua 
construção e, dessa forma, as 
pesquisas sobre a escravidão e 
a produção açucareira no Bra-
sil continuam sendo pesquisa-
das, apresentando visões inu-
sitadas sobre o tema.

deve ser considerada como 
simples ilustração de um 
texto escrito; a primeira di-
mensão visual que se tem 
do mapa é acerca da ter-
ritorialidade, fronteiras li-
mitadas, o que permite, de 
imediato, associá-lo com a 
disciplina de geografi a. No 

entanto, o mapa, como re-
curso didático no ensino 
de História, objetiva assen-
tá-lo também em uma di-
mensão temporal sobre a 
qual pouco se refl ete.

Discutir e legitimar tais 
produções cartográfi cas 
como recurso didático é 

promover a democratização 
dos lugares de vida atra-
vés da reconstrução crítica 
do passado haja vista que 
os mapas são um discurso 
condensado em imagens e 
têm sido pouco utilizados 
na compreensão dos pro-
cessos históricos. [...]

PINA, Carolina Teixeira. Os mapas e 
o ensino de História. III Seminário 
Internacional História do Tempo 

Presente, 2017. Udesc, Florianópolis, 
SC. Disponível em: <http://eventos.

udesc.br/ocs/index.php/STPII/IIISIHTP/
paper/viewFile/594/373>. Acesso em: 

16 set. 2018.
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1

Em geral, a sociedade açucareira vivia na dependência do senhor de engenho: mulher, 
filhos e empregados eram submissos a ele, e as decisões relativas aos negócios e à vida 
familiar deviam passar necessariamente por sua aprovação. À mulher cabia a supervisão 
dos trabalhos domésticos, também realizados por cativos, e o cuidado com a educação 
dos filhos. Os meninos eram preparados para administrar a propriedade (principalmente o 
primogênito), e as meninas costumavam ser educadas para conseguir um bom casamento 
arranjado pelo pai.

O senhor de engenho controlava a vida política da região, exer-
cendo cargos nas câmaras municipais e indicando protegidos seus, como 
filhos, parentes, amigos e aliados políticos, para ocupar postos nos ser-
viços públicos de mais prestígio.

 O senhor do engenho
No centro da imagem foi representada a casa-grande (veja detalhe abaixo). Esse local 

era a residência do senhor de engenho e de sua família. Geralmente era construída no 
centro da propriedade e em local elevado, tinha amplas varandas e inúmeros cômodos; 
dela era possível avistar toda a extensão da propriedade, o que possibilitava a vigilância 
sobre o trabalho de todos. 

A casa-grande representava o poder concentrado nas mãos do senhor. Alguns estu-
diosos destacam que existiram engenhos administrados por mulheres, embora não 
fosse uma prática comum. 

Estudos recentes também revelam que nos primeiros tempos coloniais as construções 
não eram tão bem-acabadas como as que vemos na imagem; costumavam ser de taipa, 
com telhados de sapé. Casarões mais sólidos começaram a surgir a partir do século XVII.

Primogênito: 
o primeiro filho 
de um casal.

  A casa-grande era a 
residência do senhor e de 
sua família. Detalhe da 
ilustração Casa-grande 
do Engenho Noruega.

1
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 O que era um engenho?
Chamamos de engenho a fazenda que cultiva e processa a cana-de-açúcar. No 

início, a palavra engenho designava o local onde o açúcar era fabricado, especialmente 
a moenda, onde se triturava a cana-de-açúcar. Com o tempo, passou a designar toda a 
estrutura da fazenda, com as plantações, o pomar, as moradias, a senzala, a moenda e 
outros espaços. 

O engenho era o centro da vida econômica colonial e naquele espaço viviam o senhor 
da propriedade e sua família, pequenos proprietários, escravos, trabalhadores livres – como 
carpinteiros, pedreiros, caixeiros, carregadores, entre outros –, que estavam ligados, de 
forma direta ou indireta, ao engenho. 

A instalação de um engenho não era uma tarefa fácil nem barata. Era o colono que 
precisava arcar com todas as despesas de construção e manutenção, comprando maqui-
nários, ferramentas, alimentos e vestuário, além dos gastos com mão de obra.

Ao escolher o local da construção do engenho, era importante considerar a localização 
geográfica e as características do terreno. A presença de rios na vizinhança ou no interior 
da propriedade facilitava o escoamento dos lotes de açúcar. Os rios eram importantes 
também para o transporte de mercadorias e outros recursos fundamentais para o engenho, 
como madeira para as fornalhas, tijolos, tecidos, barris de azeite e vinho, alimentos não 
produzidos na propriedade, ferramentas etc. 

  Sobrado do 
Engenho de Cajaíba, 
construído no século 
XIX. São Francisco do 
Conde (BA), 2015.
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS 
• Geral: 1
• Específica de Ciências Huma-
nas: 3
• Específicas de História: 1, 2, 
3 e 6 

HABILIDADES
• EF07HI13
• EF07HI14
• EF07HI15

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Procure aproximar a ex-
plicação sobre os engenhos 
da realidade dos alunos. Fa-
ça uma analogia com a escola 
em que estudam, pedindo que 
apontem características como: 
organização da estrutura fí-
sica; composição da equipe 
escolar (diretor, coordenador, 
professores, funcionários da 
limpeza, da secretaria etc.); lo-
calização da escola; formas de 
acesso/transporte. 
• Anote na lousa as respos-
tas dos alunos e incentive-os 
a fazer uma analogia, dizen-
do quais seriam as característi-
cas correspondentes num en-
genho.
• Caso os alunos tenham di-
ficuldade em compreender o 
que seria a moenda que tri-
tura a cana, peça que façam 
uma pesquisa sobre o assun-
to. Se a escola tiver acesso à 
internet, sugira que reúnam 
imagens de moendas atuais e 
do período colonial.
• Comente com os alunos 
que, apesar de grande par-
te da mão de obra dos en-
genhos ser formada por es-
cravizados, ao longo do tem-
po, o engenho constituiu-se 
também de homens livres po-
bres. Mesmo não sendo pro-
priedade dos senhores de en-
genho, esses homens tinham 
suas vidas muito atreladas a 
eles, dependendo deles pa-
ra trabalhar e, dessa forma, 
para sobreviver. Era comum 
que escravizados alforriados 
ainda se mantivessem na re-
gião dos engenhos, mas sob 
um novo regime de trabalho, 
pois não tinham outras op-

ções e poderiam ser confun-
didos com fugitivos, corren-
do o risco de serem escravi-
zados novamente.
• Destaque ainda que ao lon-
go da História os rios têm uma 
grande importância para di-
versas civilizações. Além de se-
rem essenciais para a agricul-
tura, também são fontes de 

alimento e outras riquezas, 
além de importantes vias de 
transporte. 
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1

Em geral, a sociedade açucareira vivia na dependência do senhor de engenho: mulher, 
filhos e empregados eram submissos a ele, e as decisões relativas aos negócios e à vida 
familiar deviam passar necessariamente por sua aprovação. À mulher cabia a supervisão 
dos trabalhos domésticos, também realizados por cativos, e o cuidado com a educação 
dos filhos. Os meninos eram preparados para administrar a propriedade (principalmente o 
primogênito), e as meninas costumavam ser educadas para conseguir um bom casamento 
arranjado pelo pai.

O senhor de engenho controlava a vida política da região, exer-
cendo cargos nas câmaras municipais e indicando protegidos seus, como 
filhos, parentes, amigos e aliados políticos, para ocupar postos nos ser-
viços públicos de mais prestígio.

 O senhor do engenho
No centro da imagem foi representada a casa-grande (veja detalhe abaixo). Esse local 

era a residência do senhor de engenho e de sua família. Geralmente era construída no 
centro da propriedade e em local elevado, tinha amplas varandas e inúmeros cômodos; 
dela era possível avistar toda a extensão da propriedade, o que possibilitava a vigilância 
sobre o trabalho de todos. 

A casa-grande representava o poder concentrado nas mãos do senhor. Alguns estu-
diosos destacam que existiram engenhos administrados por mulheres, embora não 
fosse uma prática comum. 

Estudos recentes também revelam que nos primeiros tempos coloniais as construções 
não eram tão bem-acabadas como as que vemos na imagem; costumavam ser de taipa, 
com telhados de sapé. Casarões mais sólidos começaram a surgir a partir do século XVII.

Primogênito: 
o primeiro filho 
de um casal.

  A casa-grande era a 
residência do senhor e de 
sua família. Detalhe da 
ilustração Casa-grande 
do Engenho Noruega.
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 O que era um engenho?
Chamamos de engenho a fazenda que cultiva e processa a cana-de-açúcar. No 

início, a palavra engenho designava o local onde o açúcar era fabricado, especialmente 
a moenda, onde se triturava a cana-de-açúcar. Com o tempo, passou a designar toda a 
estrutura da fazenda, com as plantações, o pomar, as moradias, a senzala, a moenda e 
outros espaços. 

O engenho era o centro da vida econômica colonial e naquele espaço viviam o senhor 
da propriedade e sua família, pequenos proprietários, escravos, trabalhadores livres – como 
carpinteiros, pedreiros, caixeiros, carregadores, entre outros –, que estavam ligados, de 
forma direta ou indireta, ao engenho. 

A instalação de um engenho não era uma tarefa fácil nem barata. Era o colono que 
precisava arcar com todas as despesas de construção e manutenção, comprando maqui-
nários, ferramentas, alimentos e vestuário, além dos gastos com mão de obra.

Ao escolher o local da construção do engenho, era importante considerar a localização 
geográfica e as características do terreno. A presença de rios na vizinhança ou no interior 
da propriedade facilitava o escoamento dos lotes de açúcar. Os rios eram importantes 
também para o transporte de mercadorias e outros recursos fundamentais para o engenho, 
como madeira para as fornalhas, tijolos, tecidos, barris de azeite e vinho, alimentos não 
produzidos na propriedade, ferramentas etc. 

  Sobrado do 
Engenho de Cajaíba, 
construído no século 
XIX. São Francisco do 
Conde (BA), 2015.
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Construir maquete de um 
engenho 
• Divida a turma em grupos.
• Solicite aos alunos que fa-
çam representações das cons-
truções e outros elementos 

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Proponha uma análise 
comparativa entre a imagem 
da casa grande habitada pe-
los senhores de engenho e as 
moradias dos escravizados na 
ilustração de Cícero Dias. Peça 
aos alunos que observem com 
atenção as duas construções e 
destaquem suas diferenças. 
• Pergunte aos alunos sobre 
como eles acham que seria 
morar em cada um dos luga-
res e quais seriam as dificulda-
des e facilidades de viver nes-
tes espaços. 
• Ao explicar sobre o coti-
diano dos senhores de en-
genho e de suas famílias, in-
centive os alunos a imaginar 
como seriam essas relações, 
buscando referências em seus 
cotidianos. Questione-os so-
bre quais seriam as dificulda-
des enfrentadas por uma mu-
lher ao administrar um enge-
nho naquele período. Reforce 
a ideia de que naquela épo-
ca era muito comum que as 
mulheres não tivessem aces-
so aos estudos e que se dedi-
cassem apenas aos cuidados 
com a casa e a família. 
• Pergunte aos alunos se eles 
conhecem mulheres que ad-
ministram fazendas nos dias 
atuais. Caso a escola tenha 
acesso à internet, proponha 
aos alunos que façam uma 
pesquisa sobre o assunto. 
Converse com a turma sobre a 
importância de homens e mu-
lheres poderem exercer suas 
profissões de maneira justa e 
igualitária, sem preconceitos.

que compõem um engenho. 
• Oriente que utilizem os 
materiais disponíveis na esco-
la. As representações podem 
ser feitas com: desenhos em 
papel colados em palitos e fi-
xados em uma base de isopor, 
cortiça ou material semelhan-

te; miniaturas montadas com 
madeira, plástico, isopor ou 
sucata.
• Solicite que todos os itens 
da maquete sejam numerados 
e descritos em legenda. Os nú-
meros devem ser colocados ao 
lado de cada item e a legenda 

deve ser anexada na parte in-
ferior da maquete. 
• Proponha uma exposição dos 
trabalhos e convide a comunida-
de escolar para prestigiar.
• Cada grupo deverá ser res-
ponsável por apresentar sua 
maquete no dia da exposição.
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  Como o açúcar era 
fabricado?

O caldo obtido, chamado de garapa, era fervido nas fornalhas (note a chaminé 
representada na aquarela) para engrossar e se transformar no melado. Os escravizados 
não podiam parar de mexê-lo, tarefa que os expunha durante horas seguidas ao calor 
das fornalhas.

O melado era despejado em cones de argila para esfriar e se condensar. Em seguida, 
era levado à casa de purgar, etapa que o cristalizava e branqueava. Observe o detalhe 
acima: os tachos de melado ficavam em uma grade elevada do chão para que as impurezas 
escorressem.

Nos galpões, os pedaços endurecidos, chamados pães de açúcar, eram quebrados 
em grãos e armazenados em caixotes. Depois eram transportados por tropas de mulas até 
o litoral para serem enviados à Europa. Em determinados períodos do ano, os engenhos 
chegavam a funcionar 24 horas por dia.

  Representação dos tachos de 
açúcar. Detalhe da ilustração 
Casa-grande do Engenho 
Noruega.
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  Os carros de boi transportavam a cana-de-açúcar e 
outras mercadorias. Detalhe da ilustração Casa-grande 
do Engenho Noruega.
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No canto inferior da imagem foi represen-
tada a casa de engenho, onde se encontravam as 
instalações e os maquinários utilizados na manu-
fatura do açúcar. As canas cortadas e amarradas 
eram transportadas em carros de boi desde as 
distantes lavouras até a casa de engenho. Lá, os 
feixes de cana eram levados para a moenda, onde 
era produzido o caldo.
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 A capela e a senzala
Próximo à casa-grande ficava a capela. Nela se realizavam batizados, casamentos 

e funerais, demonstrando a forte presença da Igreja Católica na vida espiritual do 
engenho. Na imagem analisada, uma grande cruz marca a entrada da casa-grande 
(veja detalhe abaixo).

1

  A cruz representa a 
presença da Igreja Católica 
no cotidiano do engenho. 
Detalhe da ilustração 
Casa-grande do 
Engenho Noruega.

  O artista representou adultos e 
crianças na senzala em situação 
de felicidade e harmonia. É 
possível perceber também 
situações de violência, como a de 
uma criança branca, segurando 
um chicote, correndo atrás de 
uma criança negra. Detalhe da 
ilustração  Casa-grande do 
Engenho Noruega.

Outro espaço do engenho era a senzala, geralmente 
formada por imensos galpões onde ficavam os cativos 
quando não estavam trabalhando. Em média, os enge-
nhos contavam com um número que variava de 50 a 150 
escravizados empregados em diversas atividades.

Outros cativos trabalhavam como empregados 
domésticos no interior da casa-grande, sobretudo as 
mulheres. A maioria dos escravizados, entretanto, cuidava 
da produção do açúcar. A carga excessiva de trabalho, 
os castigos e a má alimentação encurtavam a vida dos 
cativos e provocavam grande rotatividade de mão de obra. 
Em fins do século XVII, a média de vida de um escravi-
zado chegava a mais ou menos 23 anos de idade. 

Os escravos resistiam a essa situação de diversas 
maneiras: fugiam para quilombos, destruíam o maqui-
nário, trabalhavam em ritmo mais lento, incendiavam 
as plantações e também organizavam levantes contra 
seus senhores.
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS 
• Gerais: 1 e 6
• Específica de Ciências Huma-
nas: 4
• Específicas de História: 1 e 4

HABILIDADE
• EF07HI15

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Destaque para os alunos a 
centralidade da Igreja Cató-
lica durante o período colo-
nial. Explique que era comum 
a existência de uma capela nos 
grandes engenhos e que os 
padres circulavam nessas re-
giões realizando missas, casa-
mentos, batizados, entre ou-
tros. O catolicismo era pratica-
do não apenas pelos senhores 
de engenho, mas também pe-
los escravizados, apesar de es-
tes também seguirem suas re-
ligiões de matrizes africanas.
• A separação entre o Esta-
do e a Igreja era difusa naque-
la época e os casamentos rea-
lizados pelos padres tinham 
validade jurídica. Comente 
que, diferentemente dos dias 
atuais, em que as crianças 
quando nascem recebem uma 
certidão de nascimento, era 
muito comum no período co-
lonial que a certidão de batis-
mo servisse como uma forma 
de identificar as pessoas. 
• Ao explicar sobre o coti-
diano dos escravizados, reto-
me a conversa iniciada ante-
riormente sobre as constru-
ções da época. Comente que 
o modelo de moradia dos es-
cravizados representada na 
imagem de Cícero Dias é co-
nhecido como senzala-galpão. 
Existiam diversas maneiras de 
organizar os espaços de vivên-
cia entre os escravizados, al-
guns separavam os homens 
das mulheres, outros eram or-
ganizados por famílias ou afi-
nidades, locais de origem, en-
tre outros.
• Ressalte a importância da 
resistência dos escravizados 
contra essa condição desde 

o início da escravidão. Apon-
te que foram utilizadas diver-
sas estratégias para enfrentar 
os maus tratos, o trabalho ex-
cessivo e a violência. Alguns 
optavam por fugir das fazen-
das, formando comunidades 
conhecidas como quilombos, 

outros adotavam estratégias 
de negociação com os se-
nhores, procurando garan-
tir melhores condições de vi-
da. Apesar de raros, existiam 
também escravizados que 
conseguiram juntar dinheiro 
para comprar suas alforrias 

ou as recebiam como presen-
te de seus senhores.
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  Como o açúcar era 
fabricado?

O caldo obtido, chamado de garapa, era fervido nas fornalhas (note a chaminé 
representada na aquarela) para engrossar e se transformar no melado. Os escravizados 
não podiam parar de mexê-lo, tarefa que os expunha durante horas seguidas ao calor 
das fornalhas.

O melado era despejado em cones de argila para esfriar e se condensar. Em seguida, 
era levado à casa de purgar, etapa que o cristalizava e branqueava. Observe o detalhe 
acima: os tachos de melado ficavam em uma grade elevada do chão para que as impurezas 
escorressem.

Nos galpões, os pedaços endurecidos, chamados pães de açúcar, eram quebrados 
em grãos e armazenados em caixotes. Depois eram transportados por tropas de mulas até 
o litoral para serem enviados à Europa. Em determinados períodos do ano, os engenhos 
chegavam a funcionar 24 horas por dia.

  Representação dos tachos de 
açúcar. Detalhe da ilustração 
Casa-grande do Engenho 
Noruega.
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  Os carros de boi transportavam a cana-de-açúcar e 
outras mercadorias. Detalhe da ilustração Casa-grande 
do Engenho Noruega.
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No canto inferior da imagem foi represen-
tada a casa de engenho, onde se encontravam as 
instalações e os maquinários utilizados na manu-
fatura do açúcar. As canas cortadas e amarradas 
eram transportadas em carros de boi desde as 
distantes lavouras até a casa de engenho. Lá, os 
feixes de cana eram levados para a moenda, onde 
era produzido o caldo.
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 A capela e a senzala
Próximo à casa-grande ficava a capela. Nela se realizavam batizados, casamentos 

e funerais, demonstrando a forte presença da Igreja Católica na vida espiritual do 
engenho. Na imagem analisada, uma grande cruz marca a entrada da casa-grande 
(veja detalhe abaixo).

1

  A cruz representa a 
presença da Igreja Católica 
no cotidiano do engenho. 
Detalhe da ilustração 
Casa-grande do 
Engenho Noruega.

  O artista representou adultos e 
crianças na senzala em situação 
de felicidade e harmonia. É 
possível perceber também 
situações de violência, como a de 
uma criança branca, segurando 
um chicote, correndo atrás de 
uma criança negra. Detalhe da 
ilustração  Casa-grande do 
Engenho Noruega.

Outro espaço do engenho era a senzala, geralmente 
formada por imensos galpões onde ficavam os cativos 
quando não estavam trabalhando. Em média, os enge-
nhos contavam com um número que variava de 50 a 150 
escravizados empregados em diversas atividades.

Outros cativos trabalhavam como empregados 
domésticos no interior da casa-grande, sobretudo as 
mulheres. A maioria dos escravizados, entretanto, cuidava 
da produção do açúcar. A carga excessiva de trabalho, 
os castigos e a má alimentação encurtavam a vida dos 
cativos e provocavam grande rotatividade de mão de obra. 
Em fins do século XVII, a média de vida de um escravi-
zado chegava a mais ou menos 23 anos de idade. 

Os escravos resistiam a essa situação de diversas 
maneiras: fugiam para quilombos, destruíam o maqui-
nário, trabalhavam em ritmo mais lento, incendiavam 
as plantações e também organizavam levantes contra 
seus senhores.
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TEXTO DE APOIO

Para o professor 

 Negociação e Confl ito
[...] Os escravos aparen-

temente acomodados e até 
submissos de um dia po-
diam tornar-se o rebelde 

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Procure aproximar o obje-
to de estudo do cotidiano do 
aluno, levando para a sala de 
aula alguns produtos feitos a 
partir do caldo de cana, como 
o melaço, o suco de garapa e 
a rapadura. Pergunte se eles 
já viram a produção ou expe-
rimentaram algum desses ali-
mentos e, em caso afirmativo, 
incentive-os a compartilhar so-
bre a experiência. 
• Anote na lousa os estágios 
para a produção do açúcar no 
período colonial a partir do 
processo de moagem da cana 
e a obtenção do caldo até a 
produção dos pães de açúcar. 
Incentive os alunos a fazer de-
senhos no caderno, ilustrando 
cada uma dessas etapas.
• Sobre a moagem da ca-
na, comente que esse proces-
so ainda pode ser encontrado 
em diversos lugares do Bra-
sil, principalmente nas feiras 
livres. É comum a existência 
de barraquinhas onde a cana 
é moída para produzir a ga-
rapa (ou caldo de cana), uma 
bebida muito doce e bastante 
apreciada entre os brasileiros.

do dia seguinte, a depen-
der da oportunidade e das 
circunstâncias. Vencido no 
campo de batalha, o rebel-
de retornava ao trabalho 
disciplinado dos campos 
de cana ou café e a partir 
dali forcejava os limites da 
escravidão em negociações 

sem fi m, às vezes malsuce-
didas. [...]

Quando a negociação fa-
lhava, ou nem chegava a se 
realizar por intransigência 
senhorial ou impaciência es-
crava, abriam-se novos cami-
nhos. A fuga era um deles. [...]

A soma das fugas indivi-

duais ou coletivas frequen-
temente resultava em qui-
lombos onde os fugitivos 
tentavam inventar a liber-
dade na “terceira margem” 
do regime escravocrata.

REIS, João José; SILVA, Eduardo. 
Negociações e conflitos. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2009. p. 7, 9.
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  A instrução dos 
navegadores, 
gravura atribuída 
a Crispin Van 
de Passe, 
Amsterdã, 1652. 
O comércio do 
açúcar envolvia 
diferentes 
atividades, como 
elaboração de 
mapas, manuais 
de navegação 
para pilotos 
e estudos 
em lugares 
especializados. 

 Os holandeses na colônia
Desde o início das instalações dos engenhos na colônia por-

tuguesa, os holandeses participaram ativamente do comércio 
açucareiro. Eles emprestavam dinheiro para os senhores de engenho 
e dominavam a compra, a venda, o refino, o transporte e a distri-
buição do açúcar na Europa. 

Em 1578, com a morte do rei de Portugal, as relações entre portugueses e holandeses 
foram abaladas. Sem um sucessor direto ao trono, o governo de Portugal ficou nas mãos 
do rei da Espanha, Felipe II, neto de um antigo monarca português. Assim, em 1580, as 
monarquias de Portugal e Espanha foram unificadas na chamada União Ibérica , que 
durou até 1640. 

O rei Felipe II declarou que todos os inimigos da Espanha eram agora inimigos da 
União Ibérica, inclusive os holandeses. Com isso, os holandeses ficaram proibidos de atracar 
seus navios no litoral nordestino e de fazer negócios com os senhores de engenho. 

Com a ameaça de perder sua principal fonte de riquezas, os holandeses decidiram 
invadir o atual Nordeste brasileiro para se apoderar de toda a produção açucareira da região. 
Para tanto, foi criada a Companhia das Índias Ocidentais, uma organização comercial e 
militar com o objetivo de controlar importantes entrepostos comerciais nas Américas.

Refino: processo que 
consiste em tornar mais 
fino e sem impurezas 
determinados produtos.
Ibérico: relativo à 
Península Ibérica, onde 
se situam Portugal e 
Espanha.
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Engenhos em funcionamento no Brasil entre 1570 e 1629

Região 1570 1583 1612 1629

Pará, Ceará, Maranhão e 
Rio Grande  — — 1 —

Paraíba — — 12 24

Itamaracá 1 — 10 18

Pernambuco 23 66 90 150

Sergipe — — 1 —

Bahia 18 36 50 80

Ilhéus 8 3 5 4

Porto Seguro 5 1 1 —

Espírito Santo 1 6 8 8

Rio de Janeiro — 3 14 60

São Vicente e Santo Amaro 4 — — 2

Total 60 115 192 346

A tabela abaixo apresenta a evolução da quantidade de engenhos em funciona-
mento na América portuguesa entre o final do século XVI e o começo do século XVII. 
Observe-a com atenção e responda ao que se pede.

interpretando documentos

 1. De acordo com a tabela, quais as principais regiões produtoras de açúcar da colônia 
portuguesa na América no período analisado?

 2. Com base na tabela, é possível dizer que o mercado de açúcar esteve em expansão 
entre 1570 e 1629? Justifique sua resposta. 

 3. Com o auxílio do professor de Matemática, faça um gráfico de linha mostrando a 
evolução do número total de engenhos na colônia portuguesa da América entre 
1570 e 1629. 

Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro.

Veja orientações no Manual do professor.

Sim, pois em 1570 havia 60 engenhos na colônia 
e, 59 anos depois, em 1629, esse número havia subido para 346, ou seja, um crescimento de mais de 400%.

Fonte: SCHWARTZ, S. B. Sugar plantation in the formation of Brazilian society. 
Apud STRUM, Daniel. O comércio do açúcar: Brasil, Portugal e Países Baixos (1595-1620). 

Rio de Janeiro: Versal; São Paulo: Odebrecht, 2012. p. 168.
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS 
• Geral: 3
• Específica de Ciências Huma-
nas: 7
• Específicas de História: 2 e 3

HABILIDADE
• EF06HI13

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

Interpretando documentos
• Solicite aos alunos que 
observem os dados sobre a 
quantidade de engenhos em 
funcionamento na América 
portuguesa entre o final do sé-
culo XVI e o começo do sécu-
lo XVII. Destaque as datas se-
lecionadas: 1570, 1583, 1612, 
1629; e as regiões indicadas. 
• Peça a eles que identifi-
quem quais localidades indica-
das fazem parte das atuais re-
giões Norte e Nordeste brasi-
leiras (Pará, Ceará, Maranhão, 
Rio Grande do Norte, Paraíba, 
Itamaracá, Pernambuco, Ser-
gipe, Bahia, Ilhéus, Porto Se-
guro) e quais fazem parte do 
Sudeste (Espírito Santo, Rio de 
Janeiro, São Vicente e Santo 
Amaro). Se possível, indique 
essa localização no mapa po-
lítico do Brasil.
• 1. Para facilitar a visualiza-
ção do crescimento numéri-
co dos engenhos ao longo do 
tempo, sugira aos alunos que 
reproduzam o gráfico no ca-
derno e que grifem os núme-
ros correspondentes a cada re-
gião com uma cor diferente. 
Assim eles conseguirão iden-
tificar com mais facilidade as 
três principais regiões produ-
toras de cana-de-açúcar.
• 2. No intuito de auxiliar os 
alunos a analisar os dados for-
necidos pelo gráfico, comente 
que na última linha está indica-
do o número total de engenhos 
existentes em cada período.
• 3. Aproveite a oportunida-
de para desenvolver um traba-
lho interdisciplinar com o pro-
fessor de Matemática. Sugira 
que o gráfico seja desenvol-
vido com a presença dos dois 
professores na sala de aula.

TEXTO DE APOIO

Para o professor 

Uso de gráfi cos no ensino
[...] os gráfi cos tornaram-

-se poderosos sistemas de 
representação que pe rmi-
tem sistematizar dados, pos-
sibilitando a compreensão 
do todo e não apenas de as-

pectos isolados das informa-
ções tratadas. [...]

O fato de gráfi cos permiti-
rem a representação de da-
dos em diversos conteúdos 
amplia a importância de tais 
sistemas de representação, 
uma vez que não se relacio-
nam apenas com conteúdos 
da matemática, mas de fato 
permitem tratamento de 

informações de diversas ou-
tras áreas de conhecimento.

MONTEIRO, Carlos Eduardo Ferreira. 
Interpretação de gráficos: atividade 

social e conteúdo de ensino. XXII Reu-
nião Anual da Associação Nacional 

de Pós-Graduação em Educação 
– ANPED, 1999, Caxambú – MG. 

Disponível em: <http://www.ufrrj.br/
emanped/paginas/conteudo_

producoes/docs_22/carlos.pdf>. 
Acesso em: 17 set. 2018.
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  A instrução dos 
navegadores, 
gravura atribuída 
a Crispin Van 
de Passe, 
Amsterdã, 1652. 
O comércio do 
açúcar envolvia 
diferentes 
atividades, como 
elaboração de 
mapas, manuais 
de navegação 
para pilotos 
e estudos 
em lugares 
especializados. 

 Os holandeses na colônia
Desde o início das instalações dos engenhos na colônia por-

tuguesa, os holandeses participaram ativamente do comércio 
açucareiro. Eles emprestavam dinheiro para os senhores de engenho 
e dominavam a compra, a venda, o refino, o transporte e a distri-
buição do açúcar na Europa. 

Em 1578, com a morte do rei de Portugal, as relações entre portugueses e holandeses 
foram abaladas. Sem um sucessor direto ao trono, o governo de Portugal ficou nas mãos 
do rei da Espanha, Felipe II, neto de um antigo monarca português. Assim, em 1580, as 
monarquias de Portugal e Espanha foram unificadas na chamada União Ibérica , que 
durou até 1640. 

O rei Felipe II declarou que todos os inimigos da Espanha eram agora inimigos da 
União Ibérica, inclusive os holandeses. Com isso, os holandeses ficaram proibidos de atracar 
seus navios no litoral nordestino e de fazer negócios com os senhores de engenho. 

Com a ameaça de perder sua principal fonte de riquezas, os holandeses decidiram 
invadir o atual Nordeste brasileiro para se apoderar de toda a produção açucareira da região. 
Para tanto, foi criada a Companhia das Índias Ocidentais, uma organização comercial e 
militar com o objetivo de controlar importantes entrepostos comerciais nas Américas.

Refino: processo que 
consiste em tornar mais 
fino e sem impurezas 
determinados produtos.
Ibérico: relativo à 
Península Ibérica, onde 
se situam Portugal e 
Espanha.

RI
JK

SM
US

EU
M

, A
M

ST
ER

DA
M

, P
AÍ

SE
S 

BA
IX

OS
.

171

D3-2056-HIST-F2_V7-U03-LA-G20.indd   171 10/26/18   7:08 AM

Engenhos em funcionamento no Brasil entre 1570 e 1629

Região 1570 1583 1612 1629

Pará, Ceará, Maranhão e 
Rio Grande  — — 1 —

Paraíba — — 12 24

Itamaracá 1 — 10 18

Pernambuco 23 66 90 150

Sergipe — — 1 —

Bahia 18 36 50 80

Ilhéus 8 3 5 4

Porto Seguro 5 1 1 —

Espírito Santo 1 6 8 8

Rio de Janeiro — 3 14 60

São Vicente e Santo Amaro 4 — — 2

Total 60 115 192 346

A tabela abaixo apresenta a evolução da quantidade de engenhos em funciona-
mento na América portuguesa entre o final do século XVI e o começo do século XVII. 
Observe-a com atenção e responda ao que se pede.

interpretando documentos

 1. De acordo com a tabela, quais as principais regiões produtoras de açúcar da colônia 
portuguesa na América no período analisado?

 2. Com base na tabela, é possível dizer que o mercado de açúcar esteve em expansão 
entre 1570 e 1629? Justifique sua resposta. 

 3. Com o auxílio do professor de Matemática, faça um gráfico de linha mostrando a 
evolução do número total de engenhos na colônia portuguesa da América entre 
1570 e 1629. 

Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro.

Veja orientações no Manual do professor.

Sim, pois em 1570 havia 60 engenhos na colônia 
e, 59 anos depois, em 1629, esse número havia subido para 346, ou seja, um crescimento de mais de 400%.

Fonte: SCHWARTZ, S. B. Sugar plantation in the formation of Brazilian society. 
Apud STRUM, Daniel. O comércio do açúcar: Brasil, Portugal e Países Baixos (1595-1620). 

Rio de Janeiro: Versal; São Paulo: Odebrecht, 2012. p. 168.
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TEXTO DE APOIO

Para  o professor 

A União Ibérica e a 
expansão ofi cial

[...] o rei Dom Sebastião I 
morrera na batalha de Alcá-
cer-Quibir, contra os mou-
ros, no Marrocos, norte  da 
África, não deixando her-

A BNCC NESTA PÁGINA

COMPETÊNCIAS 
• Específicas de História: 2 e 5

HABILIDADES
• EF06HI13

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Utilize um mapa-múndi ao 
explicar as relações entre Por-
tugal, Espanha, os holandeses e 
a produção de açúcar no Nor-
deste. Contextualize os territó-
rios no mapa e explique que no 
século XVI os territórios da Ho-
landa ainda não estavam defini-
dos como estão atualmente. Ex-
plique que a Holanda, também 
conhecida como Países Baixos, 
é formada atualmente por uma 
monarquia constitucional parla-
mentar democrática. 
• Detalhe as especificidades 
da relação entre a União Ibéri-
ca e os Países Baixos, com ba-
se nas conquistas de Felipe II. 
O rei da Espanha conquistou o 
trono português em 1580, por 
meio dos conflitos conhecidos 
como Guerra de Sucessão Por-
tuguesa. O governo de Portugal 
ficou vago com a morte do jo-
vem rei português D. Sebastião 
em 1578 e de seu tio e sucessor 
Cardeal Henrique, em 1580. 
• Comente que, apenas 1 ano 
antes, a região Dezessete Pro-
víncias dos Países Baixos pro-
clamou independência em re-
lação à Monarquia Espanhola, 
seguindo-se uma guerra de in-
dependência contra o gover-
no de Felipe II. Foi por isso que 
os Holandeses, antigos parcei-
ros comerciais de Portugal, fo-
ram considerados inimigos da 
União Ibérica. O conflito durou 
cerca de 80 anos e só foi encer-
rado com a assinatura da Paz 
de Vestfália, em 1648.

deiros. [...] e Felipe II tomou 
a Coroa portuguesa, unindo 
Portugal e Espanha. Esse 
fato fi cou conhecido como 
União Ibérica, que se esten-
deu até 1640.

O período da União Ibé-
rica marcou uma mudança 
na orientação da política 
de colonização do Brasil, 

até então baseada, princi-
palmente, na ocupação da 
costa do pau-brasil. A con-
quista do litoral oriental 
[...] demonstrava a preocu-
pação da Coroa espanhola 
em consolidar sua presen-
ça nessa parte do Brasil e 
evitar a ocupação estran-
geira.

A UNIÃO Ibérica e a expansão oficial. 
Multirio. A mídia educativa da 

cidade. Disponível em: <http://mul
tirio.rio.rj.gov.br/index.php/estude/

historia-do-brasil/america-portugue
sa/80-ocupa%C3%A7%C3%A3o-

litor%C3%A2nea/8731-a-
uni%C3%A3o-ib%C3%A9rica-e-a-
expans%C3%A3o-oficial>. Acesso 

em: 18 set. 2018.
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 A expulsão dos holandeses
Em 1640, a União Ibérica chegou ao fim. Portugal reconquistou sua autonomia e 

foram firmados acordos de paz entre holandeses e portugueses. 
Nessa mesma época, a produção açucareira nordestina começava a entrar em crise por 

uma série de fatores, entre eles a queda dos preços do açúcar na Europa e problemas no 
interior dos engenhos, como epidemias, incêndios e inundações. As dívidas dos colonos 
junto à Companhia das Índias Ocidentais aumentaram e a Companhia passou a pressionar 
mais a cobrança e aumentar os impostos.

O descontentamento dos proprietários, que temiam a perda de suas posses, gerou um 
movimento de forte oposição aos holandeses, o que culminou em uma guerra. Após dois 
anos de batalhas, entre 1648 e 1649, Portugal recuperou novamente o seu centro produtor 
ultramarino. A exceção foi a cidade de Maurícia, onde os holandeses permaneceram até 
1654, quando foram definitivamente expulsos do atual Nordeste.

Com a experiência do plantio adquirida no Brasil, a Holanda passou a produzir açúcar 
nas Antilhas (América Central). Sem as fontes de financiamento e com a concorrência do 
produto antilhano, a produção da colônia portuguesa entrou novamente em crise. 

Atualmente, o Brasil ainda tem extensas plantações de cana e, além do açúcar, passou 
a usar a cana para produzir etanol.

  Engenho de açúcar Massaípe, aquarela de Zacharias Wagener, feita entre 1634 e 1637, durante a 
estadia de Wagener em Recife, a serviço do governador Maurício de Nassau. Nessa época, Wagener 
escreveu um diário e fez 109 desenhos de cenas locais, peixes, pássaros, animais, frutas e tipos humanos.
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 A conquista do Nordeste
Em 1624, esquadras holandesas chegaram à capitania da Bahia, bombardearam 

Salvador e invadiram a cidade. No entanto, a resistência local impediu que avançassem 
rumo ao interior, onde ficavam concentrados os engenhos. O governo da União Ibérica 
enviou reforços e, em 1625, os holandeses foram expulsos, mas planejaram um novo 
ataque, desta vez dirigido ao maior produtor mundial de açúcar da época: Pernambuco.

Em 1630, os militares da Companhia das Índias Ocidentais conseguiram ocupar Olinda 
e Recife. Nos anos que se seguiram, expandiram seus domínios para outras regiões do 
Nordeste, como mostra o mapa a seguir. Em 1637, a Companhia das Índias Ocidentais 
enviou à América o nobre holandês João Maurício de Nassau-Siegen para administrar toda 
a região, batizada com o nome de Nova Holanda. 

A administração de Nassau buscou recuperar a economia local, prejudicada pelas 
guerras de conquista. Seu governo emprestou dinheiro aos senhores de engenho, fiscalizou 
o fornecimento de mão de obra escravizada, estabeleceu leis, nomeou juízes e funcionários 
para a administração, garantiu liberdade de culto aos judeus e católicos, além de igualdade 
de direitos a todos os moradores, holandeses ou portugueses. 

A paisagem do Recife foi transformada com a reestruturação de ruas, construção de 
canais, pontes, palácios, museus, zoológicos e até mesmo um observatório astronômico. 
A administração de Nassau também patrocinou a vinda de estudiosos, artistas e cientistas 
para documentar os aspec-
tos característicos da região.

Um desses artistas foi 
o pintor Frans Post, um dos 
primeiros a representar a 
paisagem nordestina. Entre 
as diversas obras de Post, 
destaca-se a que representa 
Maurícia, a cidade constru-
ída pelos holandeses na ilha 
de Antonio Vaz (veja a seção 
Olho vivo).

Fonte: BRASIL 500 anos 
(1620-1714). v. 3. São Paulo: 

Nova Cultural. p. 137.
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIA 
• Específica de História: 2 

HABILIDADE
• EF07HI13

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Explique que apesar dos 
conflitos com a Espanha, os 
Países Baixos formaram uma 
das maiores potências navais 
e comerciais do século XVII. 
Em 1602, foi organizada a 
Companhia das Índias Orien-
tais, desenvolvendo negócios 
e ocupando regiões na Ásia. 
Interessados em ampliar seus 
negócios no Ocidente, os ho-
landeses também montaram a 
Companhia das Índias Ociden-
tais, a partir de 1620, dispu-
tando o domínio do tráfico de 
escravizados, territórios africa-
nos e americanos.
• Utilize o mapa político bra-
sileiro para localizar as diversas 
regiões ocupadas pelos holan-
deses: Salvador, invadida em 
1624, e a região de Olinda e 
Recife em Pernambuco, to-
mada em 1630. Em seguida, 
compare o mapa político com 
o mapa histórico disponível no 
capítulo. Aproveite para traba-
lhar a perspectiva histórica dos 
processos de ocupação do ter-
ritório brasileiro.
• Aponte que a chegada de 
Maurício de Nassau em 1637 
trouxe uma nova fase para a 
ocupação holandesa no Brasil. 
Além do desenvolvimento eco-
nômico e cultural da região, Nas-
sau chegou a atacar Salvador em 
1638, não obtendo êxito; entre-
tanto, expandiu seus domínios 
até a região de Sergipe.

TEXTO DE APOIO

Para o professor 

João Maurício: um príncipe 
renascentista em terras do 
Novo Mundo

Quem, ao chegar a Haia, 
perguntar pelo Príncipe 
João Maurício de Nassau, 
só encontrará uma expli-

cação através de algum 
erudito holandês de que 
se trata do Stadhouder de 
Cleve, pertencente à Casa 
de  Nassau, em cuja resi-
dência, a Mauritshuis, en-
contra-se hoje instalado o 
Museu Real de Pintura. Se 
a mesma pergunta for fei-
ta a qualquer colegial do 

Recife, o interlocutor logo 
fi cará sabendo que se tra-
ta do Governador do Brasil 
Holandês, responsável pela 
construção de uma nova ci-
dade, com pontes, palácios, 
observatórios astronômi-
cos, jardins botânicos, bem 
como pela edição de livros 
e pelo patrocínio dos pri-
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 A expulsão dos holandeses
Em 1640, a União Ibérica chegou ao fim. Portugal reconquistou sua autonomia e 

foram firmados acordos de paz entre holandeses e portugueses. 
Nessa mesma época, a produção açucareira nordestina começava a entrar em crise por 

uma série de fatores, entre eles a queda dos preços do açúcar na Europa e problemas no 
interior dos engenhos, como epidemias, incêndios e inundações. As dívidas dos colonos 
junto à Companhia das Índias Ocidentais aumentaram e a Companhia passou a pressionar 
mais a cobrança e aumentar os impostos.

O descontentamento dos proprietários, que temiam a perda de suas posses, gerou um 
movimento de forte oposição aos holandeses, o que culminou em uma guerra. Após dois 
anos de batalhas, entre 1648 e 1649, Portugal recuperou novamente o seu centro produtor 
ultramarino. A exceção foi a cidade de Maurícia, onde os holandeses permaneceram até 
1654, quando foram definitivamente expulsos do atual Nordeste.

Com a experiência do plantio adquirida no Brasil, a Holanda passou a produzir açúcar 
nas Antilhas (América Central). Sem as fontes de financiamento e com a concorrência do 
produto antilhano, a produção da colônia portuguesa entrou novamente em crise. 

Atualmente, o Brasil ainda tem extensas plantações de cana e, além do açúcar, passou 
a usar a cana para produzir etanol.

  Engenho de açúcar Massaípe, aquarela de Zacharias Wagener, feita entre 1634 e 1637, durante a 
estadia de Wagener em Recife, a serviço do governador Maurício de Nassau. Nessa época, Wagener 
escreveu um diário e fez 109 desenhos de cenas locais, peixes, pássaros, animais, frutas e tipos humanos.
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 A conquista do Nordeste
Em 1624, esquadras holandesas chegaram à capitania da Bahia, bombardearam 

Salvador e invadiram a cidade. No entanto, a resistência local impediu que avançassem 
rumo ao interior, onde ficavam concentrados os engenhos. O governo da União Ibérica 
enviou reforços e, em 1625, os holandeses foram expulsos, mas planejaram um novo 
ataque, desta vez dirigido ao maior produtor mundial de açúcar da época: Pernambuco.

Em 1630, os militares da Companhia das Índias Ocidentais conseguiram ocupar Olinda 
e Recife. Nos anos que se seguiram, expandiram seus domínios para outras regiões do 
Nordeste, como mostra o mapa a seguir. Em 1637, a Companhia das Índias Ocidentais 
enviou à América o nobre holandês João Maurício de Nassau-Siegen para administrar toda 
a região, batizada com o nome de Nova Holanda. 

A administração de Nassau buscou recuperar a economia local, prejudicada pelas 
guerras de conquista. Seu governo emprestou dinheiro aos senhores de engenho, fiscalizou 
o fornecimento de mão de obra escravizada, estabeleceu leis, nomeou juízes e funcionários 
para a administração, garantiu liberdade de culto aos judeus e católicos, além de igualdade 
de direitos a todos os moradores, holandeses ou portugueses. 

A paisagem do Recife foi transformada com a reestruturação de ruas, construção de 
canais, pontes, palácios, museus, zoológicos e até mesmo um observatório astronômico. 
A administração de Nassau também patrocinou a vinda de estudiosos, artistas e cientistas 
para documentar os aspec-
tos característicos da região.

Um desses artistas foi 
o pintor Frans Post, um dos 
primeiros a representar a 
paisagem nordestina. Entre 
as diversas obras de Post, 
destaca-se a que representa 
Maurícia, a cidade constru-
ída pelos holandeses na ilha 
de Antonio Vaz (veja a seção 
Olho vivo).

Fonte: BRASIL 500 anos 
(1620-1714). v. 3. São Paulo: 

Nova Cultural. p. 137.
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PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Incentive os alunos a ima-
ginar as dificuldades enfren-
tadas durante o conflito que 
levou à expulsão dos holande-
ses. Explique que nessa épo-
ca os portugueses, os senho-
 res de engenho e parte da po-
pulação local estavam envolvi-
dos em batalhas para restau-
rar seus territórios. Muitos es-
cravos aproveitaram o contex-
to de instabilidade para fugir 
das fazendas e se organizar 
em quilombos.
• Ressalte que entre os anos 
de 1648 e 1649, ocorreu uma 
importante vitória da popula-
ção local no Monte dos Gua-
rarapes, o que determinou um 
grande avanço da luta contra 
os holandeses. Atualmente, 
a região faz parte do Parque 
Histórico Nacional dos Guara-
rapes tombado pelo Instituto 
Patrimônio Histórico Artístico 
Nacional (Iphan) em 1971. Do 
parque, é possível ver a praia 
do Jabotão e a cidade do Re-
cife. Entre suas atrações está 
a Igreja de Nossa Senhora dos 
Prazeres, inicialmente cons-
truída pelo Governador de 
Pernambuco, Francisco Barre-
to de Meneses, em agradeci-
mento pelas vitórias alcança-
das contra os holandeses. Res-
salte a importância de se con-
servar o patrimônio histórico.
• Comente que ainda é mui-
to comum encontrar em Recife 
pessoas cujos antepassados são 
holandeses.  

meiros divulgadores da pai-
sagem brasileira na Europa; 
ainda hoje lembrado como 
Maurício, o Brasileiro.

[...] Em seu discurso de 
despedida do Brasil, em 
1644, João Maurício, entre 
imagens e metáforas mi-
litares, afi rma bem dentro 
do espírito da tolerância 

que norteava as suas ações: 
Não penses que o caste-
lo do governo consiste de 
fortalezas, muralhas e trin-
cheiras: ele se encontra no 
interior das consciências. 
[…] A grandeza dos Estados 
não pode ser medida pelas 
extensões territoriais e lati-
fúndios, mas pela lealdade, 

benevolência e respeito dos 
habitantes.

SILVA, Leonardo Dantas. João Mau-
rício: um príncipe renascentista em 
terras do Novo Mundo. In: VIEIRA, 

Hugo Coelho; GALVÃO, Nara Neves 
Pires, SILVA, Leonardo Dantas. (Org.). 
Brasil holandês: história, memória e 
patrimônio compartilhado. São Paulo: 

Alameda, 2012. p. 84.
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Fontes: LAGO, Pedro Correa do; LAGO, Bia Correa do. Frans Post: 1612-1680. Obra completa. 
Rio de Janeiro: Capivara, 2006; MOURA FILHO; Heitor Pinto de. Demografia da Cidade Maurícia, 

segundo Frans Post. In: XIII ENCONTRO DE HISTÓRIA ANPUH-RIO. Identidades, 2008. Disponível 
em: <www.encontro2008.rj.anpuh.org/resources/content/anais/1208619587_ARQUIVO_HeitorMoura-

DemografiadaCidadeMauricia3.pdf>. Acessos em: 5 out. 2018.

De volta à Holanda, Post continuou produzindo pinturas e gravuras em seu ateliê, 
em um grande trabalho de lembrança daquilo que havia presenciado e registrado em 
esboços e desenhos. É o caso do óleo sobre madeira Vista da Cidade Maurícia e 
do Recife, reproduzido abaixo, em que o artista procurou representar o universo das 
cidades. Repare na riqueza de detalhes: a arquitetura, as pessoas, seus gestos, trajes  
e atividades. 

Entre todas as obras de Post, esta é a que mostra o maior número de personagens: 
ao todo são 146. Tamanha profusão de pessoas procurava representar um ambiente 
pacífico em que viviam as várias etnias e religiões sob o domínio holandês. Negava, assim, 
a existência de conflitos entre os vários grupos sociais.
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olho vivo

 Cidade Maurícia e Recife pelos olhos de Frans Post

Frans Post (1612-1680) tinha apenas 24 anos quando aceitou o convite para integrar 
a comissão montada pelo conde João Maurício de Nassau-Siegen rumo ao Brasil. Nos 
sete anos em que aqui viveu (1637-1644), elaborou inúmeras imagens em que procurava 
representar elementos brasileiros: a fauna, a flora e a vida urbana e rural.

1    Ao longe está a cidade de Olinda, representada por pontinhos 
brancos no monte azul que vemos no horizonte.

2    Neste local foi construído o Palácio de Friburgo, residência e sede 
administrativa de Nassau. 

3    Este conjunto de edificações formava a Cidade Maurícia, na ilha 
de Antônio Vaz, onde hoje se encontra o bairro de Santo Antônio, 
no Recife.

4    Casebre de madeira de onde saem alguns indígenas.

5    As casas construídas na Cidade Maurícia seguiam dois estilos de 
arquitetura: a holandesa, como esta; e a portuguesa, que está 
ao lado. Na holandesa, o telhado fica escondido atrás da fachada 
composta de degraus, formando um triângulo. Na portuguesa, o 
telhado é aparente e forma um beiral: prolongamento além da 
prumada das paredes.

6    Grupo de escravizados e mestiços: à época, o mais numeroso da 
população de Pernambuco. Perceba que quase todos os negros 
estão trabalhando. Post procurou deixar bem claro quem eram os 
cativos: todos os que vestem calças e estão com o torso nu.

7    Esta é a única obra de Frans Post em que aparecem soldados 
holandeses vestidos de vermelho. 

8    Aqui Frans Post retratou a si mesmo, trabalhando em uma 
esquina. Ele segura na mão esquerda uma prancheta, 
provavelmente, de desenho.

9    O gosto de Maurício de Nassau por paisagismo resultou na criação 
de um jardim botânico ao redor de seu palácio. Aqui vemos a 
representação de um caminho de palmeiras recém-plantadas.

10    Entre todas as pinturas de Post esta é a única que representa a 
cidade do Recife e suas casas. 

11   Entre o grupo de holandeses, está representado Maurício de 
Nassau, que aqui é cumprimentado por um homem que se inclina.

12    Grupo de indígenas. Na época em que Post pintou o quadro, 
o número de indígenas correspondia a um terço da população 
pernambucana. Esta era uma característica do primeiro período da 
colonização, que se transformaria totalmente com a intensificação 
do tráfego de africanos escravizados nos séculos seguintes.

  Vista da Cidade Maurícia e 
do Recife, óleo sobre madeira 
de Frans Post, pintura feita em 
1657. 
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIA 
• Específica de História: 2 

HABILIDADES
• EF07HI13

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

Olho vivo
• Ressalte o valor da produ-
ção de Frans Post como fon-
te de pesquisa para um pe-
ríodo de nossa história. Peça 
que apontem quais informa-
ções podemos obter a partir 
das análises dessas e de outras 
imagens.
• Explore os elementos do 
quadro Vista da Cidade 
Maurícia e do Recife e per-
gunte aos alunos se eles co-
nhecem a cidade do Recife, lo-
calizada no estado de Pernam-
buco. Comente que Maurício 
de Nassau resolveu urbani-
zar a cidade do Recife duran-
te o seu governo e que fun-
dou uma cidade em uma ilha 
próxima que foi chamada de 
Maurícia (em holandês Mau-
ristaad). Foram feitos canais 
na cidade, com belos prédios e 
as ruas seguiam traçados geo-
métricos, inspirados na cidade 
de Amsterdã. Após a expulsão 
dos holandeses, a cidade foi 
abandonada e, com o tempo, 
transformou-se em um bairro 
do Recife. Atualmente, o bair-
ro de Santo Antônio, localiza-
do próximo ao centro da cida-
de, é muito diferente do que 
era no século XVI.
• É importante que os alunos 
entendam que as imagens são 
fontes históricas que nos per-
mitem conhecer não apenas 
as criações do autor, mas a ar-
quitetura, os hábitos e os valo-
res da época. 

MAIS ATIVIDADES

Pintar uma tela histórica
• Proponha aos alunos que 
façam uma pintura represen-
tando a cidade em que vivem, 
assim como Frans Post repre-
sentou a cidade Maurícia. Fa-
ça uma parceria com a profes-
sora de Arte para a realização 

dessa atividade.
• Se possível, utilize a técnica 
de aquarela para a realização 
da pintura e explique aos alunos 
que era comum que os pinto-
res da época utilizassem es-
sa técnica em suas obras. Leve 
para a sala de aula outras obras 
produzidas por Frans Post. 

• Caso julgue interessante, 
faça uma visita ao local levan-
do os alunos para fazer suas 
pinturas com base na observa-
ção da realidade.
• Proponha uma exposição 
das pinturas nos corredores da 
escola, convidando a comuni-
dade escolar para visitá-la.
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Fontes: LAGO, Pedro Correa do; LAGO, Bia Correa do. Frans Post: 1612-1680. Obra completa. 
Rio de Janeiro: Capivara, 2006; MOURA FILHO; Heitor Pinto de. Demografia da Cidade Maurícia, 

segundo Frans Post. In: XIII ENCONTRO DE HISTÓRIA ANPUH-RIO. Identidades, 2008. Disponível 
em: <www.encontro2008.rj.anpuh.org/resources/content/anais/1208619587_ARQUIVO_HeitorMoura-

DemografiadaCidadeMauricia3.pdf>. Acessos em: 5 out. 2018.

De volta à Holanda, Post continuou produzindo pinturas e gravuras em seu ateliê, 
em um grande trabalho de lembrança daquilo que havia presenciado e registrado em 
esboços e desenhos. É o caso do óleo sobre madeira Vista da Cidade Maurícia e 
do Recife, reproduzido abaixo, em que o artista procurou representar o universo das 
cidades. Repare na riqueza de detalhes: a arquitetura, as pessoas, seus gestos, trajes  
e atividades. 

Entre todas as obras de Post, esta é a que mostra o maior número de personagens: 
ao todo são 146. Tamanha profusão de pessoas procurava representar um ambiente 
pacífico em que viviam as várias etnias e religiões sob o domínio holandês. Negava, assim, 
a existência de conflitos entre os vários grupos sociais.
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olho vivo

 Cidade Maurícia e Recife pelos olhos de Frans Post

Frans Post (1612-1680) tinha apenas 24 anos quando aceitou o convite para integrar 
a comissão montada pelo conde João Maurício de Nassau-Siegen rumo ao Brasil. Nos 
sete anos em que aqui viveu (1637-1644), elaborou inúmeras imagens em que procurava 
representar elementos brasileiros: a fauna, a flora e a vida urbana e rural.

1    Ao longe está a cidade de Olinda, representada por pontinhos 
brancos no monte azul que vemos no horizonte.

2    Neste local foi construído o Palácio de Friburgo, residência e sede 
administrativa de Nassau. 

3    Este conjunto de edificações formava a Cidade Maurícia, na ilha 
de Antônio Vaz, onde hoje se encontra o bairro de Santo Antônio, 
no Recife.

4    Casebre de madeira de onde saem alguns indígenas.

5    As casas construídas na Cidade Maurícia seguiam dois estilos de 
arquitetura: a holandesa, como esta; e a portuguesa, que está 
ao lado. Na holandesa, o telhado fica escondido atrás da fachada 
composta de degraus, formando um triângulo. Na portuguesa, o 
telhado é aparente e forma um beiral: prolongamento além da 
prumada das paredes.

6    Grupo de escravizados e mestiços: à época, o mais numeroso da 
população de Pernambuco. Perceba que quase todos os negros 
estão trabalhando. Post procurou deixar bem claro quem eram os 
cativos: todos os que vestem calças e estão com o torso nu.

7    Esta é a única obra de Frans Post em que aparecem soldados 
holandeses vestidos de vermelho. 

8    Aqui Frans Post retratou a si mesmo, trabalhando em uma 
esquina. Ele segura na mão esquerda uma prancheta, 
provavelmente, de desenho.

9    O gosto de Maurício de Nassau por paisagismo resultou na criação 
de um jardim botânico ao redor de seu palácio. Aqui vemos a 
representação de um caminho de palmeiras recém-plantadas.

10    Entre todas as pinturas de Post esta é a única que representa a 
cidade do Recife e suas casas. 

11   Entre o grupo de holandeses, está representado Maurício de 
Nassau, que aqui é cumprimentado por um homem que se inclina.

12    Grupo de indígenas. Na época em que Post pintou o quadro, 
o número de indígenas correspondia a um terço da população 
pernambucana. Esta era uma característica do primeiro período da 
colonização, que se transformaria totalmente com a intensificação 
do tráfego de africanos escravizados nos séculos seguintes.

  Vista da Cidade Maurícia e 
do Recife, óleo sobre madeira 
de Frans Post, pintura feita em 
1657. 
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Para o professor 
• VIEIRA, Hugo Coelho; GAL-
VÃO, Nara Neves Pires; SILVA, 
Leonardo Dantas (Org.). Brasil 
holandês: história, memória 
e patrimônio compartilhado. 

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Comente com os alunos a 
importância da vinda de pin-
tores e naturalistas durante o 
período de domínio dos ho-
landeses. Os temas desenvol-
vidos por Frans Post e Albert 
Eckhout, por exemplo, abor-
davam a paisagem, os tipos 
étnicos que compunham a 
população e a diversidade da 
fauna e da flora. 
• A principal tarefa de Frans 
Post nas novas terras era do-
cumentar paisagens, fazen-
do apontamentos de portos e 
fortificações. Ele é considera-
do o primeiro paisagista a tra-
balhar nas Américas. No perío-
do em que esteve no Nordeste 
brasileiro, desenvolveu intensa 
atividade como documenta-
rista da fauna e da flora e co-
mo pintor de tipos humanos e 
seus costumes. Neste período, 
fascinado pelo que encontrou 
no Brasil, produziu cerca de 
400 desenhos e esboços. 
• Os personagens retrata-
dos obedecem a um esque-
ma estrutural predominante: 
são vistos solitários, em meio à 
exuberante vegetação vertical 
tropical. Um quadro que foge 
à regra é Dança dos Tapuias, 
que representa um grupo de 
indígenas dançando com seus 
tacapes e alcança grande rea-
lismo e senso de movimento.

São Paulo: Alameda, 2012.  
O livro, dividido em quatro 

partes, apresenta pesquisas 
sobre a historiografia do pe-
ríodo, a produção artística, 
cultural e iconográfica, as di-
nâmicas, estratégias econômi-
cas e sociais da época além do 

estudo sobre os acervos, patri-
mônio e memória.
• TOSTES, Vera Lúcia Bot-
tre; BENCHETRIT, Sarah Fassah; 
MAGALHÃES, Aline Montene-
gro. A presença holandesa 
no Brasil: memória e imaginá-
rio. Rio de Janeiro: Museu His-

tórico Nacional, 2004. O livro 
é o resultado de um seminário 
internacional realizado no Mu-
seu Histórico Nacional em 2004 
sobre a Presença Holandesa no 
Brasil. Conta com diversos arti-
gos referentes às pesquisas re-
centes sobre a temática.
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  Pascalina, máquina de calcular mecânica 
inventada em 1642 pelo matemático 
francês Blaise Pascal. A invenção 
contribuiu para agilizar a realização de 
cálculos matemáticos.

Em 1642, período em que os holandeses dominavam o atual Nordeste 
brasileiro, o filósofo e matemático francês Blaise Pascal inventava a pascalina, 
uma máquina de calcular mecânica capaz de fazer operações de adição 
e subtração. 

O invento consistia em uma caixa contendo rodas dentadas e engrena-
gens. Cada casa decimal era representada por uma roda. Portanto, havia a 
roda da unidade, da dezena, da centena e assim por diante. 

O encaixe dos mecanismos produzia os cálculos desejados. Cada roda 
dentada representava um algarismo e, ao chegar à passagem do nove para 
o zero, a roda seguinte “aumentava” (girava) uma unidade. O interesse 
científico despertado pelo novo aparelho e o aumento do comércio mundial 
geraram a necessidade de seu aperfeiçoamento até o desenvolvimento de 
diferentes tipos de calculadora.

  Pascalina, máquina de calcular mecânica 

CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET MÉTIERS, 

FRANÇA. FOTO: DE AGOSTINI/GETTY IMAGES
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 A Guerra dos Mascates
Entre os séculos XVI e XVIII, a capitania de Pernambuco foi a maior produtora de açúcar 

da colônia, e Olinda, sua sede, uma das vilas mais ricas da região. Os senhores de engenho 
de Olinda influenciavam a vida política local porque seus poderes se estendiam por toda 
a capitania. Eles se consideravam a nobreza da terra, mas estavam muito endividados. 

Com as reformas feitas por Nassau, Recife passou de povoado formado por pescado-
res, dependente de Olinda, à cidade urbanizada com portos, pontes, palácios e residências. 
E, após a expulsão definitiva dos holandeses em 1654, Recife se tornou um grande centro 
comercial. Os comerciantes portugueses de Recife enriqueceram, mais ainda eram chama-
dos pejorativamente de mascates pelos olindenses. Isso porque 
os senhores de engenho consideravam o comércio uma ocupação 
inferior. Mesmo assim, era a eles que recorriam quando necessita-
vam de empréstimos. 

Cientes de sua importância econômica, os comerciantes de 
Recife passaram a reivindicar junto ao governo português que Recife deixasse de ser um 
povoado e se transformasse em uma vila, tendo assim autonomia, a exemplo de Olinda. 
Para os olindenses, a elevação representava não só a perda do controle da capitania, mas 
também a possibilidade de serem controlados pelos mascates, que teriam meios legais de 
cobrar suas dívidas atrasadas.

Em 1709, o rei dom João V elevou Recife à vila. Os olindenses invadiram Recife, 
depuseram o governador, exigiram o perdão das dívidas e a anulação dos atos do rei. 
Os recifenses revidaram, 
dando início ao conflito 
conhecido como Guerra 
dos Mascates. No final 
de 1711, os recifenses 
venceram a guerra, 
Recife tornou-se vila e 
futuramente a capital de 
Pernambuco.

Mascate: mercador 
ambulante ou vendedor 
que vai à porta da casa 
das pessoas para vender 
seus produtos.

  Planta da Vila de Santo 
Antônio do Recife. 
Pernambuco, de autoria 
desconhecida, 1763. AR
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIA 
• Específica de História: 1

HABILIDADE
• EF07HI13

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Localize em um mapa po-
lítico brasileiro as cidades de 
Olinda e Recife. Comente so-
bre sua proximidade e expli-
que a rivalidade e as disputas 
políticas entre as duas regiões 
durante o período colonial. 
Destaque que a Guerra dos 
Mascates foi um conflito in-
terno na América portuguesa, 
diferente do que ocorreu com 
a expulsão dos holandeses da 
região, quando membros da 
elite e da população se uniram 
ao governo português em prol 
de um interesse em comum. 
• Comente que apesar de 
endividada, a elite açucareira 
de Olinda não pretendia abrir 
mão de seus privilégios em re-
lação à capitania de Pernam-
buco. A participação política 
garantia aos comerciantes a 
manutenção de seus interes-
ses, mas naquela época nem 
todas as pessoas podiam votar 
ou se candidatar a cargos exe-
cutivos.

de simples ancoradouro de 
Olinda a um grande centro 
urbano, ganhando impor-
tância. Com a saída dos 
invasores, formou‐se uma 
nova comunidade de mer-
cadores.

[...] Com autonomia, a 
localidade não teria mais 

que disputar com Olinda o 
poder político. [...]

A Câmara do Recife vol-
tou a funcionar em meados 
de novembro de 1711. [...] De 
qualquer forma, o resultado 
da Guerra  dos Mascates foi 
a entrada de um novo grupo 
social na esfera política. [...]

SOUZA, George F. Cabral de. Per-
nambuco dividida. Um conflito 

civil entre mascates e nobres deu 
origem à emancipação política do 

Recife há 300 anos. Revista de 
História. UFF, 2011. Disponível em: 

<http://www.revistade
historia.com.br/secao/artigos revista/

pernambuco dividida>. Acesso em: 
18 set. 2018.

TEXTO DE APOIO

Para o aluno 

Pernambuco dividida
A contenda começou 

com a expulsão dos ho-
landeses de Pernambu-
co. Durante a ocupação 
(1630‐1654), Recife passara 
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  Pascalina, máquina de calcular mecânica 
inventada em 1642 pelo matemático 
francês Blaise Pascal. A invenção 
contribuiu para agilizar a realização de 
cálculos matemáticos.

 A calculadora de Blaise Pascal

Em 1642, período em que os holandeses dominavam o atual Nordeste 
brasileiro, o filósofo e matemático francês Blaise Pascal inventava a pascalina, 
uma máquina de calcular mecânica capaz de fazer operações de adição 
e subtração. 

O invento consistia em uma caixa contendo rodas dentadas e engrena-
gens. Cada casa decimal era representada por uma roda. Portanto, havia a 
roda da unidade, da dezena, da centena e assim por diante. 

O encaixe dos mecanismos produzia os cálculos desejados. Cada roda 
dentada representava um algarismo e, ao chegar à passagem do nove para 
o zero, a roda seguinte “aumentava” (girava) uma unidade. O interesse 
científico despertado pelo novo aparelho e o aumento do comércio mundial 
geraram a necessidade de seu aperfeiçoamento até o desenvolvimento de 
diferentes tipos de calculadora.

enquanto isso...

  Pascalina, máquina de calcular mecânica 

CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET MÉTIERS, 

FRANÇA. FOTO: DE AGOSTINI/GETTY IMAGES
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 A Guerra dos Mascates
Entre os séculos XVI e XVIII, a capitania de Pernambuco foi a maior produtora de açúcar 

da colônia, e Olinda, sua sede, uma das vilas mais ricas da região. Os senhores de engenho 
de Olinda influenciavam a vida política local porque seus poderes se estendiam por toda 
a capitania. Eles se consideravam a nobreza da terra, mas estavam muito endividados. 

Com as reformas feitas por Nassau, Recife passou de povoado formado por pescado-
res, dependente de Olinda, à cidade urbanizada com portos, pontes, palácios e residências. 
E, após a expulsão definitiva dos holandeses em 1654, Recife se tornou um grande centro 
comercial. Os comerciantes portugueses de Recife enriqueceram, mais ainda eram chama-
dos pejorativamente de mascates pelos olindenses. Isso porque 
os senhores de engenho consideravam o comércio uma ocupação 
inferior. Mesmo assim, era a eles que recorriam quando necessita-
vam de empréstimos. 

Cientes de sua importância econômica, os comerciantes de 
Recife passaram a reivindicar junto ao governo português que Recife deixasse de ser um 
povoado e se transformasse em uma vila, tendo assim autonomia, a exemplo de Olinda. 
Para os olindenses, a elevação representava não só a perda do controle da capitania, mas 
também a possibilidade de serem controlados pelos mascates, que teriam meios legais de 
cobrar suas dívidas atrasadas.

Em 1709, o rei dom João V elevou Recife à vila. Os olindenses invadiram Recife, 
depuseram o governador, exigiram o perdão das dívidas e a anulação dos atos do rei. 
Os recifenses revidaram, 
dando início ao conflito 
conhecido como Guerra 
dos Mascates. No final 
de 1711, os recifenses 
venceram a guerra, 
Recife tornou-se vila e 
futuramente a capital de 
Pernambuco.

Mascate: mercador 
ambulante ou vendedor 
que vai à porta da casa 
das pessoas para vender 
seus produtos.

  Planta da Vila de Santo 
Antônio do Recife. 
Pernambuco, de autoria 
desconhecida, 1763. AR
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Pesquisar sobre a história da 
tecnologia 
• Proponha uma pesquisa so-
bre a história e a origem dos 
objetos tecnológicos mais usa-
dos entre os alunos. Essa ati-
vidade pode ser desenvolvida 
com o professor de Matemá-

A BNCC NESTA PÁGINA

COMPETÊNCIAS 
• Gerais: 1, 2 e 5
• Específica de Ciências Huma-
nas: 2
• Específicas de História: 5 e 7

HABILIDADE
• EF07HI01

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

Enquanto isso...
• Converse com os alunos 
sobre os usos da tecnologia 
em seu cotidiano. Pergunte se 
consideram importante o uso 
da calculadora. 
• Comente que apesar de a 
primeira calculadora ter sido 
inventada em 1642, ainda de-
morou muito tempo para que 
pudesse ser fabricada e usada 
com facilidade pelas pessoas. 
Contextualize que a produção 
desses objetos era artesanal e 
que só com o desenvolvimen-
to de máquina s e da indústria 
é que foi possível a sua produ-
ção em larga escala.
• Retome com os alunos os es-
tudos sobre o período do Re-
nascimento e compare a des-
coberta de Blaise Pascal (1623-
1662) com objetos desenvol-
vidos por Leonardo Da Vinci 
(1472-1519) cerca de 100 anos 
antes. Entre os protótipos mais 
criativos de Da Vinci, podemos 
citar as engrenagens para mer-
gulho submarino, o planador 
com asas e o parafuso voador.
• Ressalte que Blaise Pascal 
fez suas pesquisas durante o 
período da reforma e da con-
trarreforma na Europa. Havia 
uma perseguição muito grande 
da Igreja Católica em relação 
às pesquisas científicas, princi-
palmente aquelas que se opu-
nham aos dogmas católicos.

tica ou de Ciências, propondo 
uma ação interdisciplinar.
• Separe a turma em grupos 
de quatro ou cinco pessoas 
e peça a eles q ue selecionem 
um objeto de seu cotidiano. É 
provável que escolham o ce-
lular, computador, televisão. 
Incentive-os a escolher tam-
bém eletrodomésticos que fa-

zem parte de suas vidas, como 
geladeira e máquina de lavar 
roupa. Garanta que cada gru-
po escolha um tema diferente.
• Caso a escola disponibili-
ze acesso à internet, é possí-
vel direcionar a pesquisa in-
dicando alguns sites como o 
Museu virtual da tecnolo-
gia. Disponível em: <http://

livro.pro/9w33r7>. Acesso em: 
19 set. 2018.
• Ao final, cada grupo deverá 
ser responsável por apresentar 
sua pesquisa à turma. 
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atividades

para organizar as ideias
 1. Observe a imagem da página 165. É um detalhe do desenho aquarelado de Cícero 

Dias, representando o Engenho Noruega, construído no século XVIII na Zona da 
Mata pernambucana. Explique por que a imagem pode ser considerada uma repre-
sentação de como seria a vida em um engenho.  

 2. Diversos aspectos do modo como o engenho é construído demonstram o poder do 
seu proprietário. Cite alguns desses aspectos.

 3. Elabore um pequeno resumo sobre a situação dos escravizados no interior dos enge-
nhos na época da colonização. Se necessário, releia também o capítulo anterior. 

No texto devem ser citados os seguintes itens:

• estimativa do número de cativos;

• aspectos da senzala; 

• atividades desenvolvidas;

• formas de resistência.

 4. Com base na leitura do intertítulo Os holandeses na colônia, elabore uma linha do 
tempo destacando os acontecimentos mais importantes relacionados à invasão dos 
holandeses no Nordeste. Veja na seção Como se faz..., ao final do volume, orienta-
ções sobre como fazer uma linha do tempo.

 5. Observe novamente a pintura de Frans Post, reproduzida na seção Olho vivo. Com 
base na análise da imagem e de seus conhecimentos, responda:

a) Qual a intenção de Frans Post ao pintar a cidade de Maurícia?

b) De que maneira Frans Post representou a cidade de Maurícia?

 6. A Guerra dos Mascates, ocorrida na capitania de Pernambuco, no começo do século 
XVIII, opôs senhores de engenho de Olinda e comerciantes de Recife. Explique o que 
reivindicava cada um desses grupos e qual o desfecho do conflito.

 7. Os senhores de engenho exerciam grande influência sobre a sociedade, inter-
ferindo na vida política e social de onde viviam. Uma forma de evitar situações 
como essas nos dias de hoje é por meio da participação democrática da comu-
nidade nas decisões que afetam a coletividade. Converse com os colegas sobre 
esse tema e indique dois exemplos de ações cotidianas que podem ser tomadas 
para garantir a participação da comunidade nas decisões políticas importantes.

1. O principal elemento no desenho de Cícero Dias é o tema das relações sociais. Podemos observar na imagem que 

3. Os textos podem variar bastante conforme 

4. Principais datas e acontecimentos: 1580: Início da União Ibérica; 
1624-1625: os holandeses atacam Salvador e são expulsos; 1630: 
a Companhia das Índias Ocidentais ocupa Olinda e Recife; 1637: 
O príncipe Maurício de Nassau é enviado para ocupar o cargo de 
governador das terras dominadas pelos holandeses; 1648-1649: 
Portugal recupera o controle de quase todo o nordeste do Brasil; 
1654: expulsão definitiva dos holandeses.

2. A localização da casa-grande no centro da propriedade e em local mais 
elevado evidencia a posição privilegiada do senhor. As varandas e a posição da 
construção permitiam ao senhor ter o controle sobre as diversas dependências 
do engenho, concretizando seu domínio.

7. Resposta pessoal. Veja orientações no Manual do Professor. 

5. a) Frans Post fez parte da comitiva de Maurício de 
Nassau ao Brasil. Nassau havia sido indicado ao cargo pelos dirigentes da Companhia das Índias Ocidentais. 

5. b) Frans Post procurou representar a cidade de forma positiva, mostrando a paisagem, a arquitetura, os 
diferentes grupos étnicos que nela viviam. Por isso, deixou de lado os conflitos, principalmente aqueles envol-
vendo a escravização de negros e indígenas.

Assim, a pintura pode ser 
vista como uma forma de 
divulgar aos dirigentes da 
Companhia o trabalho de 
Nassau em terras brasileiras.

6. Os senhores de engenho de Olinda desejavam que Recife continuasse subordinado à administração de Olinda 
e não fosse elevada à condição de vila, como desejavam os recifenses. O medo era que, com isso, os comerciantes 

as pessoas de diferentes grupos sociais interagem apesar da violência e das tensões provocadas 
pela escravidão.

tivessem meios legais para cobrar dos senhores olindenses 
as dívidas que se avolumavam. Apesar da resistência, Recife foi elevado à condição de vila.

a organização das ideias de cada aluno. Veja orientações no Manual do Professor.
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esquema-resumo

atividade
• Com base nas informações do esquema-resumo, explique por que o açúcar foi o principal produto no início 

da colonização da América portuguesa e relacione esse fato com as invasões holandesas, ocorridas entre 
1624 e 1654.

–  Grandes fazendas
–  Monocultura

–  Casa-grande
–  Senzala

–  Trabalho escravo
–  Trabalho livre
–  Artesãos, 

comerciantes

Holandeses produzem açúcar em colônias nas Antilhas

Crise da produção açucareira no Brasil

Século XVI
–  Alto preço do açúcar 

na Europa.
–  Portugal produz açúcar 

em suas colônias da 
costa africana.

–  1532: primeiro 
engenho no Brasil 
(capitania de São 
Vicente).

–  Terras ideais para o 
cultivo: Zona da Mata 
do atual Nordeste.

A sociedade do açúcar

Produção de açúcar nos engenhos

Século XVIII
1709-1711: Guerra 

dos Mascates 
(Olinda x Recife)Senhor de engenho

–  Propriedade da terra.
–  Poder econômico.
–  Poder político regional.

União Ibérica (1580-1640)
–  Holandeses proibidos de 

participar do comércio de 
açúcar.

–  Invasões holandesas no 
Brasil (1624-1654).

O açúcar tinha grande valor comercial e o Brasil possuía grande extensão de terras adequa-
das para o plantio da cana-de-açúcar. A produção açucareira se tornou a atividade mais 
importante da colônia no início da colonização e os holandeses tinham participação ativa 

nesse comércio. No entanto, com a União Ibérica, foram excluídos desse comércio, razão pela qual decidiram 
invadir o Nordeste para controlar as zonas produtoras.

para organizar as ideias
Século XVII

–  1630: holandeses 
invadem Pernambuco.

–  1637: governo de 
Maurício de Nassau 
(cientistas e artistas no 
Recife).

–   Holandeses controlam 
produção e comércio 
do açúcar.

–  1654: holandeses 
derrotados e expulsos 
do Brasil.
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS 
• Gerais: 1, 2 e 5
• Específica de Ciências Huma-
nas: 2
• Específicas de História: 5 e 7

HABILIDADE
• EF07HI01

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

Esquema-resumo
• Comente com os alunos e 
explique a importância desse 
tipo de esquema gráfico pa-
ra a produção de sínteses dos 
conteúdos estudados. Ao indi-
car os principais tópicos sobre 
a produção de açúcar e a ocu-
pação holandesa, verifique se 
os alunos apresentam dúvidas 
e retome os estudos do capítu-
lo se necessário. 
• Atividade. Ao propor a 
atividade, incentive os alunos 
a conversarem sobre a síntese, 
acrescentando novos elemen-
tos que colaboram na formu-
lação da resposta.

gráfi cos), predições e tam-
bém o uso do conhecimen-
to prévio. Durante a leitura 
é feita uma compreensão 
da mensagem passada 
pelo texto, uma seleção 
das informações relevan-
tes, uma relação entre as 
informações apresentadas 
no texto e uma análise das 

predições feitas antes da 
leitura, para confi rmá-las 
ou refutá-las. Depois da 
leitura é feita uma análi-
se com o objetivo de rever 
e refl etir sobre o conteúdo 
lido, ou seja, a importân-
cia da leitura, o signifi cado 
da mensagem, a aplicação 
para solucionar problemas 

e a verifi cação de diferen-
tes perspectivas apresen-
tadas para o tema. 

CANTALICE, Lucicleide Maria de. Ensino 
de estratégias de leitura. Psicol. Esc. 

Educ. (Impr.), Campinas, v. 8, n. 1, jun. 
2004. Disponível em: <http://www.
scielo.br/scielo.php?script=sci_artte

xt&pid=S1413-85572004000100014>. 
Acesso em: 17 set. 2018.

TEXTO DE APOIO

Para o professor 

Ensino de estratégias de 
leitura

[...] Além disso, a utili-
zação de estratégias de lei-
tura compreende três mo-
mentos: o antes, o durante 
e o após a leitura. Na pré-
-leitura, é feita uma análi-
se global do texto (do título, 
dos tópicos e das fi guras/
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atividades

para organizar as ideias
 1. Observe a imagem da página 165. É um detalhe do desenho aquarelado de Cícero 

Dias, representando o Engenho Noruega, construído no século XVIII na Zona da 
Mata pernambucana. Explique por que a imagem pode ser considerada uma repre-
sentação de como seria a vida em um engenho.  

 2. Diversos aspectos do modo como o engenho é construído demonstram o poder do 
seu proprietário. Cite alguns desses aspectos.

 3. Elabore um pequeno resumo sobre a situação dos escravizados no interior dos enge-
nhos na época da colonização. Se necessário, releia também o capítulo anterior. 

No texto devem ser citados os seguintes itens:

• estimativa do número de cativos;

• aspectos da senzala; 

• atividades desenvolvidas;

• formas de resistência.

 4. Com base na leitura do intertítulo Os holandeses na colônia, elabore uma linha do 
tempo destacando os acontecimentos mais importantes relacionados à invasão dos 
holandeses no Nordeste. Veja na seção Como se faz..., ao final do volume, orienta-
ções sobre como fazer uma linha do tempo.

 5. Observe novamente a pintura de Frans Post, reproduzida na seção Olho vivo. Com 
base na análise da imagem e de seus conhecimentos, responda:

a) Qual a intenção de Frans Post ao pintar a cidade de Maurícia?

b) De que maneira Frans Post representou a cidade de Maurícia?

 6. A Guerra dos Mascates, ocorrida na capitania de Pernambuco, no começo do século 
XVIII, opôs senhores de engenho de Olinda e comerciantes de Recife. Explique o que 
reivindicava cada um desses grupos e qual o desfecho do conflito.

 7. Os senhores de engenho exerciam grande influência sobre a sociedade, inter-
ferindo na vida política e social de onde viviam. Uma forma de evitar situações 
como essas nos dias de hoje é por meio da participação democrática da comu-
nidade nas decisões que afetam a coletividade. Converse com os colegas sobre 
esse tema e indique dois exemplos de ações cotidianas que podem ser tomadas 
para garantir a participação da comunidade nas decisões políticas importantes.

1. O principal elemento no desenho de Cícero Dias é o tema das relações sociais. Podemos observar na imagem que 

3. Os textos podem variar bastante conforme 

4. Principais datas e acontecimentos: 1580: Início da União Ibérica; 
1624-1625: os holandeses atacam Salvador e são expulsos; 1630: 
a Companhia das Índias Ocidentais ocupa Olinda e Recife; 1637: 
O príncipe Maurício de Nassau é enviado para ocupar o cargo de 
governador das terras dominadas pelos holandeses; 1648-1649: 
Portugal recupera o controle de quase todo o nordeste do Brasil; 
1654: expulsão definitiva dos holandeses.

2. A localização da casa-grande no centro da propriedade e em local mais 
elevado evidencia a posição privilegiada do senhor. As varandas e a posição da 
construção permitiam ao senhor ter o controle sobre as diversas dependências 
do engenho, concretizando seu domínio.

7. Resposta pessoal. Veja orientações no Manual do Professor. 

5. a) Frans Post fez parte da comitiva de Maurício de 
Nassau ao Brasil. Nassau havia sido indicado ao cargo pelos dirigentes da Companhia das Índias Ocidentais. 

5. b) Frans Post procurou representar a cidade de forma positiva, mostrando a paisagem, a arquitetura, os 
diferentes grupos étnicos que nela viviam. Por isso, deixou de lado os conflitos, principalmente aqueles envol-
vendo a escravização de negros e indígenas.

Assim, a pintura pode ser 
vista como uma forma de 
divulgar aos dirigentes da 
Companhia o trabalho de 
Nassau em terras brasileiras.

6. Os senhores de engenho de Olinda desejavam que Recife continuasse subordinado à administração de Olinda 
e não fosse elevada à condição de vila, como desejavam os recifenses. O medo era que, com isso, os comerciantes 

as pessoas de diferentes grupos sociais interagem apesar da violência e das tensões provocadas 
pela escravidão.

tivessem meios legais para cobrar dos senhores olindenses 
as dívidas que se avolumavam. Apesar da resistência, Recife foi elevado à condição de vila.

a organização das ideias de cada aluno. Veja orientações no Manual do Professor.
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esquema-resumo

atividade
• Com base nas informações do esquema-resumo, explique por que o açúcar foi o principal produto no início 

da colonização da América portuguesa e relacione esse fato com as invasões holandesas, ocorridas entre 
1624 e 1654.

–  Grandes fazendas
–  Monocultura

–  Casa-grande
–  Senzala

–  Trabalho escravo
–  Trabalho livre
–  Artesãos, 

comerciantes

Holandeses produzem açúcar em colônias nas Antilhas

Crise da produção açucareira no Brasil

Século XVI
–  Alto preço do açúcar 

na Europa.
–  Portugal produz açúcar 

em suas colônias da 
costa africana.

–  1532: primeiro 
engenho no Brasil 
(capitania de São 
Vicente).

–  Terras ideais para o 
cultivo: Zona da Mata 
do atual Nordeste.

A sociedade do açúcar

Produção de açúcar nos engenhos

Século XVIII
1709-1711: Guerra 

dos Mascates 
(Olinda x Recife)Senhor de engenho

–  Propriedade da terra.
–  Poder econômico.
–  Poder político regional.

União Ibérica (1580-1640)
–  Holandeses proibidos de 

participar do comércio de 
açúcar.

–  Invasões holandesas no 
Brasil (1624-1654).

O açúcar tinha grande valor comercial e o Brasil possuía grande extensão de terras adequa-
das para o plantio da cana-de-açúcar. A produção açucareira se tornou a atividade mais 
importante da colônia no início da colonização e os holandeses tinham participação ativa 

nesse comércio. No entanto, com a União Ibérica, foram excluídos desse comércio, razão pela qual decidiram 
invadir o Nordeste para controlar as zonas produtoras.

para organizar as ideias
Século XVII

–  1630: holandeses 
invadem Pernambuco.

–  1637: governo de 
Maurício de Nassau 
(cientistas e artistas no 
Recife).

–   Holandeses controlam 
produção e comércio 
do açúcar.

–  1654: holandeses 
derrotados e expulsos 
do Brasil.
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AVALIAÇÃO

Organização de uma gincana 
• Proponha uma gincana entre 
a turma dividindo-os em grupos 
de quatro ou cinco pessoas.
• Peça que elaborem 5 pergun-
tas para os times adversários indi-
cando as respostas. O grau de di-

A BNCC NESTA PÁGINA

COMPETÊNCIAS 
• Gerais: 1, 2 e 5
• Específica de Ciências Huma-
nas: 2
• Específicas de História: 5 e 7

HABILIDADE
• EF07HI01

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

Para organizar as ideias
• 1. Incentive os alunos a ob-
servarem a imagem com aten-
ção. Peça que se atentem aos 
detalhes do desenho, princi-
palmente para que seja possí-
vel apontar exemplos que jus-
tifiquem suas respostas.
• 2. É importante que os alu-
nos consigam identificar os 
elementos da construção e da 
localização das casas grandes 
que garantiam o exercício de 
poder do senhor de engenho 
sobre toda a população que 
trabalhava para ele.
• 3. Oriente os alunos a evitar 
a cópia do texto no caderno, 
incentive-os a localizar as pa-
lavras-chave do texto que au-
xiliam na elaboração dos resu-
mos.
• 4. Caso seja possível, entre-
gue uma folha sulfite para que 
cada aluno possa elaborar sua 
linha do tempo. Oriente-os a 
manter a folha na horizontal, 
aproveitando ao máximo o es-
paço disponível. Na sequência, 
solicite a eles que colem a fo-
lha no caderno.
• 5. Essa atividade pode aju-
dar a explorar aspectos impor-
tantes de competências so-
cioemocionais, especialmente 
aquelas relacionadas à organi-
zação, ao diálogo e à empatia. 
Incentive-os a conversar sobre 
o tema e, caso julgue interes-
sante, organize-os em grupos 
para facilitar o diálogo.

ficuldade das questões pode va-
riar entre alto, médio e baixo.
• Estimule uma pontuação 
para cada nível das questões 
e inicie a brincadeira. Todos 
os grupos devem ter a chance 
de perguntar e de responder. 
Quando a resposta estiver er-
rada, o grupo que as elaborou 
deve indicar a correção.

• Espera-se que os alunos se 
envolvam na atividade e se di-
virtam ao mesmo tempo que 
aprendem o conteúdo, tro-
cando informações, formulan-
do perguntas e respostas.
• A partir dos resultados da gin-
cana será possível identificar os 
conteúdos aprendidos e as habili-
dades de cooperação dos alunos.
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Fundação Joaquim Nabuco
Disponível em: <http://livro.pro/4jkb2v>.
Site da Fundação Joaquim Nabuco, de Recife, com inúmeras informações sobre o Nordeste. Acesso em: 
25 out. 2018.

MUNDO VIRTUAL

teste seus conhecimentos
• Na primeira metade do século XVII, holandeses se estabeleceram no atual nordeste 

brasileiro, onde permaneceram por mais de duas décadas. Sobre esse processo, 
indique a alternativa INCORRETA.

a) A Companhia das Índias Ocidentais era uma empresa privada responsável pela 
administração do “Brasil Holandês”. Ela não só cuidava do negócio do açúcar, 
como também detinha o monopólio do tráfico de escravizados para a região, o 
que lhe assegurava boas fontes de lucro.

b) Antes da União Ibérica, a Holanda era a principal parceira de Portugal no comércio do 
açúcar brasileiro. Os holandeses pretendiam manter o fluxo desse produto na Europa, 
até porque parte de sua economia dependia dos lucros advindos desse comércio. 

c) O período áureo da ocupação holandesa no Nordeste deu-se durante a adminis-
tração do príncipe Maurício de Nassau (1637-1644). Nesse período, os holandeses 
ampliaram seus domínios para outras regiões do Brasil, alcançando a Paraíba, 
o Rio Grande do Norte e o Maranhão. Além disso, durante a administração de 
Nassau, a produção de açúcar foi reorganizada.

d) Um dos motivos dessas invasões foi que, na época, Portugal e Espanha encontra-
vam-se unidos em torno da União Ibérica (1580-1640). E os espanhóis, rivais dos 
holandeses, impediram que a Holanda comercializasse o açúcar brasileiro na Europa.

e) Espanha e Holanda eram países aliados. Por isso, para ajudar na luta entre 
espanhóis e portugueses pelo controle da navegação no oceano Atlântico, os 
holandeses invadiram o atual nordeste brasileiro.

Alternativa e.

Diversas matérias jornalísticas tratam das dificuldades enfrentadas pelo trabalhador 
rural no Brasil contemporâneo.

 1. Em grupo, façam uma pesquisa sobre o tema. Vejam na seção Como se faz..., no 
final deste volume, orientação sobre como fazer uma pesquisa.

 2. Procurem imagens e informações sobre o dia a dia desses trabalhadores.

 3. Com base em uma imagem escolhida pelo grupo e nas informações levantadas, 
façam uma apresentação para a sala.

 4. Na apresentação, respondam também a seguinte questão: em sua opinião, as difi-
culdades enfrentadas hoje pelo trabalhador rural no Brasil podem ser consideradas 
um exemplo de permanência histórica?

hora de refletir

Resposta pessoal. Veja orientações no Manual do Professor.
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teste seus conhecimentos

teste seus conhecimentos

 1. O açúcar foi o produto escolhido por Portugal para dar início à colonização do Brasil, 
em virtude de: 
a) o lucro obtido com o seu comércio ser muito vantajoso.
b) os portugueses terem tido experiência bem-sucedida com seu cultivo na Ásia.
c) a mão de obra necessária para o cultivo ser gratuita.
d) o produto não ser fabricado em nenhum outro lugar do mundo na época.
e) os nativos da América dominarem uma técnica de cultivo semelhante.

 2. Observe a pintura de Frans Post reproduzida nas páginas 174 e 175. É uma repre-
sentação da cidade Maurícia e do Recife, em Pernambuco, durante a ocupação 
holandesa. A partir das informações na seção e da análise da imagem, indique 
V para as opções verdadeiras e F para as falsas, considerando as seguintes 
afirmativas: 
a) A imagem apresenta uma grande variedade de personagens. Post realizou isso 

para expressar a ideia de que não existiam conflitos entre os vários grupos sociais 
em Pernambuco.

b) Na imagem, é possível observar apenas casas com arquitetura portuguesa, já que 
os holandeses não introduziram inovações arquitetônicas durante a ocupação.

c) A imagem de Post não retrata nem os escravos africanos nem os indígenas. Ele 
privilegia apenas os personagens livres em seu trabalho.

d) Recife era um tema recorrente nos trabalhos de Post. Ele elaborou diversas repre-
sentações da cidade.

Alternativa a.

a) V; b) F; c) F; d) F.

O açúcar é um produto presente em nossa alimentação. Ele está em doces, sor-
vetes, sucos, balas, refrigerantes, chocolates, pães e muitos outros alimentos que 
consumimos no dia a dia. Porém, o excesso de açúcar traz sérios problemas ao orga-
nismo. Por isso, cada vez mais campanhas e programas alertam as pessoas a controlar 
o consumo de açúcar.

 1. Com a orientação do professor de Ciências, pesquise os principais problemas cau-
sados pelo consumo excessivo de açúcar. 

 2. Com base nas informações pesquisadas, grave um áudio contendo os seguintes 
dados: 
a) os alimentos mais ricos em açúcar;
b) as consequências para as pessoas que abusam do açúcar;
c) a necessidade de praticar uma alimentação saudável.

Veja na seção Como se faz..., no final deste volume, dicas sobre como gravar 
um áudio.

Diálogos

Veja orientações no Manual do Professor.

hora de refletir
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS 
• Gerais: 1, 2 e 5
• Específica de Ciências Huma-
nas: 2
• Específicas de História: 5 e 7

HABILIDADE
• EF07HI01

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

Teste seus conhecimentos
• 1. Se preciso, retorne ao te-
ma do início do capítulo sobre 
os motivos para a produção 
do açúcar na América portu-
guesa e comente com os alu-
nos sobre o valor que o produ-
to tinha no mercado europeu. 
• 2. Solicite aos alunos que 
reescrevam as afirmações fal-
sas, tornando-as verdadeiras. 

Diálogos
• 1. A seção possibilita um 
trabalho interdisciplinar com o 
professor de Ciências, alertan-
do os alunos sobre a impor-
tância de manter uma boa ali-
mentação e evitando o consu-
mo de doces em excesso. 
• 2. Caso a escola disponibi-
lize equipamento de áudio e 
vídeo, proponha a exibição do 
material produzido pelos alu-
nos para toda a turma. 
• Esta atividade integra as 
disciplinas de História e Ciên-
cias e trabalha as consequên-
cias de uma alimentação com 
excesso de açúcar. A obesida-
de, o diabetes, o envelheci-
mento precoce, o câncer e a 
enxaqueca são alguns proble-
mas de saúde muito comuns 
em nossa sociedade, ligados 
ao grande consumo de açú-
car. Essa atividade permite ex-
plorar competências socioe-
mocionais relacionadas ao au-
toconhecimento e à tomada 
de decisões responsáveis. TEXTO DE APOIO

Para o professor 

Açúcar
O açúcar, na sua forma de 

frutose, tal como as gordu-
ras e os óleos, apresenta-se 
como parte dos alimentos 
que também contêm vita-
minas, minerais e outros nu-

trientes. Essa forma natural 
não é o tipo de açúcar cujo 
consumo deve ser reduzido. 
Esta diretriz está voltada 
para a diminuição do con-
sumo do açúcar tipo sacaro-
se ou açúcar de mesa - que 
consumimos diariamente 
acrescentando-o às prepa-
rações diversas e é também 

amplamente usado nos pro-
dutos industrializados. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secre-
taria de Atenção à Saúde. Brasília, 

2006. Disponível em: <http://www4.
planalto.gov.br/consea/publicacoes/
alimentacao-adequada-e-saudavel/

guia-alimentar-para-a-populacao-bra-
sileira-promovendo-a-alimentacao

-saudavel>. Acesso em: 19 set. 2018.
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Fundação Joaquim Nabuco
Disponível em: <http://livro.pro/4jkb2v>.
Site da Fundação Joaquim Nabuco, de Recife, com inúmeras informações sobre o Nordeste. Acesso em: 
25 out. 2018.

MUNDO VIRTUAL

teste seus conhecimentos
• Na primeira metade do século XVII, holandeses se estabeleceram no atual nordeste 

brasileiro, onde permaneceram por mais de duas décadas. Sobre esse processo, 
indique a alternativa INCORRETA.

a) A Companhia das Índias Ocidentais era uma empresa privada responsável pela 
administração do “Brasil Holandês”. Ela não só cuidava do negócio do açúcar, 
como também detinha o monopólio do tráfico de escravizados para a região, o 
que lhe assegurava boas fontes de lucro.

b) Antes da União Ibérica, a Holanda era a principal parceira de Portugal no comércio do 
açúcar brasileiro. Os holandeses pretendiam manter o fluxo desse produto na Europa, 
até porque parte de sua economia dependia dos lucros advindos desse comércio. 

c) O período áureo da ocupação holandesa no Nordeste deu-se durante a adminis-
tração do príncipe Maurício de Nassau (1637-1644). Nesse período, os holandeses 
ampliaram seus domínios para outras regiões do Brasil, alcançando a Paraíba, 
o Rio Grande do Norte e o Maranhão. Além disso, durante a administração de 
Nassau, a produção de açúcar foi reorganizada.

d) Um dos motivos dessas invasões foi que, na época, Portugal e Espanha encontra-
vam-se unidos em torno da União Ibérica (1580-1640). E os espanhóis, rivais dos 
holandeses, impediram que a Holanda comercializasse o açúcar brasileiro na Europa.

e) Espanha e Holanda eram países aliados. Por isso, para ajudar na luta entre 
espanhóis e portugueses pelo controle da navegação no oceano Atlântico, os 
holandeses invadiram o atual nordeste brasileiro.

Alternativa e.

Diversas matérias jornalísticas tratam das dificuldades enfrentadas pelo trabalhador 
rural no Brasil contemporâneo.

 1. Em grupo, façam uma pesquisa sobre o tema. Vejam na seção Como se faz..., no 
final deste volume, orientação sobre como fazer uma pesquisa.

 2. Procurem imagens e informações sobre o dia a dia desses trabalhadores.

 3. Com base em uma imagem escolhida pelo grupo e nas informações levantadas, 
façam uma apresentação para a sala.

 4. Na apresentação, respondam também a seguinte questão: em sua opinião, as difi-
culdades enfrentadas hoje pelo trabalhador rural no Brasil podem ser consideradas 
um exemplo de permanência histórica?

hora de refletir

Resposta pessoal. Veja orientações no Manual do Professor.
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teste seus conhecimentos

teste seus conhecimentos

 1. O açúcar foi o produto escolhido por Portugal para dar início à colonização do Brasil, 
em virtude de: 
a) o lucro obtido com o seu comércio ser muito vantajoso.
b) os portugueses terem tido experiência bem-sucedida com seu cultivo na Ásia.
c) a mão de obra necessária para o cultivo ser gratuita.
d) o produto não ser fabricado em nenhum outro lugar do mundo na época.
e) os nativos da América dominarem uma técnica de cultivo semelhante.

 2. Observe a pintura de Frans Post reproduzida nas páginas 174 e 175. É uma repre-
sentação da cidade Maurícia e do Recife, em Pernambuco, durante a ocupação 
holandesa. A partir das informações na seção e da análise da imagem, indique 
V para as opções verdadeiras e F para as falsas, considerando as seguintes 
afirmativas: 
a) A imagem apresenta uma grande variedade de personagens. Post realizou isso 

para expressar a ideia de que não existiam conflitos entre os vários grupos sociais 
em Pernambuco.

b) Na imagem, é possível observar apenas casas com arquitetura portuguesa, já que 
os holandeses não introduziram inovações arquitetônicas durante a ocupação.

c) A imagem de Post não retrata nem os escravos africanos nem os indígenas. Ele 
privilegia apenas os personagens livres em seu trabalho.

d) Recife era um tema recorrente nos trabalhos de Post. Ele elaborou diversas repre-
sentações da cidade.

Alternativa a.

a) V; b) F; c) F; d) F.

O açúcar é um produto presente em nossa alimentação. Ele está em doces, sor-
vetes, sucos, balas, refrigerantes, chocolates, pães e muitos outros alimentos que 
consumimos no dia a dia. Porém, o excesso de açúcar traz sérios problemas ao orga-
nismo. Por isso, cada vez mais campanhas e programas alertam as pessoas a controlar 
o consumo de açúcar.

 1. Com a orientação do professor de Ciências, pesquise os principais problemas cau-
sados pelo consumo excessivo de açúcar. 

 2. Com base nas informações pesquisadas, grave um áudio contendo os seguintes 
dados: 
a) os alimentos mais ricos em açúcar;
b) as consequências para as pessoas que abusam do açúcar;
c) a necessidade de praticar uma alimentação saudável.

Veja na seção Como se faz..., no final deste volume, dicas sobre como gravar 
um áudio.

Diálogos

Veja orientações no Manual do Professor.

hora de refletir
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Para o professor 

Trabalho no corte da cana-
-de-açúcar e as condições 
de vida relevantes no 
processo saúde/doença dos 
trabalhadores

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

Hora de Refletir
• A seção propõe uma re-
flexão sobre as condições de 
trabalho entre o passado e o 
presente, e chama a atenção 
para as dificuldades que ain-
da são enfrentadas pelos tra-
balhadores do campo no Bra-
sil. Ao mesmo tempo, possibi-
lita uma reflexão sobre a im-
portância da luta pelas melho-
rias das condições de trabalho, 
tendo em vista o trabalho dos 
escravizados no Brasil.
• Com base nas pesquisas 
em jornais e revistas, espera-se 
que a turma chegue à conclu-
são de que apesar de melho-
res, ainda existem muitas coi-
sas que precisam ser aprimo-
radas para a garantia de boas 
condições de trabalho para a 
população brasileira. 

[...] A nova dinâmica de 
trabalho e remuneração 
passa a ser o de contrato de 
pagamento por produção, 
exigindo ampliação da jor-
nada diária de trabalho, fato 
que nem sempre ocorre em 
condições salubres [...].

O ritmo imposto pelas 

novas relações de trabalho 
e, às vezes, adotado pelo 
próprio trabalhador, como 
forma de obter maior ren-
dimento em seu ganho, 
provoca exaustão física e 
mental, podendo gerar re-
baixamento da autoestima 
e transtornos mentais. [...]

GUILHERME, José Duarte; OLIVEIRA, 
Virginia Célia de Barros. Supe-

rintendência de Vigilância em 
Saúde. Disponível em: <http://www.

sgc.goias.gov.br/upload/arquivos/
2013-05/o-trabalho-no-corte-de-ca-

na-de-acucar-e-as-condicoes-de-vida-
-relevantes-no-processo-saude-doen-

ca-dos-trabalhadores.pdf>. Acesso: 
19 set. 2018.
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 Documento 2: Charge

 1. De acordo com o primeiro gráfico, é possível afirmar que a média salarial de brancos, 
negros e pardos é igualitária no Brasil? Justifique sua resposta. 

 2. Com base nas informações do segundo gráfico, qual a diferença na taxa de desem-
prego entre brancos e negros no Brasil? O que essa informação mostra sobre as 
desigualdades da sociedade brasileira?

 3. De que modo é possível relacionar a mensagem da charge com os dados dos dois 
gráficos? 

 4. O cartaz ao lado é de um ciclo de palestras 
sobre reabilitação infantil e foi divulgado 
com uma legenda especial, um recurso 
conhecido como “para cego ver”. Como 
existem aplicativos que transformam texto 
em áudio, os cegos podem ouvir a descrição 
da imagem.
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E

Descrição da imagem #PraCegoVer: Imagem no formato retangular, na horizontal. 
Uma arte que tem, no lado direito, a imagem de um profissional da área da saúde, que 
está vestindo um jaleco branco e segura, em sua mão esquerda, um estetoscópio. Do 
lado esquerdo, está escrito Atualidades na Reabilitação Infantil, 2o ciclo de palestras, 
dentro de um círculo com diversas formas diferentes coloridas. Fim da descrição.

Fonte: PORTAL ACESSE. Atualidades na reabilitação infantil. Disponível em: <https://www.portalacesse.
com/2018/08/29/ciclo-de-palestras-debate-atualidades-na-reabilitacao-infantil/ciclo-palestras-atualidades-

reabilitacao-infantil-portal-acesse-0818/>. Acesso em: 8 out. 2018.

Com base no exemplo acima, elabore uma descrição da charge usada como docu-
mento 2 para que uma pessoa cega possa entendê-la.

Veja orientações no Manual do Professor.

Veja orientações no Manual do Professor.

Veja orientações no Manual do Professor.

Veja orientações no Manual do Professor.

  Feriado: dia 
da consciência 
negra, charge 
de Angeli, 2006.

  Cartaz sobre ciclo de palestras 
que tratam de atualidades na 
reabilitação infantil.
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fechando a unidade
Você já viu como a escravidão foi a base da organização 

da sociedade colonial brasileira. Os efeitos sociais dessa relação 
foram inúmeros, promovendo uma intensa hierarquização da 
sociedade na qual os brancos ocupavam as posições sociais mais 
importantes, enquanto muitos negros sofriam com processos de 
marginalização e violência. Mesmo com o final da escravidão, as 
desigualdades sociais entre brancos e negros não acabaram e 
continuam no presente. 

Agora, vamos refletir sobre esse problema. Para isso, apresen-
tamos a seguir dois documentos. O primeiro é um conjunto de 
gráficos que destacam as diferenças salariais e a taxa de desem-
prego entre brancos e negros no Brasil. O segundo documento é 
uma charge sobre o tema.

 Documento 1: Gráficos

Fonte: ALMEIDA, Rodolfo; ZANLORENSSI, Gabriel. A disparidade de emprego e renda entre brancos e negros. Nexo, 
27 nov. 2017. Disponível em: <https://www.nexojornal.com.br/grafico/2017/11/27/A-disparidade-de-emprego-e-renda-

entre-brancos-e-negros>. Acesso em: 6 out. 2018.

Rendimento mensal médio por 
raça/cor no Brasil

Taxa de desocupação média por 
raça/cor no Brasil
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS 
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 1, 2, 5, 6 e 7
• Específicas de História: 1, 2, 
3, 4 e 7

HABILIDADES
• EF07HI13
• EF07HI16

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Explique aos alunos que 
os efeitos da escravidão e das 
políticas do   pós-abolição afe-
taram diretamente a vida da 
população negra. Cite, por 
exemplo, que não houve par-
ticipação do Estado através de 
políticas públicas no combate 
direto ao racismo e ao precon-
ceito racial até algumas déca-
das atrás. Diga que foi apenas 
com a Constituição de 1988 
que se condenou o preconcei-
to racial de forma efetiva. Es-
creva o número cem na lousa 
para reforçar o tempo entre o 
fim da escravidão e medidas 
específicas para lidar com o 
racismo no país. 
• Destaque o fato de os ne-
gros atualmente receberem 
pouco mais da metade do sa-
lário de um branco na mesma 
função. Peça aos alunos que 
analisem, juntamente com vo-
cê, os dados dos gráficos e, se 
possível, forneça os gráficos 
ampliados. 
• Além da diferença de ren-
da, aponte como o desempre-
go atinge de forma mais inci-
siva os pardos e pretos, como 
aponta o segundo gráfico. Re-
lacione o número sobre de-
semprego com o trabalho in-
formal e temporário que atin-
ge mais os negros, como o 
apontado na charge. 

MAIS ATIVIDADES

Analisar raça e sexo 
• Utilize o material disponí-
vel on-line pelo Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada 
(IPEA) chamado Retrato das 
Desigualdades de gênero 
e raça (4a ed.) para levar pa-
ra seus alunos dados que con-

gregam raça e sexo de maneira 
fácil e didática. Disponível em: 
<http://livro.pro/h3mt6w>. 
Acesso em: 18 set. 2018.
• Oriente cada grupo a esco-
lher um dos temas abordados 
no material para apresentá-lo 
para a classe. Explique que as 
informações dos livretos vão 
até 2009, mas na página do 

IPEA, a seguir, existem os da-
dos referentes ao ano de 2017: 
<http://l ivro.pro/exp76d>. 
Acesso em: 11 out. 2018.
• Os livretos são formados 
por vários blocos temáticos 
como Trabalho doméstico 
remunerado, distribuição e 
desigualdade de renda, uso 
do tempo etc. Ao analisar o 
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 Documento 2: Charge

 1. De acordo com o primeiro gráfico, é possível afirmar que a média salarial de brancos, 
negros e pardos é igualitária no Brasil? Justifique sua resposta. 

 2. Com base nas informações do segundo gráfico, qual a diferença na taxa de desem-
prego entre brancos e negros no Brasil? O que essa informação mostra sobre as 
desigualdades da sociedade brasileira?

 3. De que modo é possível relacionar a mensagem da charge com os dados dos dois 
gráficos? 

 4. O cartaz ao lado é de um ciclo de palestras 
sobre reabilitação infantil e foi divulgado 
com uma legenda especial, um recurso 
conhecido como “para cego ver”. Como 
existem aplicativos que transformam texto 
em áudio, os cegos podem ouvir a descrição 
da imagem.
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Descrição da imagem #PraCegoVer: Imagem no formato retangular, na horizontal. 
Uma arte que tem, no lado direito, a imagem de um profissional da área da saúde, que 
está vestindo um jaleco branco e segura, em sua mão esquerda, um estetoscópio. Do 
lado esquerdo, está escrito Atualidades na Reabilitação Infantil, 2o ciclo de palestras, 
dentro de um círculo com diversas formas diferentes coloridas. Fim da descrição.

Fonte: PORTAL ACESSE. Atualidades na reabilitação infantil. Disponível em: <https://www.portalacesse.
com/2018/08/29/ciclo-de-palestras-debate-atualidades-na-reabilitacao-infantil/ciclo-palestras-atualidades-

reabilitacao-infantil-portal-acesse-0818/>. Acesso em: 8 out. 2018.

Com base no exemplo acima, elabore uma descrição da charge usada como docu-
mento 2 para que uma pessoa cega possa entendê-la.

Veja orientações no Manual do Professor.

Veja orientações no Manual do Professor.

Veja orientações no Manual do Professor.

Veja orientações no Manual do Professor.

  Feriado: dia 
da consciência 
negra, charge 
de Angeli, 2006.

  Cartaz sobre ciclo de palestras 
que tratam de atualidades na 
reabilitação infantil.
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fechando a unidade
Você já viu como a escravidão foi a base da organização 

da sociedade colonial brasileira. Os efeitos sociais dessa relação 
foram inúmeros, promovendo uma intensa hierarquização da 
sociedade na qual os brancos ocupavam as posições sociais mais 
importantes, enquanto muitos negros sofriam com processos de 
marginalização e violência. Mesmo com o final da escravidão, as 
desigualdades sociais entre brancos e negros não acabaram e 
continuam no presente. 

Agora, vamos refletir sobre esse problema. Para isso, apresen-
tamos a seguir dois documentos. O primeiro é um conjunto de 
gráficos que destacam as diferenças salariais e a taxa de desem-
prego entre brancos e negros no Brasil. O segundo documento é 
uma charge sobre o tema.

 Documento 1: Gráficos

Fonte: ALMEIDA, Rodolfo; ZANLORENSSI, Gabriel. A disparidade de emprego e renda entre brancos e negros. Nexo, 
27 nov. 2017. Disponível em: <https://www.nexojornal.com.br/grafico/2017/11/27/A-disparidade-de-emprego-e-renda-

entre-brancos-e-negros>. Acesso em: 6 out. 2018.

Rendimento mensal médio por 
raça/cor no Brasil

Taxa de desocupação média por 
raça/cor no Brasil
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PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• 1. Não, o primeiro gráfico 
indica a existência de dispari-
dade salarial entre brancos, ne-
gros e pardos. A média sala-
rial dos brancos era de quase 
R$2.800 em 2017, enquanto a 
média salarial de pardos e ne-
gros era de menos de R$1.600 
no mesmo período. Esse tipo 
de atividade está diretamente 
relacionado com a taxa de de-
semprego, já que na impossibi-
lidade de conseguir um empre-
go formal, muitas pessoas pre-
cisam viver de atividades sem 
proteções sociais ou garantias, 
como é o caso das atividades 
ambulantes. 
• 2. O segundo gráfico mos-
tra que cerca de 15% da po-
pulação negra estava desem-
pregada em 2017. A parcela 
de pessoas pardas desempre-
gadas era um pouco menos 
de 15%. Já a parcela de pes-
soas brancas desempregadas 
era de 10%. Isso indica que 
as desigualdades sociais entre 
brancos, negros e pardos con-
tinuam no Brasil e é possível re-
lacionar esse dado com a he-
rança da escravidão e do racis-
mo na sociedade brasileira.
• 3. A charge faz uma crítica 
à desigualdade social que exis-
te na sociedade brasileira entre 
brancos, negros e pardos. Co-
mo é possível observar na ima-
gem, a praia está repleta de pes-
soas brancas que aproveitam o 
feriado, enquanto um grupo de 
quatro pessoas negras e pardas 
estão trabalhando como vende-
dores ambulantes. 
• 4. Explique que o precon-
ceito atinge também pessoas 
com deficiência, fazendo com 
que empresas se recusem a 
contratá-los. E, apenas a par-
tir do final da década de 1970, 
que direitos foram conquista-
dos, como ensino regular e 
gratuito para as pessoas com 
deficiência. Peça que leiam 
o último documento e expli-
que o que é uma legenda pa-
ra cego ver. Oriente os alunos 
a pensar como a presença de 
um colega com deficiência po-
de mudar a integração na sala 
de aula e fazer com que todos 
aprendam outras habilidades 
para além do conteúdo. 

material e fazer a escolha de 
um tema, os alunos estarão di-
recionando suas atenções pa-
ra aspectos relacionados ao 
trabalho (ou desemprego) que 
os tocam mais profundamen-
te. Oriente-os a organizar o re-
sultado da pesquisa de forma 
adequada, não deixando, por 

exemplo, de justificar a esco-
lha do tema, explicar o con-
ceito central e organizar uma 
apresentação básica para a 
turma. A atividade trabalhada 
pode ser mais bem aproveita-
da se feita de maneira multi-
disciplinar com o professor de 
Matemática. 
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A BNCC E A UNIDADE 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO
• A conquista da América e as 
formas de organização política 
dos indígenas e europeus: con-
flitos, dominação e conciliação.
• As lógicas mercantis e o do-
mínio europeu sobre os mares e 
o contraponto oriental.
• A estruturação dos vice-rei-
nos nas Américas.
• As formas de organização 
das sociedades ameríndias.
• A escravidão moderna e o 
tráfico de escravizados.

COMPETÊNCIAS 
• Gerais: 2, 3, 4, 5, 6 e 7
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 1, 3, 4, 5, 6 e 7
• Específicas de História: 1, 2, 
3, 4 e 5

HABILIDADES
• EF07HI08
• EF07HI09
• EF07HI10
• EF07HI11
• EF07HI12

• EF07HI13
• EF07HI14
• EF07HI15
• EF07HI16

NO DIGITAL - 4O BIMESTRE

• Veja o plano de desenvolvi-
mento para esta unidade.
• Desenvolva o projeto inte-
grador “Processos migratórios: 
passado e presente” na aber-
tura ou no encerramento da 
Unidade, que tratam do des-
locamento de grupos popula-
cionais. 
• Consulte as sequências di-
dáticas: 1. Fortificações na 
América portuguesa; 2. A ex-
pansão das fronteiras da Amé-
rica portuguesa: sul e centro-
-oeste; 3. A descoberta e a ex-
ploração do ouro: bandeiran-
tes e a Guerra dos Emboabas.
• Acesse a proposta de 
acompanhamento da apren-
dizagem. 

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Peça aos alunos que obser-
vem as imagens que constam 
na dupla. O que eles acham 
dessa situação dos imigrantes? 
Que sentimentos essas ima-
gens provocaram e por quê? 
• Peça que um aluno voluntá-
rio leia o texto e, ao final, esti-
mule os alunos a emitir opiniões.

• Explique que nessa unida-
de iremos abordar alguns des-
locamentos do passado, mas 
não devem perder de vista a 
situação de pessoas que, por 
diversas razões, deixam suas 
regiões de origem.

  Imigrantes sírios 
assistem a aula de 
Língua Portuguesa 
em São Paulo (SP), 
2015. A guerra na 
Síria levou milhares 
de sírios a arriscarem 
a vida e a buscarem 
refúgio e abrigo em 
diversos países, como 
o Brasil.

  Pessoas almoçam no Centro de Tradições 
Nordestinas em São Paulo (SP), 2017. Esse lugar 
reúne diversos elementos da cultura nordestina 
na cidade de São Paulo.

começo de CONVERSA
 1. Converse com os colegas e descubram quantos nasceram 

no município em que vivem e quantos vieram de outra 
região. Procurem saber por que os que vieram de outro 
lugar mudaram de cidade. 

 2. Você conhece alguém que veio de outro país ou de outro 
estado? Que aspectos dessa pessoa – como o idioma, o 
modo de falar, os hábitos alimentares, os costumes, o 
comportamento – indicam que ela é de outra região?

Respostas pessoais. Veja orientações 
no Manual do Professor.
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Os deslocamentos populacionais, ao colocar em contato povos 
de diferentes culturas, contribuem para a troca de experiências e o 
enriquecimento cultural de quem migra e de quem recebe os migran-
tes. Hábitos alimentares, maneiras de falar, músicas, comportamentos 
e inventos acompanham os migrantes em seus deslocamentos para 
outras regiões ou países. Às vezes, nem percebemos como as refe-
rências culturais de outros povos fazem parte do nosso cotidiano.

Nesta unidade, conheceremos o resultado dos deslocamentos da 
população na colônia portuguesa da América entre os séculos XVII 
e XVIII. E veremos de que modo esses deslocamentos contribuíram 
para a expansão dos domínios de Portugal no continente americano 
e para colonização do interior do território hoje pertencente ao Brasil.
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44 Deslocamentos 
populacionais

Se você perguntar aos seus familiares, vizinhos e amigos de onde 
eles são, é possível que alguns digam que vieram de outros locais. 
Quando alguém deixa o município ou o país em que vive para morar 
em outro lugar, dizemos que ele migrou. As pessoas que passam a 
viver em um novo país são chamadas de imigrantes.

Os motivos que levam uma pessoa a deixar seu local de origem 
são variados: busca por melhores condições de vida e de traba-
lho, fuga motivada por guerra, perseguição política ou religiosa e 
também causada por catástrofe natural, como a seca.

A chegada ao novo local nem sempre é fácil. O migrante ou imi-
grante enfrenta uma série de desafios para se adaptar, por exemplo, 
com a nova alimentação, o modo de falar e de se comportar, o 
clima etc. Ele também sofre com a ausência de amigos e familiares 
que permaneceram no local de origem. Além disso, muitas vezes, 
o migrante ou imigrante torna-se alvo de atitudes preconceituosas 
e de discriminação.

  Imigrantes 
venezuelanos 
esperam para 
receber comida 
em Boa Vista (RR), 
2018. Muitos 
venezuelanos 
migraram para o 
Brasil em razão 
da crise política 
e econômica na 
Venezuela.

UNIDADE
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MAIS ATIVIDADES

 Descobrir que somos todos 
imigrantes 
• Imprima algumas cópias do 
guia Somos todos imigran-
tes, disponível no site da pre-
feitura de São Paulo. Disponível 
em: <http://livro.pro/8quqqz>. 

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

COMEÇO DE CONVERSA
• Desenhe na lousa, expo-
nha ou projete a imagem do 
mapa do Brasil e pergunte aos 
alunos quais povos ou grupos 
compõem a nossa nação. Es-
creva pelo menos seis, cons-
tando entre eles: indígenas, 
africanos, latino-americanos e 
portugueses. 
• 1. Explique que há vários 
motivos que levam as pes-
soas a imigrar: guerra, fome, 
violência, crises econômicas e 
perseguição política. 
• Pergunte se algum deles já 
sentiu vontade de mudar de 
cidade e o motivo. Explique 
que é um desejo comum, mas 
muitas pessoas que mudam 
de cidade, ou vão para outros 
países, sofrem preconceito e 
até violência. 
• Explique que com frequên-
cia esquecemos que o Brasil, 
assim como outros países, é 
formado por diversos povos, 
com costumes muito diferen-
tes. Estimule a empatia dos 
alunos pelos imigrantes que 
adentram nosso país com fre-
quência e que as atitudes de 
respeito são primordiais para 
a boa convivência, afinal, aqui 
somos todos imigrantes. 

Acesso em: 18 set. 2018.
• Peça que se reúnam em 
grupos de quatro alunos. Ca-
da grupo terá um guia para 
analisar e fazer uma breve lei-
tura para o reconhecimento 
do material. Peça aos alunos 
que anotem as partes que mais 
chamaram a atenção. 

• Disponha os alunos em roda 
e pergunte quais deles têm os 
avós ou pais nascidos na mes-
ma cidade onde a escola está 
situada. Pergunte se eles pos-
suem parentes que moram em 
outras cidades, estados ou paí-
ses e por quais motivos essas 
pessoas migraram.

• Explique que todos os seres 
humanos migram (emigram e 
imigram) e proponha aos alu-
nos levantar hipóteses sobre 
os motivos que levam pessoas 
a repelir imigrantes. 

  Imigrantes sírios 
assistem a aula de 
Língua Portuguesa 
em São Paulo (SP), 
2015. A guerra na 
Síria levou milhares 
de sírios a arriscarem 
a vida e a buscarem 
refúgio e abrigo em 
diversos países, como 
o Brasil.

  Pessoas almoçam no Centro de Tradições 
Nordestinas em São Paulo (SP), 2017. Esse lugar 
reúne diversos elementos da cultura nordestina 
na cidade de São Paulo.

começo de CONVERSA
 1. Converse com os colegas e descubram quantos nasceram 

no município em que vivem e quantos vieram de outra 
região. Procurem saber por que os que vieram de outro 
lugar mudaram de cidade. 

 2. Você conhece alguém que veio de outro país ou de outro 
estado? Que aspectos dessa pessoa – como o idioma, o 
modo de falar, os hábitos alimentares, os costumes, o 
comportamento – indicam que ela é de outra região?

Respostas pessoais. Veja orientações 
no Manual do Professor.
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Os deslocamentos populacionais, ao colocar em contato povos 
de diferentes culturas, contribuem para a troca de experiências e o 
enriquecimento cultural de quem migra e de quem recebe os migran-
tes. Hábitos alimentares, maneiras de falar, músicas, comportamentos 
e inventos acompanham os migrantes em seus deslocamentos para 
outras regiões ou países. Às vezes, nem percebemos como as refe-
rências culturais de outros povos fazem parte do nosso cotidiano.

Nesta unidade, conheceremos o resultado dos deslocamentos da 
população na colônia portuguesa da América entre os séculos XVII 
e XVIII. E veremos de que modo esses deslocamentos contribuíram 
para a expansão dos domínios de Portugal no continente americano 
e para colonização do interior do território hoje pertencente ao Brasil.
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44 Deslocamentos 
populacionais

Se você perguntar aos seus familiares, vizinhos e amigos de onde 
eles são, é possível que alguns digam que vieram de outros locais. 
Quando alguém deixa o município ou o país em que vive para morar 
em outro lugar, dizemos que ele migrou. As pessoas que passam a 
viver em um novo país são chamadas de imigrantes.

Os motivos que levam uma pessoa a deixar seu local de origem 
são variados: busca por melhores condições de vida e de traba-
lho, fuga motivada por guerra, perseguição política ou religiosa e 
também causada por catástrofe natural, como a seca.

A chegada ao novo local nem sempre é fácil. O migrante ou imi-
grante enfrenta uma série de desafios para se adaptar, por exemplo, 
com a nova alimentação, o modo de falar e de se comportar, o 
clima etc. Ele também sofre com a ausência de amigos e familiares 
que permaneceram no local de origem. Além disso, muitas vezes, 
o migrante ou imigrante torna-se alvo de atitudes preconceituosas 
e de discriminação.

  Imigrantes 
venezuelanos 
esperam para 
receber comida 
em Boa Vista (RR), 
2018. Muitos 
venezuelanos 
migraram para o 
Brasil em razão 
da crise política 
e econômica na 
Venezuela.
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 A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS 
• Geral: 1
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 3 e 7
• Específicas de História: 3 e 5

HABILIDADES
• EF07HI11
• EF07HI12

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Solicite aos alunos que 
observem a imagem que re-
produz uma vista parcial da ci-
dade de São Paulo e apontem 
algumas de suas característi-
cas sugeridas nesta vista. En-
tre as respostas podem estar 
grande número de edifícios, 
ruas e avenidas e, consequen-
temente, um grande núme-
ro de habitantes. Em seguida, 
questione como seria a maior 
cidade do país no início da co-
lonização portuguesa: Quem 
eram seus habitantes? A po-
pulação era numerosa? 
• Oriente a leitura do texto 
e peça aos alunos que locali-
zem informações que ajudem 
a responder a esses questio-
namentos. Em seguida, peça 
que apresentem hipóteses 
que explicam por que no fi-
nal do século XVII São Paulo 
era apenas uma vila enquan-
to Salvador era a cidade mais 
populosa. Anote na lousa as 
hipóteses apresentadas explo-
rando os fatores que influen-
ciam no crescimento popula-
cional, como a migração e o 
número de nascimentos e ex-
plique a concentração da pre-
sença portuguesa na região li-
torânea nas primeiras décadas 
da colonização.
• A intenção desta aborda-
gem é identificar os conheci-
mentos prévios dos alunos so-
bre o processo de ocupação 
territorial da colônia e apre-
sentar algumas características 
desse processo.

 SUGESTÃO DE LIVRO

Para o professor 
• FAUSTO, Boris. História do 
Brasil. São Paulo: Edusp, 1994.

A obra abrange um período 
de mais de quinhentos anos, 
desde as raízes da colonização 
portuguesa até nossos dias. 

SUGESTÃO DE FILME

Para o professor 
• Desmundo. Direção de Alain 
Fresnot. Brasil, 2003. (101 min). 

A trama se concentra em 
Oribela, uma das inúmeras 
órfãs enviadas por Portugal às 
novas terras para que os colo-
nos estabelecessem família.

 A expansão colonial 
Por volta de 1580, a colonização da América pelos portugueses estava restrita, 

basicamente, a alguns pontos do litoral (veja o mapa a seguir). A partir dessa data, 
novos núcleos de povoamento começaram a surgir nas atuais regiões Norte e Nordeste, 
principalmente ao redor de fortes, construídos para proteger as terras das investidas 
de outras nações europeias. Quase ao mesmo tempo, a criação de gado estendeu-se 
pelo interior nordestino, dando origem a novos povoados. 

Ao sul da colônia, expedições partiam da vila de São Paulo em busca de ouro 
e pedras preciosas e de indígenas para serem escravizados. Essas expedições eram 
chamadas de bandeiras, e seus integrantes, os bandeirantes, também contribuíram 
para a instalação de novos núcleos de povoamento.

Além disso, entre 1580 e 1640, Espanha e Portugal estiveram unidos na 
chamada União Ibérica. Enquanto existiu essa união, as disputas entre os dois 
reinos pelas terras da América deixaram de existir. Com o fim das disputas, ban-
deirantes vindos de São Paulo começaram a entrar nas terras que ficavam a oeste 
da linha de Tordesilhas, e que, com o fim da União Ibérica, acabaram ficando sob 
o domínio português. Dessa maneira, pode-se dizer que, para a colônia portuguesa 
na América, um dos principais acontecimentos do século XVII foi a expansão de 
suas fronteiras. 

Fonte: ARRUDA, José 
Jobson de A. Atlas 
histórico básico. São 
Paulo: Ática, 1997. p. 36.
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São Paulo é hoje uma das cidades mais populosas do mundo, com mais 
de 12 milhões de pessoas. No final do século XVII, porém, São Paulo era uma 
acanhada vila do interior. 

O aumento da população de uma vila ou de uma cidade depende de vários 
fatores, e o mais importante é que a taxa de nascimentos seja maior que a 
taxa de óbitos. Outro fator é a chegada de pessoas provenientes de outras 
regiões ou de outros países. 

O crescimento populacional de São Paulo acentuou-se a partir da segunda 
metade do século XIX, com a chegada de levas de imigrantes europeus e asiáti-
cos e, depois, a partir das primeiras décadas do século XX, com os movimentos 
migratórios internos.

Neste capítulo, vamos estudar como o desloca-
mento dos colonos pela América portuguesa no século 
XVII acelerou o processo de colonização do atual ter-
ritório brasileiro, promovendo a formação de vilas e 
cidades em diversas partes do Brasil, mas provocando 
graves conflitos com os indígenas que aqui viviam.

Século XVII: quando a
 colônia se expande
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Objetivos de aprendizagem
• Compreender como ocorreu 

o processo de expansão 
territorial da colônia. 

• Perceber o impacto da 
colonização sobre os povos 
indígenas e entender suas 
formas de resistência.

• Refletir sobre os 
deslocamentos populacionais 
no passado e no presente.

  Passageiros aguardam a vez de embarcar em plataforma 
de estação do metrô em São Paulo (SP), 2018. O déficit de 
mobilidade é um dos reflexos do crescimento populacional e 
da falta de planejamento urbano.
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 TEXTO DE APOIO

Para o aluno 

Forte 
[...] É uma construção fe-

chada, isto é, com defesas 
por todos os lados, capaz de 
resistir a um ataque mais 
ou menos prolongado. Sua 
construção tem que pos-

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

•  Oriente a leitura do mapa 
“Povoamento no século XVI” e, 
fazendo uso das legendas, esti-
mule os alunos a identificarem 
as áreas de concentração das ci-
dades e vilas no século XVI. 
• Questione sobre a ocupação 
territorial concentrada no lito-
ral e aproveite para explicar os 
limites impostos pelo Tratado 
de Tordesilhas, respeitados en-
quanto vigorou a União Ibérica.
• Pergunte aos alunos se eles 
conhecem algum forte e se sa-
bem por que foram construí-
dos. Anote as respostas na 
lousa e aproveite o Texto de 
apoio para o aluno para ex-
plorar a importância dos for-
tes no surgimento de novos 
núcleos de povoamento.
• Em seguida, pergunte aos 
alunos se sabem por que, em 
alguns estados, mas principal-
mente em São Paulo, algumas 
rodovias têm nomes como Ro-
dovia Fernão Dias, Rodovia Ra-
poso Tavares e Rodovia dos 
Bandeirantes. Com base nas 
hipóteses apresentadas, ex-
plique que neste capítulo es-
tudaremos a importância dos 
bandeirantes na formação das 
primeiras rotas de ligação en-
tre o litoral de São Paulo e as 
regiões do interior da Colônia.

sibilitar a seus ocupantes 
usarem suas armas contra 
um possível inimigo, o que 
é uma característica de to-
das as fortifi cações, pois 
sem essa possibilidade, es-
sas estruturas seriam ape-
nas abrigos.

Para poderem resistir a 
um assédio, têm quartéis e 

paióis – depósitos de muni-
ção e alimentos –, o que os 
diferencia dos fortins, que 
não precisam desses pré-
dios de apoio.

Finalmente, se distingue 
de uma fortaleza por ser 
uma construção única, in-
dependente de outras, ape-
sar de poder ser subordi-

nada a uma obra de maior 
porte, uma fortaleza ou 
praça forte.

CASTRO, Adler Homero Fonseca de. 
Forte. In: GRIECO, Bettina; TEIXEIRA, 

Luciano; THOMPSON, Analucia 
(Org.). Dicionário Iphan de 
Patrimônio Cultural. Rio de 

Janeiro, Brasília: IPHAN/DAF/Copedoc, 
2016, v. 1, p. 17-22 (verbete).

 A expansão colonial 
Por volta de 1580, a colonização da América pelos portugueses estava restrita, 

basicamente, a alguns pontos do litoral (veja o mapa a seguir). A partir dessa data, 
novos núcleos de povoamento começaram a surgir nas atuais regiões Norte e Nordeste, 
principalmente ao redor de fortes, construídos para proteger as terras das investidas 
de outras nações europeias. Quase ao mesmo tempo, a criação de gado estendeu-se 
pelo interior nordestino, dando origem a novos povoados. 

Ao sul da colônia, expedições partiam da vila de São Paulo em busca de ouro 
e pedras preciosas e de indígenas para serem escravizados. Essas expedições eram 
chamadas de bandeiras, e seus integrantes, os bandeirantes, também contribuíram 
para a instalação de novos núcleos de povoamento.

Além disso, entre 1580 e 1640, Espanha e Portugal estiveram unidos na 
chamada União Ibérica. Enquanto existiu essa união, as disputas entre os dois 
reinos pelas terras da América deixaram de existir. Com o fim das disputas, ban-
deirantes vindos de São Paulo começaram a entrar nas terras que ficavam a oeste 
da linha de Tordesilhas, e que, com o fim da União Ibérica, acabaram ficando sob 
o domínio português. Dessa maneira, pode-se dizer que, para a colônia portuguesa 
na América, um dos principais acontecimentos do século XVII foi a expansão de 
suas fronteiras. 

Fonte: ARRUDA, José 
Jobson de A. Atlas 
histórico básico. São 
Paulo: Ática, 1997. p. 36.
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São Paulo é hoje uma das cidades mais populosas do mundo, com mais 
de 12 milhões de pessoas. No final do século XVII, porém, São Paulo era uma 
acanhada vila do interior. 

O aumento da população de uma vila ou de uma cidade depende de vários 
fatores, e o mais importante é que a taxa de nascimentos seja maior que a 
taxa de óbitos. Outro fator é a chegada de pessoas provenientes de outras 
regiões ou de outros países. 

O crescimento populacional de São Paulo acentuou-se a partir da segunda 
metade do século XIX, com a chegada de levas de imigrantes europeus e asiáti-
cos e, depois, a partir das primeiras décadas do século XX, com os movimentos 
migratórios internos.

Neste capítulo, vamos estudar como o desloca-
mento dos colonos pela América portuguesa no século 
XVII acelerou o processo de colonização do atual ter-
ritório brasileiro, promovendo a formação de vilas e 
cidades em diversas partes do Brasil, mas provocando 
graves conflitos com os indígenas que aqui viviam.
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Objetivos de aprendizagem
• Compreender como ocorreu 

o processo de expansão 
territorial da colônia. 

• Perceber o impacto da 
colonização sobre os povos 
indígenas e entender suas 
formas de resistência.

• Refletir sobre os 
deslocamentos populacionais 
no passado e no presente.

  Passageiros aguardam a vez de embarcar em plataforma 
de estação do metrô em São Paulo (SP), 2018. O déficit de 
mobilidade é um dos reflexos do crescimento populacional e 
da falta de planejamento urbano.
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS 
• Gerais:1
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 3, 6, 7
• Específicas de História: 1, 3

HABILIDADES
• EF07HI11
• EF07HI12

 PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Para iniciar a reflexão so-
bre a colonização portuguesa 
no litoral da atual região Nor-
deste, solicite a observação e a 
descrição da imagem condu-
tora: uma gravura do século 
XVII que representa o povoado 
que deu origem à cidade de 
Fortaleza. Estimule os alunos 
a observarem a localização do 
forte, próximo à foz do rio, e 
o pequeno povoado; chame a 
atenção para a inscrição “Sia-
ra” no topo da gravura em re-
ferência à Capitania do Siara, 
região correspondente às ca-
pitanias do Rio Grande, Ceará 
e Maranhão.
• Peça aos alunos que identi-
fiquem no texto o objetivo do 
governo da União Ibérica com 
a construção desses fortes. Pa-
ra falar da presença francesa 
no litoral brasileiro, relembre 
a decisão do Tratado de Tor-
desilhas que deixava a França 
fora da partilha das terras co-
nhecidas em virtude das Gran-
des Navegações. Informe que 
a França passou a realizar co-
mércio com os indígenas no li-
toral brasileiro durante os sé-
culos XVI e XVII e tentou esta-
belecer colônias nas atuais ci-
dades do Rio de Janeiro e São 
Luís do Maranhão.

SUGESTÃO DE LIVRO, 
SITE E VÍDEO

 Para o professor 
e para o aluno
• ALBUQUERQUE, Manuel 
Coelho. Seara indígena: deslo-
camentos e dimensões identitá-
rias. Fortaleza, 2002. Universida-
de Federal do Ceará. Disponível 
em: <http://livro.pro/d3w64q>. 

Acesso em: 18 set. 2018. 
O trabalho analisa as relações 
entre indígenas, europeus e 
colonos no início da capitania 
cearense.
• DOURADO, Guilherme Maz-
za. Vegetação e quintais da casa 
brasileira. Revista Paisagem e 
Ambiente, v. 19, p. 83-101. Dis-

ponível em: <http://livro.pro/np
8zt4>. Acesso em: 17 set. 2018.

O artigo investiga os múl-
tiplos significados que essas 
pequenas áreas cultiváveis 
desempenharam no cotidiano 
doméstico.
• ÍNDIOS – A invenção do 
Ceará – bloco 01. Disponível 

em: <http://livro.pro/oc88ah>. 
Acesso em: 18 set. 2018. O 
programa fala sobre os índios 
que habitaram o Ceará e sobre 
as lutas de seus descendentes.
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 A agricultura de subsistência
Observe novamente a imagem condutora e veja que no 

entorno do forte há algumas residências e, junto delas, hortas e 
pomares. De fato, nesses primeiros tempos coloniais, boa parte 
dos alimentos consumidos nas vilas e povoados tinha de ser pro-
duzida em quintais, hortas e pomares locais. As áreas cultivadas 
e outras preparadas para o plantio são exemplos da agricultura 
de subsistência praticada nesses lugares.

Nos quintais das casas criavam-
-se porcos, cabras, galinhas, patos 
etc. Verduras e legumes populares na 
metrópole, como agrião, couve-flor, 
alface e mostarda, eram plantados 
em hortas com espécies nativas, 
como abóbora, batata-doce, chicó-
ria, jiló e cará. Os pomares também 
misturavam frutas do reino, como 
maçã e pera, com frutas nativas, 
como caju e maracujá.

Agricultura de subsistência: tipo de 
produção agrícola cuja principal finalidade 
é garantir a alimentação do agricultor e de 
sua família.

1

gena, africana e portuguesa. De modo geral, os alimentos eram cultivados em seus quintais 
e roças e era essa agricultura familiar que garantia o sustento dos colonos e de suas famílias.

Passados cerca de 500 anos, a agricultura de origem familiar continua sendo a base da 
alimentação dos brasileiros. São cerca de 4,4 milhões de propriedades no país dedicadas 
a esse tipo de plantio.

A agricultura familiar é a base da economia de 90% dos municípios brasileiros com 
até 20 mil habitantes, o que envolve cerca de 40 milhões de pessoas. O setor também 
produz 87% da mandioca, 70% do feijão, 46% do milho, 38% do café, 34% do arroz e 
21% do trigo do Brasil. Na pecuária, é responsável por 60% da produção de leite, além 
de 59% do rebanho suíno, 50% das aves e 30% dos bovinos do país.

vemos a representação de hortas e pomares plantados 

1
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 Na foz do rio Ceará 
Observe a primeira imagem condutora deste capítulo, uma gravura de 1671 feita pelo 

holandês Arnoldus Montanus, que nos ajuda a entender alguns aspectos desse processo de 
colonização. Ela mostra um forte na foz do rio Ceará, em torno do qual há um pequeno 
povoado, que, mais tarde, deu origem à cidade de Fortaleza, atual capital cearense. 

Assim como aconteceu com Fortaleza, outras cidades da colônia portuguesa nasceram 
em torno de um forte, erguido para proteger a região de invasões estrangeiras. A cidade 
de Natal, capital do Rio Grande do Norte, por exemplo, nasceu em torno do Forte dos 
Reis Magos, inaugurado em 1599.

No caso do Ceará, em 1605, o governo-geral enviou um grupo de homens para 
desbravar a região e ergueu o forte de São Tiago. Entretanto, a resistência indígena à 
ocupação de suas terras foi imediata, e o forte foi abandonado pelos colonizadores. 

Outro grupo de colonizadores foi enviado à região em 1611. Dessa vez, os colonos 
conseguiram estabelecer uma aliança com alguns grupos indígenas e, com a ajuda deles, 
ergueram o forte de São Sebastião no mesmo lugar do anterior. 

A intenção do governo da União Ibérica era que esses fortes servissem como base 
para o combate aos franceses, que tentavam se instalar na região. Apesar da instalação 
desses fortes, em 1612, um grupo de franceses fundou um povoado em uma ilha no atual 
estado do Maranhão. Esse povoado é a atual capital maranhense, São Luís. Os franceses 
permaneceram na região por três anos, até serem expulsos.
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  Imagem que representa 
o povoado que deu 
origem à cidade de 
Fortaleza. Gravura feita 
no início do século XVII 
pelo artista holandês 
Arnoldus Montanus e 
publicada em atlas do 
cartógrafo escocês John 
Ogilby, em 1671.
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 MAIS ATIVIDADES

Pesquisar sobre o cultivo de 
alimentos
• Para abordar a importância 
da agricultura familiar, lance 
as seguintes questões dispa-
radoras: Quem produz os ali-

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

Passado presente
• Peça aos alunos que vol-
tem à imagem condutora e 
observem elementos que in-
diquem a povoação do lo-
cal. Espera-se que eles iden-
tifiquem algumas residências 
com quintais e plantas no en-
torno do forte, além da pre-
sença do gado.
• Em seguida, lance a se-
guinte questão disparado-
ra: Como os moradores das 
primeiras vilas e povoados co-
loniais obtinham seus alimen-
tos? Anote as respostas na 
lousa e aproveite para expli-
car o conceito de agricultura 
de subsistência.
• Os alunos podem deduzir 
também que a presença de 
barcos possibilitaria a chega-
da de alimentos de outras re-
giões. Explique que as distân-
cias entre um povoado e ou-
tro eram grandes e as condi-
ções de transporte precárias, 
por isso boa parte dos produ-
tos consumidos nas vilas e po-
voados coloniais tinha de ser 
produzida em quintais, hortas 
e pomares locais.
• O artigo sugerido para o 
professor oferece mais subsí-
dios para explorar a importân-
cia dos quintais na vida colo-
nial brasileira, sempre presen-
tes na moradia de ricos e po-
bres e responsáveis pela difu-
são de plantas exóticas e au-
tóctones. Um paralelo com a 
importância dos quintais na 
atualidade com base na reali-
dade dos alunos também po-
de ser interessante.

mentos que consumimos dia-
riamente? De que forma eles 
foram cultivados ou criados? 
• Após investigar o que os alu-
nos sabem sobre a origem dos 
alimentos que compõem a base 
de nossa dieta alimentar, expli-
que por que a agricultura fami-

liar continua sendo essencial no 
abastecimento interno do país. 
• Se possível, organize uma 
visita a uma propriedade pro-
dutora próxima à escola e ex-
plore as características desse 
tipo de produção, que produz 
em pequenos espaços, utili-

zando a mão de obra familiar 
e respeitando as tradições ali-
mentares locais. 
• Procure mostrar como esses 
produtores têm uma relação 
diferenciada com a terra e o 
meio ambiente, garantido ali-
mentos variados e saudáveis.
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 A agricultura de subsistência
Observe novamente a imagem condutora e veja que no 

entorno do forte há algumas residências e, junto delas, hortas e 
pomares. De fato, nesses primeiros tempos coloniais, boa parte 
dos alimentos consumidos nas vilas e povoados tinha de ser pro-
duzida em quintais, hortas e pomares locais. As áreas cultivadas 
e outras preparadas para o plantio são exemplos da agricultura 
de subsistência praticada nesses lugares.

Nos quintais das casas criavam-
-se porcos, cabras, galinhas, patos 
etc. Verduras e legumes populares na 
metrópole, como agrião, couve-flor, 
alface e mostarda, eram plantados 
em hortas com espécies nativas, 
como abóbora, batata-doce, chicó-
ria, jiló e cará. Os pomares também 
misturavam frutas do reino, como 
maçã e pera, com frutas nativas, 
como caju e maracujá.

Agricultura de subsistência: tipo de 
produção agrícola cuja principal finalidade 
é garantir a alimentação do agricultor e de 
sua família.

1

passado presente

 A agricultura familiar

Os colonos que viviam na América portuguesa consumiam alimentos de origem indí-
gena, africana e portuguesa. De modo geral, os alimentos eram cultivados em seus quintais 
e roças e era essa agricultura familiar que garantia o sustento dos colonos e de suas famílias.

Passados cerca de 500 anos, a agricultura de origem familiar continua sendo a base da 
alimentação dos brasileiros. São cerca de 4,4 milhões de propriedades no país dedicadas 
a esse tipo de plantio.

A agricultura familiar é a base da economia de 90% dos municípios brasileiros com 
até 20 mil habitantes, o que envolve cerca de 40 milhões de pessoas. O setor também 
produz 87% da mandioca, 70% do feijão, 46% do milho, 38% do café, 34% do arroz e 
21% do trigo do Brasil. Na pecuária, é responsável por 60% da produção de leite, além 
de 59% do rebanho suíno, 50% das aves e 30% dos bovinos do país.

  Detalhe da gravura de Arnoldus Montanus, no qual 
vemos a representação de hortas e pomares plantados 
pela população local. 

1
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 Na foz do rio Ceará 
Observe a primeira imagem condutora deste capítulo, uma gravura de 1671 feita pelo 

holandês Arnoldus Montanus, que nos ajuda a entender alguns aspectos desse processo de 
colonização. Ela mostra um forte na foz do rio Ceará, em torno do qual há um pequeno 
povoado, que, mais tarde, deu origem à cidade de Fortaleza, atual capital cearense. 

Assim como aconteceu com Fortaleza, outras cidades da colônia portuguesa nasceram 
em torno de um forte, erguido para proteger a região de invasões estrangeiras. A cidade 
de Natal, capital do Rio Grande do Norte, por exemplo, nasceu em torno do Forte dos 
Reis Magos, inaugurado em 1599.

No caso do Ceará, em 1605, o governo-geral enviou um grupo de homens para 
desbravar a região e ergueu o forte de São Tiago. Entretanto, a resistência indígena à 
ocupação de suas terras foi imediata, e o forte foi abandonado pelos colonizadores. 

Outro grupo de colonizadores foi enviado à região em 1611. Dessa vez, os colonos 
conseguiram estabelecer uma aliança com alguns grupos indígenas e, com a ajuda deles, 
ergueram o forte de São Sebastião no mesmo lugar do anterior. 

A intenção do governo da União Ibérica era que esses fortes servissem como base 
para o combate aos franceses, que tentavam se instalar na região. Apesar da instalação 
desses fortes, em 1612, um grupo de franceses fundou um povoado em uma ilha no atual 
estado do Maranhão. Esse povoado é a atual capital maranhense, São Luís. Os franceses 
permaneceram na região por três anos, até serem expulsos.
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  Imagem que representa 
o povoado que deu 
origem à cidade de 
Fortaleza. Gravura feita 
no início do século XVII 
pelo artista holandês 
Arnoldus Montanus e 
publicada em atlas do 
cartógrafo escocês John 
Ogilby, em 1671.

passado presente

188

D3-2056-HIST-F2_V7-U04-LA-G20.indd   188 10/26/18   1:32 PM

D2-HIS-F2-2056-V7-U04-MP-G20.indd   189 10/29/18   1:12 PM



A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS 
• Específica de Ciências Huma-
nas: 7
• Específicas de História: 3 e 4 

HABILIDADES
• EF07HI11
• EF07HI12

 PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Solicite a observação do 
detalhe da imagem conduto-
ra que destaca a presença do 
gado bovino, e peça aos alu-
nos que apresentem hipóte-
ses sobre sua importância nas 
vilas coloniais. 
• Anote na lousa as ideias 
apresentadas e oriente a lei-
tura do texto para identificar 
informações que complemen-
tem as questões. 
• Para explicar o surgimento 
das fazendas de gado no inte-
rior da colônia, recorra ao ma-
pa da página 191 e localize a 
corrente originária da Bahia 
que chega ao Piauí (“sertões 
de dentro”), e a corrente ori-
ginária de Pernambuco, em 
direção à Paraíba, Rio Grande 
do Norte e Ceará (“sertões de 
fora”). Chame a atenção para 
o fato de a expansão acompa-
nhar o curso dos rios em dire-
ção ao interior.
• Destaque a importância das 
fazendas de gado para o pro-
cesso de colonização do inte-
rior do atual Nordeste e infor-
me que a facilidade de trans-
porte do gado para essas re-
giões, e a menor dificuldade 
em encontrar mão de obra 
para esse trabalho, facilitaram 
esse avanço.

no Brasil reservar a faixa 
litorânea nordestina uni-
camente para a produção 
do açúcar, os criadores de 
gado, com suas boiadas, 
partiram em direção à ca-
pitania do Maranhão em 
busca de novas pastagens. 
[…] Enquanto a atividade 
açucareira desenvolveu-se 

no próximo e rico litoral, ao 
criatório restou o longín-
quo e pobre sertão. […]

A instalação dos boia-
deiros aliada à da Igreja 
– domesticando a popula-
ção indígena que resistia à 
expansão do criatório – e 
à participação do Estado 
português – com a funda-

ção das vilas – signifi cou a 
possibilidade de capitaliza-
ção em torno da atividade 
comercial da pecuária.

JUCA NETO, Clovis Ramiro. Os pri-
mórdios da organização do espaço 

territorial e da vila cearense: algumas 
notas. Anais Museu Paulista. 

São Paulo, v. 20, n. 1, p. 133-163, 
jun. 2012. 

TEXTO DE APOIO

Para o aluno 

Os criadores de gado no 
Ceará

No fi nal do século XVII 
e nos primeiros anos do 
século XVIII, após as deci-
sões régias portuguesas  de 

 Reflexos da interiorização
A metrópole concedia para poucas pessoas vastos lotes de terra no interior da colônia 

onde eram instalados os currais e as fazendas. Em pouco tempo, o número de bovinos no 
Nordeste chegou a mais de 1,3 milhão ainda no começo do século XVIII. 

Ao mesmo tempo, esse processo de interiorização da colonização promoveu a forma-
ção de novas cidades. Muitas delas, como Feira de Santana, na Bahia, e Oieiras, no Piauí, 
surgiram e se desenvolveram próximo das feiras onde se comercializava o gado. 

As terras doadas aos fazendeiros já eram ocupadas por povos indígenas, como os 
Xucuru, os Canindé e os Piancó. Eles reagiram à invasão do lugar onde viviam, atacando 
as fazendas, as vilas, os povoados e os currais. Esses conflitos se estenderam por cerca de 
70 anos.

Por muitas vezes, os colonos contaram com o apoio de grupos indígenas aliados para 
atacar aldeias adversárias. Entre 1651 e 1679, os confrontos se concentraram, principal-
mente, na região do Recôncavo, no interior da Bahia. Esse conflito ficou conhecido como 
Guerras do Recôncavo.

Essas duas correntes de expansão do gado (veja mapa abaixo) promoveram mudanças 
significativas no interior da colônia. É o que vamos estudar a seguir.

Fonte: FUNDAÇÃO 
Getúlio Vargas. Atlas 

histórico do Brasil. 
Disponível em: <https://

atlas.fgv.br/marcos/
caminhos-do-gado/

mapas/o-nordeste-da-
cana-e-do-gado-no-

seculo-17>. Acesso em: 
21 set. 2018.
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  Detalhe da gravura de Arnoldus Montanus representando o gado bovino, usado como fonte de 
alimento e também para o transporte.

 As fazendas de gado
Os primeiros bois e vacas chegaram à colônia na década de 1530 com mudas de 

cana-de-açúcar. Inicialmente, eram usados principalmente para 
transportar produtos, arar a terra e mover a moenda. Algum 
tempo depois sua carne passou a ser consumida, assim como o 
leite de vaca e seus derivados, como o queijo. 

Na gravura que estamos analisando, pode-se ver a presença 
desses animais. 

Se em um primeiro momento o gado esteve concentrado no litoral, ao longo do 
século XVII, ele foi sendo transportado cada vez mais para o interior da colônia, onde 
fazendas de gado e currais começaram a ser erguidos. Essas fazendas ofereciam algumas 
vantagens em comparação com os latifúndios de engenho: requeriam baixo capital para 
serem instaladas e pouca mão de obra.  

O caminho do litoral rumo ao interior foi percorrido seguindo as margens dos rios. A 
difusão partiu de dois principais núcleos de criação: as capitanias da Bahia e de Pernambuco. 
Ainda nas primeiras décadas do século XVII, o gado oriundo da Bahia seguiu as margens do 
rio São Francisco: em 1594, havia cerca de 50 currais nas margens do rio e, em 1640, já eram 
mais de 2 mil. Essas expedições de ocupação das margens dos rios por fazendas de gado 
ficaram conhecidas como “sertões de dentro”. Na década de 1670, as fazendas de gado já 
haviam alcançado terras do atual estado do Piauí. O gado criado na capitania de Pernambuco 
foi conduzido em direção às terras que hoje pertencem aos estados da Paraíba, do Rio Grande 
do Norte e do Ceará, como parte de uma corrente de ocupação chamada de “sertões de fora”. 
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TEXTO DE APOIO

 Para o professor 

Mão de obra indígena

[…] representavam a mão  
de obra mais imediata, co-
nheciam a terra que se con-
quistava e representavam a 
força necessária para com-
por os efetivos repressores. 

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Com o auxílio do mapa, 
chame a atenção para o au-
mento de terras dedicadas à 
criação de gado e também pa-
ra a multiplicação das feiras, 
cidades e vilas no decorrer do 
século XVII.
• Em seguida, questione os 
alunos sobre as consequências 
para as populações indígenas 
do avanço da criação de gado. 
Espera-se que eles associem a 
instalação dessas fazendas ao 
aumento da disputa por terras 
ocupadas pelos povos indíge-
nas dessas regiões.
• Promova a leitura coletiva 
do texto “Reflexos da interiori-
zação”, destacando os trechos 
que explicam as principais mu-
danças provocadas pela expan-
são do gado pelo interior da co-
lônia. Anote essas informações 
na lousa e solicite aos alunos 
que as registrem no caderno.
• É importante explorar a de-
nominação “bárbaros” usa-
da para classificar os indíge-
nas brasileiros desde o início 
da colonização portuguesa na 
América. Além do estranha-
mento e incompreensão cau-
sados pelo contato com o di-
ferente, essa denominação 
no contexto estudado soava 
de forma conveniente e legiti-
mava as práticas de opressão 
e extermínio. Além disso, essa 
denominação variava confor-
me a situação do processo co-
lonizador e da ajuda ou resis-
tência indígena.

Este papel assume, em 
determinados momentos, 
o principal uso que se faz 
dos indígenas, se tornando 
também mais importante 
[…] que o papel de traba-
lhador escravo. Ao mes-
mo tempo, essas alianças 
remetem a uma série de 
estratégias ofensivas e de-
fensivas destes mesmos 

grupos, com os mais diver-
sos fi ns, desde a simples so-
brevivência até vinganças 
contra outras tribos[…].

DIAS, Leonardo Guimarães Vaz. A 
Guerra dos Bárbaros: manifestações 
das forças colonizadoras e da resis-

tência nativa na América Portuguesa. 
Revista Eletrônica de História do 

Brasil. Juiz de Fora: UFJF, v. 5, n. 1, 
set. 2002, p. 12-13. 

 Reflexos da interiorização
A metrópole concedia para poucas pessoas vastos lotes de terra no interior da colônia 

onde eram instalados os currais e as fazendas. Em pouco tempo, o número de bovinos no 
Nordeste chegou a mais de 1,3 milhão ainda no começo do século XVIII. 

Ao mesmo tempo, esse processo de interiorização da colonização promoveu a forma-
ção de novas cidades. Muitas delas, como Feira de Santana, na Bahia, e Oieiras, no Piauí, 
surgiram e se desenvolveram próximo das feiras onde se comercializava o gado. 

As terras doadas aos fazendeiros já eram ocupadas por povos indígenas, como os 
Xucuru, os Canindé e os Piancó. Eles reagiram à invasão do lugar onde viviam, atacando 
as fazendas, as vilas, os povoados e os currais. Esses conflitos se estenderam por cerca de 
70 anos.

Por muitas vezes, os colonos contaram com o apoio de grupos indígenas aliados para 
atacar aldeias adversárias. Entre 1651 e 1679, os confrontos se concentraram, principal-
mente, na região do Recôncavo, no interior da Bahia. Esse conflito ficou conhecido como 
Guerras do Recôncavo.

Essas duas correntes de expansão do gado (veja mapa abaixo) promoveram mudanças 
significativas no interior da colônia. É o que vamos estudar a seguir.

Fonte: FUNDAÇÃO 
Getúlio Vargas. Atlas 

histórico do Brasil. 
Disponível em: <https://

atlas.fgv.br/marcos/
caminhos-do-gado/

mapas/o-nordeste-da-
cana-e-do-gado-no-

seculo-17>. Acesso em: 
21 set. 2018.
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  Detalhe da gravura de Arnoldus Montanus representando o gado bovino, usado como fonte de 
alimento e também para o transporte.

 As fazendas de gado
Os primeiros bois e vacas chegaram à colônia na década de 1530 com mudas de 

cana-de-açúcar. Inicialmente, eram usados principalmente para 
transportar produtos, arar a terra e mover a moenda. Algum 
tempo depois sua carne passou a ser consumida, assim como o 
leite de vaca e seus derivados, como o queijo. 

Na gravura que estamos analisando, pode-se ver a presença 
desses animais. 

Se em um primeiro momento o gado esteve concentrado no litoral, ao longo do 
século XVII, ele foi sendo transportado cada vez mais para o interior da colônia, onde 
fazendas de gado e currais começaram a ser erguidos. Essas fazendas ofereciam algumas 
vantagens em comparação com os latifúndios de engenho: requeriam baixo capital para 
serem instaladas e pouca mão de obra.  

O caminho do litoral rumo ao interior foi percorrido seguindo as margens dos rios. A 
difusão partiu de dois principais núcleos de criação: as capitanias da Bahia e de Pernambuco. 
Ainda nas primeiras décadas do século XVII, o gado oriundo da Bahia seguiu as margens do 
rio São Francisco: em 1594, havia cerca de 50 currais nas margens do rio e, em 1640, já eram 
mais de 2 mil. Essas expedições de ocupação das margens dos rios por fazendas de gado 
ficaram conhecidas como “sertões de dentro”. Na década de 1670, as fazendas de gado já 
haviam alcançado terras do atual estado do Piauí. O gado criado na capitania de Pernambuco 
foi conduzido em direção às terras que hoje pertencem aos estados da Paraíba, do Rio Grande 
do Norte e do Ceará, como parte de uma corrente de ocupação chamada de “sertões de fora”. 
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS 
• Gerais: 1 e 3
• Específica de Ciências Huma-
nas: 7
• Específicas de História: 1, 3 e 4 

HABILIDADE
• EF07HI12

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

•  Explique que as denomina-
ções tapuias e tupis, utiliza-
das pelos colonizadores para 
classificar os indígenas brasi-
leiros, ajudou na construção 
do imaginário dos povos que 
habitavam o sertão. Os tupis 
representavam os indígenas 
que ocupavam o litoral brasi-
leiro no momento da chegada 
dos primeiros colonizadores. 
• Com base nas informações 
obtidas por aliados tupis, mui-
tos conquistadores do período 
colonial construíram um ima-
ginário sobre os grupos que 
habitavam o sertão. A deno-
minação generalista que sur-
giu dessa construção foi “ta-
puia”, sinônimo de bárbaro, 
inimigo, indomável. Entre os 
tapuias podem ser citados: os 
Cariri, habitantes do sertão de 
dentro, e os Tarairiús, que vi-
viam no sertão de fora.
• Ao abordar a Guerra do 
Açu, a segunda etapa da Guer-
ra dos Bárbaros, você pode re-
correr às obras indicadas pa-
ra tratar das alianças e táticas 
de guerra desenvolvidas pelos 
indígenas. Destaque que, em-
bora tenha sido desastrosa pa-
ra os povos nativos, essa resis-
tência retardou o processo de 
conquista da terra pelos colo-
nos nos sertões nordestinos 
por quase dois séculos.

permite visualizar as diversas 
rebeliões indígenas na colônia 
portuguesa entre os séculos 
XVI a XVIII, entre elas a cha-
mada Rebelião de Mandu La-
dino ou Manu Ladino.
• Solicite a leitura do mapa e 
das legendas e peça aos alu-

nos que identifiquem as prin-
cipais revoltas e suas áreas de 
abrangência, bem como as 
áreas de intensa caça aos indí-
genas representadas no mapa. 
• Destaque no mapa a re-
gião de ocorrência das chama-
das “Rebeliões de Manu Ladi-

no” no interior dos atuais Ma-
ranhão, Piauí e Ceará e propo-
nha uma pesquisa sobre as ori-
gens dessa revolta ainda pouco 
conhecidas fora do Piauí. 
• Organize a exposição dos 
trabalhos para toda a comuni-
dade escolar.

MAIS ATIVIDADES

Pesquisar a rebelião de 
Mandu Ladino 
• Exiba o mapa “Escravi-
dão Vermelha”. (Disponível 
em: <http://livro.pro/xogfvd>. 
Acesso em: 12 out. 2018), que 

  Artigos de couro expostos em loja na cidade de Salvador (BA), 2016. A comercialização de produtos 
feitos de couro é um exemplo de permanência histórica que pode ser observado no Nordeste.
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 Subprodutos do gado
A expansão do gado pelo sertão promoveu o desenvolvimento dos subprodutos do 

gado – queijo, artigos de couro, charque, entre outros produtos. Até então, a colônia pro-
duzia pouca coisa além de açúcar, mas, com a manufatura desses produtos, a capacidade 
produtiva da colônia aumentou muito.

O charque (também conhecido como carne-seca ou carne do ceará), por exemplo, 
logo se tornou uma das bases da alimentação na colônia. O couro era usado na fabricação 
de roupas, calçados, móveis, mochilas e utensílios domésticos, além de parte da produção 
ser exportada. 

Muitos indígenas, africanos e mestiços (livres ou escravizados) trabalhavam nessas 
fazendas administradas por vaqueiros que representavam os donos das terras. Com o 
passar do tempo, o modo de vida e a cultura dessas pessoas foram se integrando cada 
vez mais com o trabalho com o gado. 

Atualmente, muitos aspectos da cultura nordestina estão relacionados a esse modo 
de vida, que se tornou um dos símbolos do Nordeste. Como exemplos temos as vestimen-
tas do vaqueiro, com chapéu e perneiras de couro que o protegem dos galhos e espinhos; 
a alimentação baseada na farinha, na carne-seca e na rapadura; as feiras, entre outros. 
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  Estátua de cerâmica 
representando Mandu 
Ladino, no pátio da 
Central de Artesanato 
Mestre Dezinho, Teresina 
(PI). Fotografia de 2018.

Apesar de a metrópole portuguesa ter emitido em 1570 um documento proibindo a 
escravização da população nativa, muitas vezes o governador-geral da colônia decretava 
a chamada “guerra justa” contra os indígenas para se apropriar de suas terras. 

A guerra justa era um artifício utilizado pelos colonos para escravizar os indígenas 
sob a justificativa de que eram hostis à colonização, à expansão e à ação civilizadora 
dos europeus. Na prática, reivindicar a guerra justa era um pretexto para exterminar os 
indígenas, uma vez que eram vistos pelos colonos como um obstáculo à expansão do 
gado pelo interior da colônia. Diversos missionários que atuavam no interior nordestino 
denunciaram a violência praticada pelos colonos contra os indígenas.

Quando os conflitos na região do Recôncavo estavam chegando ao fim, acentuaram-se 
os combates no interior dos atuais estados de Pernambuco, Rio Grande do Norte, Piauí e 
Ceará. Por volta de 1680, teve início, então, a Guerra do Açu (1680-1704). Os indígenas 
resistiram por muito tempo, mas foram derrotados porque os colonos nordestinos rece-
beram a ajuda de bandeirantes paulistas.

O fim da Guerra do Açu não impediu 
o surgimento de conflitos isolados no 
Nordeste. Um dos maiores foi a revolta 
de indígenas escravizados no interior 
dos atuais estados do Maranhão, Piauí 
e Ceará, liderada por Mandu Ladino, 
do povo Cariri. O movimento durou 
de 1712 a 1719 e foi responsável pela 
destruição de muitas fazendas de gado 
da região. O conflito terminou após 
o assassinato de Mandu Ladino pelas 
tropas dos fazendeiros.
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MAIS ATIVIDADES

Pesquisar um patrimônio 
imaterial de sua região 
• Recomende a definição 
de patrimônio imaterial que 
está no site do Instituto do 
Patrimônio Histórico e Ar-
tístico Nacional (Disponível 

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Pergunte aos alunos que 
produtos podem ser obtidos 
por meio da criação e do aba-
te de bovinos e anote na lousa 
as respostas apresentadas.
• Mostre como a produ-
ção de produtos, como quei-
jo, charque, roupas, calçados, 
utensílios domésticos e de 
montaria foram importantes 
para a diversificação dos pro-
dutos da colônia. 
• Destaque a figura do va-
queiro, personagem essencial 
no desenvolvimento das fa-
zendas de gado do Nordeste 
e ainda presente em algumas 
fazendas. 
• Apresente também trechos 
da obra “Os sertões”, de Eu-
clides da Cunha, nos quais o 
autor descreve as vestimen-
tas dos vaqueiros. (Disponível 
em: <http://livro.pro/8cgx44>. 
Acesso em: 12 out. 2018.)
• Exponha também outros 
elementos da cultura nordes-
tina herdados dos povos que 
ocuparam o sertão, como o 
consumo de farinha, carne se-
ca e rapadura, as festas, e as 
feiras, que deram origem a 
muitas cidades. 

SUGESTÃO DE LIVRO

Para o professor 
• PUNTONI, Pedro. A Guer-
ra dos Bárbaros: povos indí-
genas e a colonização do ser-
tão Nordeste do Brasil, 1650-
1720. São Paulo: Hucitec/
Edusp/Fapesp, 2000. O autor, 
que refuta as interpretações 
dos que veem nessa Guerra 
uma espécie de confederação 
unificada, mostra seu caráter 
fragmentário .

em: <http://livro.pro/jgi9x>. 
Acesso em: 12 out. 2018). 
• Aponte também o site 
da Fundação Museu do Ho-
mem Americano (Disponível 
em: <http://livro.pro/zkbxe6>. 
Acesso em: 12 out. 2018), que 
oferece um bom texto sobre o 
conceito de patrimônio cultu-

ral imaterial e apresenta algu-
mas das leis que fundamen-
tam a proteção a esse tipo de 
patrimônio cultural do Brasil. 
• Estimule o debate e a com-
preensão do conceito e pro-
ponha aos alunos que façam 
um levantamento (consultan-
do guias turísticos, morado-

res, entre outros) buscando 
identificar exemplos de cul-
tura imaterial na sua cida-
de, região ou estado. As in-
formações podem ser socia-
lizadas em sala de aula e os 
alunos podem elaborar car-
tazes ou apresentações so-
bre o tema.

  Artigos de couro expostos em loja na cidade de Salvador (BA), 2016. A comercialização de produtos 
feitos de couro é um exemplo de permanência histórica que pode ser observado no Nordeste.

RU
BE

NS
 C

HA
VE

S/
PU

LS
AR

 IM
AG

EN
S

 Subprodutos do gado
A expansão do gado pelo sertão promoveu o desenvolvimento dos subprodutos do 

gado – queijo, artigos de couro, charque, entre outros produtos. Até então, a colônia pro-
duzia pouca coisa além de açúcar, mas, com a manufatura desses produtos, a capacidade 
produtiva da colônia aumentou muito.

O charque (também conhecido como carne-seca ou carne do ceará), por exemplo, 
logo se tornou uma das bases da alimentação na colônia. O couro era usado na fabricação 
de roupas, calçados, móveis, mochilas e utensílios domésticos, além de parte da produção 
ser exportada. 

Muitos indígenas, africanos e mestiços (livres ou escravizados) trabalhavam nessas 
fazendas administradas por vaqueiros que representavam os donos das terras. Com o 
passar do tempo, o modo de vida e a cultura dessas pessoas foram se integrando cada 
vez mais com o trabalho com o gado. 

Atualmente, muitos aspectos da cultura nordestina estão relacionados a esse modo 
de vida, que se tornou um dos símbolos do Nordeste. Como exemplos temos as vestimen-
tas do vaqueiro, com chapéu e perneiras de couro que o protegem dos galhos e espinhos; 
a alimentação baseada na farinha, na carne-seca e na rapadura; as feiras, entre outros. 
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  Estátua de cerâmica 
representando Mandu 
Ladino, no pátio da 
Central de Artesanato 
Mestre Dezinho, Teresina 
(PI). Fotografia de 2018.

Apesar de a metrópole portuguesa ter emitido em 1570 um documento proibindo a 
escravização da população nativa, muitas vezes o governador-geral da colônia decretava 
a chamada “guerra justa” contra os indígenas para se apropriar de suas terras. 

A guerra justa era um artifício utilizado pelos colonos para escravizar os indígenas 
sob a justificativa de que eram hostis à colonização, à expansão e à ação civilizadora 
dos europeus. Na prática, reivindicar a guerra justa era um pretexto para exterminar os 
indígenas, uma vez que eram vistos pelos colonos como um obstáculo à expansão do 
gado pelo interior da colônia. Diversos missionários que atuavam no interior nordestino 
denunciaram a violência praticada pelos colonos contra os indígenas.

Quando os conflitos na região do Recôncavo estavam chegando ao fim, acentuaram-se 
os combates no interior dos atuais estados de Pernambuco, Rio Grande do Norte, Piauí e 
Ceará. Por volta de 1680, teve início, então, a Guerra do Açu (1680-1704). Os indígenas 
resistiram por muito tempo, mas foram derrotados porque os colonos nordestinos rece-
beram a ajuda de bandeirantes paulistas.

O fim da Guerra do Açu não impediu 
o surgimento de conflitos isolados no 
Nordeste. Um dos maiores foi a revolta 
de indígenas escravizados no interior 
dos atuais estados do Maranhão, Piauí 
e Ceará, liderada por Mandu Ladino, 
do povo Cariri. O movimento durou 
de 1712 a 1719 e foi responsável pela 
destruição de muitas fazendas de gado 
da região. O conflito terminou após 
o assassinato de Mandu Ladino pelas 
tropas dos fazendeiros.
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS 
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 3, 4 e 6
• Específicas de História: 5 e 7

HABILIDADES
• EF07HI11
• EF07HI12

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

Interpretando documentos
• Organize a leitura coletiva 
dos documentos e auxilie os 
alunos na identificação de ter-
mos desconhecidos. 
• Chame a atenção para a 
importância de identificar seus 
autores, destinatários, datas e 
outros elementos, como a gra-
fia diferente da atual, que in-
dicam características do perío-
do estudado.
• Retome a definição de ta-
puias como cruéis e assassi-
nos, segundo os discursos dos 
colonizadores, para uma me-
lhor compreensão do primeiro 
documento e dos objetivos de 
seus autores.
• Após a resolução das ativi-
dades propostas, realize a cor-
reção comentando cada as-
pecto solicitado. Questione os 
alunos sobre a importância de 
se comparar diferentes docu-
mentos e suas versões no es-
tudo da história. 
• Auxilie os alunos a identi-
ficar os objetivos dos autores 
dos documentos e a entender 
que os documentos são resul-
tado de modos de pensar de 
um período e podem trazer di-
ferentes versões sobre o mes-
mo fato histórico. 

tada, no município cearen-
se de Aquirás. [...]

Sua população, que em 
1982 era de 96 pessoas [...], 
em 2010 alcançava 302 
pessoas, segundo a Funa-
sa. [...] 

O nome Payaku perma-
neceu na memória dos 
mais velhos e dos líderes do 

grupo mas, até o fi nal da dé-
cada de 1980, os índios cos-
tumavam atender apenas 
pela alcunha de “cabeludos 
da Encantada”, modo como 
eram chamados por seus vi-
zinhos não indígenas.

[...]. 
Os Payaku falam uni-

camente o português, não 

havendo registros de sua 
língua original [...].

INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL. 
Povos indígenas no Brasil. 
Disponível em: <https://pib.

socioambiental.org/pt/Povo:Jenipapo-
Kanind%C3%A9>. Acesso em: 19 

set. 2018.

TEXTO DE APOIO

Para o aluno 

Os Payaku
Hoje, o grupo que fi cou 

mais conhecido como Je-
nipapo-Kanindé são des-
cendentes dos Payaku que 
viviam na mesma região. 
Habitam a Lagoa da Encan-

 A colonização do norte
Desde os primeiros tempos coloniais, a região amazônica recebeu mercadores fran-

ceses, holandeses e ingleses interessados no pau-brasil. Além disso, buscavam outros 
produtos tropicais de grande valor na Europa, como aves de plumagem colorida (papa-
gaios, araras), peles de animais, ervas aromáticas e plantas medicinais. Em troca desses 
produtos, davam aos indígenas machados de metal, facas e outros utensílios.

Foi somente na época da União Ibérica que os governos de Portugal e Espanha se 
empenharam na conquista da atual região Norte do Brasil. A ocupação da região foi 
provocada, em grande parte, pela invasão francesa no Maranhão, em 1612. Tropas foram 
enviadas para expulsar os franceses da região em 1615 porque havia o temor de uma 
invasão e a tomada daquelas terras pelos rivais europeus. Ao mesmo tempo, foi criada 
uma administração voltada exclusivamente para a colonização da atual região Norte. 

O mapa reproduzido a seguir é a segunda imagem condutora que irá nos ajudar a 
entender alguns aspectos do processo de colonização da atual região Norte do Brasil.

  Mapa conhecido como De Stat Ende Fort van Grand Para (em português, Cidade e forte do  
Grão-Pará), de autoria desconhecida, 1640. 
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Os dois documentos a seguir foram produzidos em 1704 e expressam visões de 
diferentes grupos envolvidos no processo de colonização no Ceará. O primeiro é uma 
solicitação de fazendeiros ao rei de Portugal para que seja declarada “guerra total” 
contra os indígenas Paiacu. O segundo documento é uma carta do padre João Antônio 
Andreoni, mais conhecido pelo pseudônimo André João Antonil, relatando a violência 
sofrida pelos Paiacu. 

interpretando documentos

 1. No primeiro documento, quais palavras estão escritas de 
maneira diferente da que você está acostumado a escrever?

 2. Por que você acha que existe essa diferença na escrita?

 3. De que maneira os oficiais da Câmara da Capitania do Ceará 
descreveram os índios tapuyas? 

 4. De acordo com a carta do padre Antonil, como os colonos se 
portaram diante dos Paiacu? 

 5. O ataque aos Paiacu foi promovido pelos moradores de Jaguaribe com a ajuda dos 
Icó, um outro grupo indígena. Por que você acha que isso ocorria?

 6. Em sua opinião, quais interesses estão representados em cada um dos textos? 

Resposta pessoal. Espera-se, no entanto, que o aluno argumente que os colonos queriam tomar as terras dos 
indígenas, enquanto o padre relata o papel dos missionários na defesa dos indígenas.

Officiaes, villa, tapuyas, bayacus, magestade, aldeiados, daquella, daquelles e 

palavras sem acentuação (barbaros e tem).

Porque a língua vai mudando ao longo do tempo.

São descritos como bárbaros, cruéis e desumanos. 

Com apoio dos Icó, os colonos atacaram os Paiacu, promovendo o massacre de mulheres e crianças.

Porque muitos colonizadores faziam alianças com grupos indígenas rivais para tirar vantagem desses 

conflitos. 

Os officiaes da Câmara desta villa 
da Capitania do Ceará se queixam a 
Vossa Magestade de que os tapuyas 
bayacus aldeiados na ribeira de 
Jaguaribe da mesma Capitania rouba-
ram os gados dos moradores daquella 
ribeira [...], os mesmos tapuyas feriram 
e mataram com horrendas crueldades 
muitos daquelles moradores queimando 
alguns vivos [...]. Por todos estes fun-
damentos para a conservação desta 
Capitania será Vossa Magestade servido 
destruir estes barbaros para que fique-
mos livres de tão cruel jugo; [...] porque 
de humanos só tem a forma e quem 
disser outra coisa é engano conhecido.

FERREIRA NETO, Cicinato. Indígenas e negros 
no Vale do Jaguaribe: entre o cativeiro e a 

liberdade. Fortaleza: APEOC, 2017. p. 11. 
Disponível em: <https://www.apeoc.org.br/extra/
artigos_cientificos/Indigenas_e_Negros_no_Vale_

Jaguaribe.pdf>. Acesso em: 19 set. 2018.

[Os] moradores do território de 
Jaguaribe, servindo-se dos icós (outro 
gênero de tapuias), caíram de repente 
sobre os paiacus ocupados a pescar; 
mortas as crianças e mulheres que se 
não puderam defender, foram diretos 
à Aldeia onde estava o Missionário 
com outros [...] Por ser de noite, ouvia-
-se de longe a gritaria e houve tempo 
de pedir socorro aos curraleiros vizi-
nhos. Ajudados por eles, os paiacus 
recolheram-se com o Missionário na 
Residência dos Nossos Padres do Lago 
Apodi, um tanto mais segura, por ser 
guardada por soldados paulistas. 

MAIA, Lígio de Oliveira. Aldeias e missões nas 
capitanias do Ceará e Rio Grande: catequese, 
violência e rivalidades. Revista Tempo. Natal: 

EdUFF, jul./dez. 2013, n. 35, p. 11-12. Disponível 
em: <http://www.scielo.br/pdf/tem/v19n35/02.

pdf>. Acesso em: 19 set. 2018.

Tapuya: modo 
genérico usado para 
se referir aos povos 
indígenas que viviam 
no interior da colônia.
Icó: povo indígena 
que vivia na divisa de 
Ceará, Paraíba e Rio 
Grande do Norte.
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TEXTO DE APOIO

Para o aluno 

As muralhas dos sertões
[...] para além do inte-

resse econômico que pu-
desse oferecer a região, 
tratava-se nesse primeiro 

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Após a leitura do texto, 
oriente os alunos a buscarem 
informações sobre as seguin-
tes questões:

 ✓ Por que podemos afirmar 
que a região Norte já era ex-
plorada pelos europeus antes 
da colonização portuguesa?

 ✓ Por que os colonizadores 
portugueses demoraram para 
ocupar essa região? 
• Solicite a observação da 
imagem condutora, uma an-
tiga representação da atual 
cidade de Belém, e peça aos 
alunos que descrevam os ele-
mentos representados. 
• Pergunte sobre o ponto de 
vista adotado pelo autor da 
imagem: de onde ele estaria 
observando a área representa-
da? Após as hipóteses apre-
sentadas, explique que a 
perspectiva adotada pelo au-
tor é chamada vista a voo de 
pássaro, pois o cartógrafo re-
presentou a área do alto, co-
mo se fosse vista por um pás-
saro a sobrevoar a região. 

SUGESTÃO DE SITE

Para o professor
• FERNANDES, Maria Luiza. 
Os povos indígenas e as fron-
teiras do extremo norte. Fron-
teiras: Revista de História, 
Dourados, MS, v. 18, n. 32, p. 
126-135, jul. / dez. 2016. Dis-
ponível em: <http://livro.pro/
4vpizv>. Acesso em: 18 set. 
2018.

O artigo aborda o processo 
de demarcação da fronteira 
Norte do país, na região hoje 
compreendida pelo estado de 
Roraima.

momento [...] de formar 
no rio Branco uma barrei-
ra contra invasões ao vale 
amazônico, mas, note-se, 
uma barreira humana; 
desta perspectiva, a sub-
missão dos índios, como 
vimos, premissa funda-
mental no projeto colo-

nizador português para a 
Amazônia como um todo, 
neste caso seria, mais do 
que nunca, um imperativo.

FARAGE, Nádia. As muralhas dos 
sertões: os povos indígenas no rio 

Branco e a colonização. Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 1991. p. 128.

 A colonização do norte
Desde os primeiros tempos coloniais, a região amazônica recebeu mercadores fran-

ceses, holandeses e ingleses interessados no pau-brasil. Além disso, buscavam outros 
produtos tropicais de grande valor na Europa, como aves de plumagem colorida (papa-
gaios, araras), peles de animais, ervas aromáticas e plantas medicinais. Em troca desses 
produtos, davam aos indígenas machados de metal, facas e outros utensílios.

Foi somente na época da União Ibérica que os governos de Portugal e Espanha se 
empenharam na conquista da atual região Norte do Brasil. A ocupação da região foi 
provocada, em grande parte, pela invasão francesa no Maranhão, em 1612. Tropas foram 
enviadas para expulsar os franceses da região em 1615 porque havia o temor de uma 
invasão e a tomada daquelas terras pelos rivais europeus. Ao mesmo tempo, foi criada 
uma administração voltada exclusivamente para a colonização da atual região Norte. 

O mapa reproduzido a seguir é a segunda imagem condutora que irá nos ajudar a 
entender alguns aspectos do processo de colonização da atual região Norte do Brasil.

  Mapa conhecido como De Stat Ende Fort van Grand Para (em português, Cidade e forte do  
Grão-Pará), de autoria desconhecida, 1640. 
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Os dois documentos a seguir foram produzidos em 1704 e expressam visões de 
diferentes grupos envolvidos no processo de colonização no Ceará. O primeiro é uma 
solicitação de fazendeiros ao rei de Portugal para que seja declarada “guerra total” 
contra os indígenas Paiacu. O segundo documento é uma carta do padre João Antônio 
Andreoni, mais conhecido pelo pseudônimo André João Antonil, relatando a violência 
sofrida pelos Paiacu. 

interpretando documentos

 1. No primeiro documento, quais palavras estão escritas de 
maneira diferente da que você está acostumado a escrever?

 2. Por que você acha que existe essa diferença na escrita?

 3. De que maneira os oficiais da Câmara da Capitania do Ceará 
descreveram os índios tapuyas? 

 4. De acordo com a carta do padre Antonil, como os colonos se 
portaram diante dos Paiacu? 

 5. O ataque aos Paiacu foi promovido pelos moradores de Jaguaribe com a ajuda dos 
Icó, um outro grupo indígena. Por que você acha que isso ocorria?

 6. Em sua opinião, quais interesses estão representados em cada um dos textos? 

Resposta pessoal. Espera-se, no entanto, que o aluno argumente que os colonos queriam tomar as terras dos 
indígenas, enquanto o padre relata o papel dos missionários na defesa dos indígenas.

Officiaes, villa, tapuyas, bayacus, magestade, aldeiados, daquella, daquelles e 

palavras sem acentuação (barbaros e tem).

Porque a língua vai mudando ao longo do tempo.

São descritos como bárbaros, cruéis e desumanos. 

Com apoio dos Icó, os colonos atacaram os Paiacu, promovendo o massacre de mulheres e crianças.

Porque muitos colonizadores faziam alianças com grupos indígenas rivais para tirar vantagem desses 

conflitos. 

Os officiaes da Câmara desta villa 
da Capitania do Ceará se queixam a 
Vossa Magestade de que os tapuyas 
bayacus aldeiados na ribeira de 
Jaguaribe da mesma Capitania rouba-
ram os gados dos moradores daquella 
ribeira [...], os mesmos tapuyas feriram 
e mataram com horrendas crueldades 
muitos daquelles moradores queimando 
alguns vivos [...]. Por todos estes fun-
damentos para a conservação desta 
Capitania será Vossa Magestade servido 
destruir estes barbaros para que fique-
mos livres de tão cruel jugo; [...] porque 
de humanos só tem a forma e quem 
disser outra coisa é engano conhecido.

FERREIRA NETO, Cicinato. Indígenas e negros 
no Vale do Jaguaribe: entre o cativeiro e a 

liberdade. Fortaleza: APEOC, 2017. p. 11. 
Disponível em: <https://www.apeoc.org.br/extra/
artigos_cientificos/Indigenas_e_Negros_no_Vale_

Jaguaribe.pdf>. Acesso em: 19 set. 2018.

[Os] moradores do território de 
Jaguaribe, servindo-se dos icós (outro 
gênero de tapuias), caíram de repente 
sobre os paiacus ocupados a pescar; 
mortas as crianças e mulheres que se 
não puderam defender, foram diretos 
à Aldeia onde estava o Missionário 
com outros [...] Por ser de noite, ouvia-
-se de longe a gritaria e houve tempo 
de pedir socorro aos curraleiros vizi-
nhos. Ajudados por eles, os paiacus 
recolheram-se com o Missionário na 
Residência dos Nossos Padres do Lago 
Apodi, um tanto mais segura, por ser 
guardada por soldados paulistas. 

MAIA, Lígio de Oliveira. Aldeias e missões nas 
capitanias do Ceará e Rio Grande: catequese, 
violência e rivalidades. Revista Tempo. Natal: 

EdUFF, jul./dez. 2013, n. 35, p. 11-12. Disponível 
em: <http://www.scielo.br/pdf/tem/v19n35/02.

pdf>. Acesso em: 19 set. 2018.

Tapuya: modo 
genérico usado para 
se referir aos povos 
indígenas que viviam 
no interior da colônia.
Icó: povo indígena 
que vivia na divisa de 
Ceará, Paraíba e Rio 
Grande do Norte.
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 3 e 7
• Específica de História: 3

HABILIDADES
• EF07HI11
• EF07HI12

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Peça aos alunos que loca-
lizem a representação de um 
forte na imagem condutora e 
lance as seguintes questões 
disparadoras:

 ✓ Quais seriam as funções 
desse forte?

 ✓ Qual seria sua relação com 
a fundação da antiga cidade 
de Belém do Grão-Pará? 
• Com base nas respostas de-
les, peça que localizem as in-
formações relacionadas ao For-
te do Presépio no texto. 
• Oriente a observação da or-
ganização do núcleo urbano e 
auxilie na constatação de que 
o vilarejo se desenvolveu em 
torno do forte.
• Chame a atenção para o 
formato relativamente regu-
lar das casas e para a área que 
formava um quintal coletivo 
e servia de proteção: a praça 
fortificada. 
• Destaque a diferença entre 
a área à direita do forte, que 
apresenta certo planejamento, 
e a área à esquerda dele, onde 
as moradias foram construí-
das ao longo da linha do mar 
e dos rios. 
• Comente como o mapa 
apresenta aspectos impor-
tantes das vilas e cidades co-
loniais, pois evidencia tanto a 
preocupação com o planeja-
mento urbano como o cresci-
mento desordenado. 

quitetônicas que sofreu, o 
Forte foi revitalizado para 
uso museológico em 2002. 

Os circuitos expositivos 
são: o “Sítio Histórico da 
Fundação de Belém”, com-
posto pela própria edifi cação 
com seus vestígios arquite-
tônicos e artilharia militar; e 
o “Museu do Encontro”, que 

versa sobre o processo de 
colonização portuguesa na 
Amazônia em três momen-
tos – pré-contato, contato e 
resultado do contato. 

O acervo inclui artefatos 
líticos e cerâmicos pré-his-
tóricos, além da cultura 
material proveniente das 
escavações no próprio sí-

tio histórico e seu entorno, 
bem como artefatos e ico-
nografi as de grupos indíge-
nas contemporâneos.

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ. 
Museu do Forte do Presépio. 
Disponível em: <http://www.secult.
pa.gov.br/content/museu-do-forte-

do-pres%C3%A9pio>. Acesso em: 20 
set. 2018.

TEXTO DE APOIO

Para o aluno 

A fundação de Belém
Fundada em 1616, a ci-

dade de Belém tem no Forte 
do Presépio a sua primeira 
construção. Após os vários 
usos militares da fortifi ca-
ção e das modifi cações ar-

 A ação da Igreja
O processo de colonização também foi marcado pelo interesse da Igreja 

Católica e dos governos de Portugal e Espanha em difundir o Catolicismo nas terras 
conquistadas.

A ação da Igreja não se limitava à evangelização dos indígenas, ela fazia parte do 
dia a dia dos colonos, pois cada vila ou povoado tinha a sua igreja e muitas fazendas 
e engenhos tinham a sua capela. Os filhos dos colonos frequentavam escolas religio-
sas, onde eram educados por padres ou frades. Os jesuítas, por exemplo, fundaram 
diversos colégios em toda a colônia portuguesa na América.

No grupo de cerca de 150 pessoas que fundou o Forte do Presépio em 1616, havia 
um padre encarregado de cuidar das questões espirituais dos colonizadores e de con-
verter os nativos à fé católica. Por isso, em 1619, foi construída uma igreja no terreno 
central do povoado (detalhe 4).

  Representação de uma 
igreja. Detalhe do mapa 
De Stat Ende Fort van 
Grand Para.

  À esquerda do forte, 
igarapé. Detalhe do 
mapa De Stat Ende 
Fort van Grand Para.

3Do lado esquerdo do forte vemos um igarapé 
(pequeno rio) que separava o povoado inicial do restante 
do território (detalhe 3). A ligação entre ambos se dava 
por uma única ponte, o que permitia controlar a entrada 
e a saída das pessoas. Além disso, a floresta, ao fundo, 
era mais uma barreira para conter invasores e proteger 
a população local.
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 Primeiras fortificações 
O mapa reproduzido na página anterior foi elaborado em 

1640 e é a mais antiga representação da cidade de Belém, 
na época chamada Belém do Grão-Pará. A cidade nasceu em 
torno do Forte do Presépio, uma construção quadrada, feita de 
madeira, com uma única parede de pedra no lado voltado para o 
mar, onde havia dois canhões que protegiam o local de ataques. 

Observe a representação do forte no detalhe 1.
A construção de fortes, como o 

do Presépio e o de Santo Antônio de 
Macapá, no atual estado do Amapá, 
permitiu que os colonizadores ibéricos 
defendessem a região da invasão de 
estrangeiros, como os holandeses, que 
foram expulsos em 1647. 

Observando o mapa, podemos 
constatar que, em Belém, o núcleo 
urbano nasceu em torno do forte, as 
casas tinham um formato mais ou menos 
regular e foram construídas bem próxi-
mas umas das outras, formando um 
retângulo. No interior desse retângulo 
pode-se ver um quintal coletivo (detalhe 2). Esse tipo de construção ficou conhecido como 
praça fortificada. Seu objetivo era proteger a população em caso de ataque.

Além da praça fortificada, 
foram tomadas outras medidas 
para defender os moradores 
que viviam nas proximidades 
do forte, como a construção 
de muralhas e paliçadas (reveja 
o detalhe 1) para impedir as 
invasões. 

  Forte do Presépio. Detalhe do mapa De Stat 
Ende Fort van Grand Para. À direita do forte, 
construções protegidas por muralhas e paliçadas.

  Representação das quadras, das 
moradias e do quintal coletivo. 
Detalhe do mapa De Stat 
Ende Fort van Grand Para. 
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TEXTO DE APOIO

Para o professor
Os jesuítas empreende-

ram no Brasil uma signifi ca-
tiva obra missionária e evan-
gelizadora, especialmente 
fazendo uso de novas meto-
dologias, das quais a educa-
ção escolar foi uma das mais 

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Explique as outras medi-
das retratadas no mapa que 
tinham como função defen-
der os moradores de invasões. 
Destaque que as barreiras na-
turais, como os rios e as flo-
restas, eram estrategicamente 
aproveitadas. Solicite a iden-
tificação da representação de 
uma igreja no mapa e pergun-
te sobre sua localização:

 ✓ Ela ocupa um local de des-
taque na vila?

 ✓ O que isso sugere quanto à  
importância da instituição reli-
giosa no processo de coloniza-
ção da região? 
• Aproveite as reflexões dos 
alunos para explorar a impor-
tância da Igreja Católica na 
fundação de Belém e na vida 
dos colonos, sendo responsá-
vel também pelas escolas reli-
giosas.

SUGESTÃO DE LIVRO

Para o professor
• MENARDI, Ana Paula Se-
co. A educação na literatu-
ra de viagem e na literatura 
jesuítica – séculos XVI e XVII. 
2010. (Tese) Universidade Es-
tadual de Campinas: Campi-
nas, 2010.

A tese analisa os relatos dos 
viajantes e jesuítas estrangei-
ros como expressões ideoló-
gicas que refletem as concep-
ções de colonização, socieda-
de e educação de seu tempo, 
servindo tanto aos propósitos 
da Coroa portuguesa como 
aos da Igreja.

poderosas e efi cazes. 
Em matéria de educação 

escolar, os jesuítas souberam 
construir a sua hegemonia. 
Não apenas organizaram 
uma ampla “rede” de escolas 
elementares e colégios como 
o fi zeram de modo muito 
organizado e contando com 
um projeto pedagógico uni-

forme e bem planejado, sen-
do o Ratio Studiorum a sua 
expressão máxima.

SANGENIS, Luiz Fernando Conde. 
Franciscanos na educação brasileira. 

In: STEPHANOU, Maria; BASTOS, 
Maria Helena Camara. Histórias e 

memórias da educação no Brasil. 
Vol. I – séculos XVI-XVIII. Petrópolis: 

Vozes, 2004. p. 93.

 A ação da Igreja
O processo de colonização também foi marcado pelo interesse da Igreja 

Católica e dos governos de Portugal e Espanha em difundir o Catolicismo nas terras 
conquistadas.

A ação da Igreja não se limitava à evangelização dos indígenas, ela fazia parte do 
dia a dia dos colonos, pois cada vila ou povoado tinha a sua igreja e muitas fazendas 
e engenhos tinham a sua capela. Os filhos dos colonos frequentavam escolas religio-
sas, onde eram educados por padres ou frades. Os jesuítas, por exemplo, fundaram 
diversos colégios em toda a colônia portuguesa na América.

No grupo de cerca de 150 pessoas que fundou o Forte do Presépio em 1616, havia 
um padre encarregado de cuidar das questões espirituais dos colonizadores e de con-
verter os nativos à fé católica. Por isso, em 1619, foi construída uma igreja no terreno 
central do povoado (detalhe 4).

  Representação de uma 
igreja. Detalhe do mapa 
De Stat Ende Fort van 
Grand Para.

  À esquerda do forte, 
igarapé. Detalhe do 
mapa De Stat Ende 
Fort van Grand Para.

3Do lado esquerdo do forte vemos um igarapé 
(pequeno rio) que separava o povoado inicial do restante 
do território (detalhe 3). A ligação entre ambos se dava 
por uma única ponte, o que permitia controlar a entrada 
e a saída das pessoas. Além disso, a floresta, ao fundo, 
era mais uma barreira para conter invasores e proteger 
a população local.
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1640 e é a mais antiga representação da cidade de Belém, 
na época chamada Belém do Grão-Pará. A cidade nasceu em 
torno do Forte do Presépio, uma construção quadrada, feita de 
madeira, com uma única parede de pedra no lado voltado para o 
mar, onde havia dois canhões que protegiam o local de ataques. 

Observe a representação do forte no detalhe 1.
A construção de fortes, como o 

do Presépio e o de Santo Antônio de 
Macapá, no atual estado do Amapá, 
permitiu que os colonizadores ibéricos 
defendessem a região da invasão de 
estrangeiros, como os holandeses, que 
foram expulsos em 1647. 

Observando o mapa, podemos 
constatar que, em Belém, o núcleo 
urbano nasceu em torno do forte, as 
casas tinham um formato mais ou menos 
regular e foram construídas bem próxi-
mas umas das outras, formando um 
retângulo. No interior desse retângulo 
pode-se ver um quintal coletivo (detalhe 2). Esse tipo de construção ficou conhecido como 
praça fortificada. Seu objetivo era proteger a população em caso de ataque.

Além da praça fortificada, 
foram tomadas outras medidas 
para defender os moradores 
que viviam nas proximidades 
do forte, como a construção 
de muralhas e paliçadas (reveja 
o detalhe 1) para impedir as 
invasões. 

  Forte do Presépio. Detalhe do mapa De Stat 
Ende Fort van Grand Para. À direita do forte, 
construções protegidas por muralhas e paliçadas.

  Representação das quadras, das 
moradias e do quintal coletivo. 
Detalhe do mapa De Stat 
Ende Fort van Grand Para. 
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS 
• Geral: 3
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 2 e 7
• Específicas de História: 3 e 5

HABILIDADE
• EF07HI12

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Oriente a leitura coletiva do 
texto e procure evidenciar co-
mo a colonização das capita-
nias do Norte atendia à neces-
sidade de mão de obra escra-
vizada no Nordeste por meio 
das expedições de captura.
• Ressalte também que a co-
lonização do Norte motivava o 
aldeamento dos indígenas nas 
chamadas missões ou redu-
ções controladas por ordens 
religiosas. Quanto ao mapa, 
observe que o povoamen-
to seguia o curso de rios im-
portantes e era apoiado pelos 
fortes.
• O texto de apoio para o 
aluno, a seguir, detalha a ar-
quitetura de uma missão e 
permite aprofundar o debate 
acerca desse novo espaço de 
relação social no qual os po-
vos indígenas eram obrigados 
a abolir a maioria de suas prá-
ticas tradicionais e a viver con-
forme os princípios da cultura 
cristã ocidental.

SUGESTÃO DE VÍDEO

 Para o aluno
• Depoimento em tupi 
amazônico. Disponível em: 
<http://livro.pro/n5rnwq>. 
Acesso em: 20 set. 2018. 

O vídeo traz o depoimento 
de um jovem indígena sobre a 
importância do Nheengatu.

sões, os desfi les militares, 
as encenações religiosas e 
os jogos de bola ou o tejo.

Em frente às igrejas eram 
feitas as representações 
teatrais, os autos sacros. 
[…] Junto à igreja estavam 
a residência dos padres, o 
colégio, as ofi cinas, o cemi-

tério e o cotiguaçu, onde vi-
viam as viúvas e os órfãos. 
Ao redor da praça, fi cavam 
as casas dos caciques. Atrás 
da igreja, havia a quinta 
dos padres, onde estavam a 
horta, o pomar e o jardim.

Na periferia dos povoa-
dos localizavam-se […] as 

fontes, alguns currais, […] 
e habitações dos negros, 
que trabalhavam nas es-
tâncias.

CUSTÓDIO, Luiz Antônio Bolcato. A 
arquitetura e o urbanismo das mis-

sões jesuíticas dos guaranis. 
Urbanismo de origem portuguesa, 

n. 3, abr. 2001.

TEXTO DE APOIO 

Para o aluno

A arquitetura das missões

[...] A Igreja era sempre o 
prédio mais importante. A 
praça, o centro da redução. 
Ali eram feitos as procis-

Drogas do sertão: o poder das plantas
Ao manter os nativos nas missões, os religiosos acabaram se apropriando dos saberes 

e dos conhecimentos indígenas sobre a natureza. Foi o que ocorreu, por exemplo, com 
as plantas da Amazônia, chamadas de drogas do sertão, como pimenta, canela, gengi-
bre, castanha-do-pará, cacau, cravo, guaraná, baunilha e plantas aromáticas. Algumas 
tinham propriedades medicinais, outras serviam de alimento, outras ainda eram usadas 
como especiarias para temperar alimentos. 

Durante o período colonial, elas eram muito valorizadas na Europa. Por isso, as 
missões controladas pelos religiosos exportavam as drogas do sertão para esse conti-
nente. Mas o trabalho de se embrenhar na mata, recolher as plantas e prepará-las era 
feito pelos nativos. Além 
disso, os padres passaram 
a usar o conhecimento 
indígena para fabricar 
remédios, que também 
eram vendidos na Europa.

O ananás (uma espécie 
de abacaxi), por exemplo, 
era indicado para facilitar 
a saída de cálculos renais, 
popularmente chamados 
de pedras no rim. São 
pequeninos cristais que 
se formam nos rins por 
causa de sais minerais 
presentes na urina. Outro 
exemplo é a raiz de um 
cipó conhecido pelos 
indígenas como poaia ou 
ipecacuanha, do qual se 
fabricava um poderoso 
medicamento contra a 
diarreia.

p ar a s aber mais

  Barraca de ervas e 
remédios caseiros feitos a 
base de ervas medicinais, 
em feira. Palmas (TO), 
2013. Muitas plantas 
e ervas são tóxicas e 
não devem ser usadas 
sem orientação de um 
profissional de saúde. DA
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 Em busca de escravos
O processo de colonização da América portuguesa estava amparado no uso da mão 

de obra escravizada indígena e africana. Para suprir a necessidade de mão de obra escra-
vizada, os colonos organizaram diversas expedições de apresamento de indígenas na bacia 
Amazônica. Muitas dessas expedições partiram dos cerca de 35 fortes e vilas localizados 
ao longo do rio Amazonas e de seus afluentes. 

Era comum deixar os indígenas escravizados nos fortes e nas vilas até serem 
deslocados para o litoral nordestino, onde eram obrigados a trabalhar nos engenhos 
de açúcar. 

Para escapar dessa violência, alguns grupos de nativos preferiram fazer alianças com 
os colonizadores, mas grande parte deles tentou preservar sua liberdade e suas terras por 
meio da luta. Porém, os colonizadores tinham armas de fogo e acabaram dizimando aldeias 
e escravizando os sobreviventes.

Oficialmente, a Igreja Católica condenava a escravização indígena e utilizava o 
argumento de protegê-los para criar aldeamentos chamados de missões ou redu-
ções. Na prática, porém, as missões exploravam o trabalho dos indígenas e acabaram 
por desagregar sua cultura ao obrigar os nativos aldeados a abandonar suas crenças e 
seus valores. 

VICENTINO, Cláudio. Atlas histórico: geral e Brasil. São Paulo: Scipione, 2011. p. 105.
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TEXTO DE APOIO 

Para o aluno

A economia verde

Na culinária são de uso 
diário a pimenta de chei-
ro (Capsicum spp), a alfava-
ca (Hyptis spp.), a chicória 

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

Para saber mais
• Pergunte aos alunos o que 
eles sabem sobre as chamadas 
drogas do sertão. Com base 
nas respostas, explore a im-
portância dessas plantas nati-
vas da Amazônia utilizadas na 
culinária e também no comba-
te a algumas doenças no pe-
ríodo colonial.
• Chame a atenção para o 
grande valor comercial das 
drogas do sertão na Europa e 
explique como o trabalho e a 
sabedoria dos povos indígenas 
eram utilizados nas missões pa-
ra movimentar esse comércio.
• Com base na observação da 
imagem do comércio dessas 
plantas e no texto de apoio 
para o aluno, a seguir, incenti-
ve a reflexão sobre os cuidados 
no consumo dessas plantas e a 
contribuição dos saberes tra-
dicionais no desenvolvimen-
to de novos produtos a partir 
das drogas do sertão, que es-
timulam a economia da região 
Norte.

(Eryngium foetidum) e o man-
jericão (Ocimum spp) asso-
ciados ao jambu (Spilanthes 
acmella) e aos produtos da 
mandioca. […]

Na medicina, plantas 
aromáticas, como o puxuri 
(Licaria puchury-major), cas-
ca-preciosa (Aniba canelilla) 

e o óleo de copaíba, são 
usadas como chás, in na-
tura, infusões, garrafadas e 
óleos aromáticos [...].

[...] Nos cosméticos, 
plantas aromáticas fres-
cas ou secas são mistura-
das com óleos ou gorduras 
medicinais do muru-muru 

(Astrocaryum muru-muru), 
da andiroba, castanha-do-
-Pará para produzir loções 
balsâmicas, óleos de banho, 
cremes e sabonetes.

BARATA, Lauro E. S. A economia verde: 
Amazônia. Ciência e Cultura, 

v. 64, n. 3, p. 31-35, 2012. 

Drogas do sertão: o poder das plantas
Ao manter os nativos nas missões, os religiosos acabaram se apropriando dos saberes 

e dos conhecimentos indígenas sobre a natureza. Foi o que ocorreu, por exemplo, com 
as plantas da Amazônia, chamadas de drogas do sertão, como pimenta, canela, gengi-
bre, castanha-do-pará, cacau, cravo, guaraná, baunilha e plantas aromáticas. Algumas 
tinham propriedades medicinais, outras serviam de alimento, outras ainda eram usadas 
como especiarias para temperar alimentos. 

Durante o período colonial, elas eram muito valorizadas na Europa. Por isso, as 
missões controladas pelos religiosos exportavam as drogas do sertão para esse conti-
nente. Mas o trabalho de se embrenhar na mata, recolher as plantas e prepará-las era 
feito pelos nativos. Além 
disso, os padres passaram 
a usar o conhecimento 
indígena para fabricar 
remédios, que também 
eram vendidos na Europa.

O ananás (uma espécie 
de abacaxi), por exemplo, 
era indicado para facilitar 
a saída de cálculos renais, 
popularmente chamados 
de pedras no rim. São 
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se formam nos rins por 
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presentes na urina. Outro 
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 Em busca de escravos
O processo de colonização da América portuguesa estava amparado no uso da mão 

de obra escravizada indígena e africana. Para suprir a necessidade de mão de obra escra-
vizada, os colonos organizaram diversas expedições de apresamento de indígenas na bacia 
Amazônica. Muitas dessas expedições partiram dos cerca de 35 fortes e vilas localizados 
ao longo do rio Amazonas e de seus afluentes. 

Era comum deixar os indígenas escravizados nos fortes e nas vilas até serem 
deslocados para o litoral nordestino, onde eram obrigados a trabalhar nos engenhos 
de açúcar. 

Para escapar dessa violência, alguns grupos de nativos preferiram fazer alianças com 
os colonizadores, mas grande parte deles tentou preservar sua liberdade e suas terras por 
meio da luta. Porém, os colonizadores tinham armas de fogo e acabaram dizimando aldeias 
e escravizando os sobreviventes.

Oficialmente, a Igreja Católica condenava a escravização indígena e utilizava o 
argumento de protegê-los para criar aldeamentos chamados de missões ou redu-
ções. Na prática, porém, as missões exploravam o trabalho dos indígenas e acabaram 
por desagregar sua cultura ao obrigar os nativos aldeados a abandonar suas crenças e 
seus valores. 

VICENTINO, Cláudio. Atlas histórico: geral e Brasil. São Paulo: Scipione, 2011. p. 105.

Rio Japurá  

Rio Içá  

Rio Javari  

Ri
o 

Ju
ru

á  

Rio Solimões  

R
io

 B
ra

nc
o 

 

Rio Negro  

Rio Amazonas  

Ri
o 

Ta
pa

jós
  

Rio Irir
i  

Ri
o 

Xi
ng

u 
 

R
io

 T
oc

an
tin

s 
 

R
io

 T
oc

an
tin

s 
 

R
io

 P
ar

na
íba  

Ri
o 

Ju
ru

en
a 

 

Rio Teles Pires 

R
io

 M
ad

eir
a 

R
io

 A
rip

ua
nã

  

R io  Pur
us

  

São Luís

Belém

Manaus

Forte Presépio
(1616) Forte de

São Luís
(1612)

Forte Príncipe
da Beira (1776)

Forte de
Bragança (1769)

Forte São José
de Macapá (1764)

Forte de
Pauxis (1698)

Forte
Tapajós
(1697)

Forte São
José do Rio
Negro (1669)

Forte São
Joaquim (1775)

Forte São Gabriel
da Cachoeira (1763)

Forte São José
de Marabitonas (1763)

Forte São Francisco
Xavier deTabatinga

(1776)

Oeiras

Cametá

Caeté (Bragança)

Alcântara

R
io

 A
ra

gu
ai

a

R
io

 S
ão

 F
ra

nc
isc

o

  R
io

 G
ua

po
ré

Área povoada

Forte

Colégio dos jesuítas

Equador
0°

50° O

0 220

América portuguesa: povoamento no século XVIII

AL
LM

AP
S

198

D3-2056-HIST-F2_V7-U04-LA-G20.indd   198 10/26/18   1:32 PM

199

D2-HIS-F2-2056-V7-U04-MP-G20.indd   199 10/31/18   2:42 PM



A BNCC NESTA DUPLA

 COMPETÊNCIAS 
• Específica de Ciências Huma-
nas: 7
• Específicas de História: 3 e 5

HABILIDADES
• EF07HI11
• EF07HI12

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Explique que no período 
colonial os núcleos de povoa-
mento da capitania de São 
Vicente fora do litoral ainda 
eram poucos, como Taubaté, 
Santana do Parnaíba, Jundiaí e 
Itu. Apresente as principais ca-
racterísticas do núcleo de São 
Paulo de Piratininga.
• Pergunte aos alunos o que 
eles sabem sobre os bandei-
rantes e suas expedições cha-
madas bandeiras. Leve-os a 
identificar os objetivos das 
bandeiras, seus integrantes, as 
regiões por onde passaram e o 
destino dos indígenas captura-
dos. Anote essas informações 
na lousa e solicite que as regis-
trem no caderno.
• Explique que essas expedi-
ções eram chamadas de ban-
deiras de aprisionamento e 
que, além de permitirem o de-
senvolvimento da economia 
paulista, forneceram mão de 
obra escravizada para a região 
açucareira e percorreram o in-
terior, alargando o território 
sob o domínio português.

SUGESTÃO DE VÍDEO

Para o aluno 
• Missões jesuíticas. Dis-
ponível em: <http://livro.pro/
v7m3to>. Acesso em: 20 set. 
2018. 

O programa mostra as 
ruínas de São Miguel Arcan-
jo no Rio Grande do Sul e 

a importância histórica das 
missões.

SUGESTÃO DE LIVRO

Para o professor 
• MONTEIRO, John Manuel. 
Negros da terra: índios e 
bandeirantes nas origens de 
São Paulo. São Paulo: Com-

panhia das Letras, 1994.
Ao colocar no centro da 

análise as populações indí-
genas e o contato diferen-
ciado que mantinham com 
colonos e jesuítas, o historia-
dor reinterpreta criticamen-
te a formação da sociedade 
paulista entre os séculos XVI 
e XVIII.

 O impacto das bandeiras
Para os bandeirantes, as missões ofereciam a possibilidade de capturar de uma só vez 

muitos indígenas, uma vez que havia centenas reunidos em um mesmo lugar. Assim, na 
primeira metade do século XVII teve início um período em que os bandeirantes empreen-
deram ataques arrasadores às missões. 

Essas expedições rumo ao sul ampliaram ainda mais as fronteiras da colônia portuguesa, 
pois, por onde passavam, fundavam novos povoados, como as atuais cidades de Curitiba 
(PR) e Florianópolis (SC).

Esses sertanistas também foram responsáveis pelo extermínio de muitos povos indíge-
nas. Na segunda metade do século XVII, grande parte dos nativos do sul da colônia havia 
sido exterminada ou escravizada.

A partir de então, os bandeirantes priorizaram suas investidas na busca por ouro e 
pedras preciosas em regiões hoje situadas nos estados de Minas Gerais, Mato Grosso e 
Goiás. Parte dessas regiões, pouco desbravadas pelos colonos na época, situava-se além 
dos limites do Tratado de Tordesilhas.

Veja mais informações 
sobre esse tema no 
livro Memórias de um 
bandeirante, de Sonia 
Sant’Anna, Global, 2001.

Fontes: VICENTINO, 
Cláudio. Atlas histórico 
geral e Brasil. São Paulo: 
Scipione, 2011. p. 101.
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 Os bandeirantes no sul da colônia
Um dos poucos núcleos de povoamento no interior da colônia portuguesa no fim 

do século XVI era o de São Paulo de Piratininga, na capitania de São Vicente. Os cerca de 
2 mil habitantes, entre europeus e mestiços, dedicavam-se principalmente ao cultivo de 
trigo, milho e mandioca. Parte da produção era consumida na capitania, e o excedente 
era vendido a outras regiões.

Os paulistas escravizavam indígenas para utilizá-las como mão de obra. Quando os 
nativos das proximidades escassearam, os paulistas passaram a organizar expedições em 
busca de indígenas, que ficaram conhecidas como bandeiras. As pessoas que participa-
vam delas eram os bandeirantes ou sertanistas (veja a seção Olho vivo).

Nas bandeiras iam também um capelão e centenas ou milhares de indígenas, muitos 
dos quais escravizados. Eram os indígenas que mostravam o que poderia ser consumido 
como alimento e quais plantas podiam curar ferimentos e enfermidades, por exemplo. 
Graças ao conhecimento dos nativos, as expedições avançaram em direção ao interior, 
alcançando terras que, pelo Tratado de Tordesilhas, pertenciam à Espanha. 

Uma das primeiras grandes bandeiras saiu de São Paulo em 1602 rumo ao atual 
estado do Paraná. Retornou em 1604 com cerca de 3 mil indí-
genas capturados. Os indígenas escravizados eram chamados 
de negros da terra. Procuravam, assim, diferenciá-los dos 
africanos escravizados, conhecidos como negros da Guiné. 
Quando chegavam a São Paulo, 
os indígenas capturados 
eram escravizados ou 
vendidos aos senhores 
de engenho do 
atual Nordeste. 
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os indígenas capturados 
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vendidos aos senhores 
de engenho do 
atual Nordeste. 

ED
U 

LY
RA

/P
UL

SA
R 

IM
AG

EN
S

  Igreja Matriz 
Santo Antônio 
dos Anjos, em 
Laguna (SC), 
2012. A cidade 
de Laguna foi 
uma das muitas 
fundadas por 
bandeirantes.
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PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Solicite a observação do 
mapa “Principais bandeiras do 
século XVII e XVIII” e peça aos 
alunos que identifiquem os 
pontos de partida e de chega-
da das bandeiras apresentadas 
no mapa.
• Ao abordar os ataques dos 
bandeirantes e as missões je-
suíticas, explique que a con-
centração de um grande nú-
mero de indígenas em um 
mesmo local facilitava a sua 
captura. Destaque também 
que no século XVII ocorre uma 
escassez da mão de obra es-
cravizada africana, tornando a 
prática da escravidão indígena 
mais intensa e lucrativa.
• Mostre como a coloniza-
ção da região Sul também foi 
motivada pela busca de pe-
dras preciosas, resultando na 
ampliação das fronteiras por 
meio da fundação de cidades.

MAIS ATIVIDADES

Interpretar informações 
do mapa 
• A atividade tem como ob-
jetivo explorar as rotas das 
principais bandeiras dos sécu-
los XVII e XVIII e apresentar al-
guns aspectos de uma expedi-
ção bandeirante.

• Peça aos alunos que locali-
zem no mapa essa expedição e 
informe que ela se iniciou em 
1648, quando o bandeirante e 
sua tropa partiram de São Pau-
lo descendo o rio Tietê rumo 
aos sertões de Mato Grosso e, 
em seguida, seguiram para o 
Norte, descendo o Rio Amazo-
nas até sua foz. Quando che-

garam às proximidades de Be-
lém, boa parte de seus inte-
grantes havia morrido. 
• Os objetivos da expedição 
eram chegar às minas perua-
nas e estabelecer uma ligação 
entre as bacias Amazônica e 
do Prata. A expedição durou 
três anos e percorreu cerca de 
10 000 quilômetros.

 O impacto das bandeiras
Para os bandeirantes, as missões ofereciam a possibilidade de capturar de uma só vez 

muitos indígenas, uma vez que havia centenas reunidos em um mesmo lugar. Assim, na 
primeira metade do século XVII teve início um período em que os bandeirantes empreen-
deram ataques arrasadores às missões. 

Essas expedições rumo ao sul ampliaram ainda mais as fronteiras da colônia portuguesa, 
pois, por onde passavam, fundavam novos povoados, como as atuais cidades de Curitiba 
(PR) e Florianópolis (SC).

Esses sertanistas também foram responsáveis pelo extermínio de muitos povos indíge-
nas. Na segunda metade do século XVII, grande parte dos nativos do sul da colônia havia 
sido exterminada ou escravizada.

A partir de então, os bandeirantes priorizaram suas investidas na busca por ouro e 
pedras preciosas em regiões hoje situadas nos estados de Minas Gerais, Mato Grosso e 
Goiás. Parte dessas regiões, pouco desbravadas pelos colonos na época, situava-se além 
dos limites do Tratado de Tordesilhas.

Veja mais informações 
sobre esse tema no 
livro Memórias de um 
bandeirante, de Sonia 
Sant’Anna, Global, 2001.

Fontes: VICENTINO, 
Cláudio. Atlas histórico 
geral e Brasil. São Paulo: 
Scipione, 2011. p. 101.
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trigo, milho e mandioca. Parte da produção era consumida na capitania, e o excedente 
era vendido a outras regiões.
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busca de indígenas, que ficaram conhecidas como bandeiras. As pessoas que participa-
vam delas eram os bandeirantes ou sertanistas (veja a seção Olho vivo).
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dos quais escravizados. Eram os indígenas que mostravam o que poderia ser consumido 
como alimento e quais plantas podiam curar ferimentos e enfermidades, por exemplo. 
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alcançando terras que, pelo Tratado de Tordesilhas, pertenciam à Espanha. 

Uma das primeiras grandes bandeiras saiu de São Paulo em 1602 rumo ao atual 
estado do Paraná. Retornou em 1604 com cerca de 3 mil indí-
genas capturados. Os indígenas escravizados eram chamados 
de negros da terra. Procuravam, assim, diferenciá-los dos 
africanos escravizados, conhecidos como negros da Guiné. 
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS 
• Geral: 2
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 2, 5 e 7
• Específicas de História: 1, 3, 
4 e 6

HABILIDADE
• EF07HI12

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

Olho vivo
• A proposta é levar o aluno 
a identificar, analisar e ques-
tionar a construção da ima-
gem heroica dos bandeiran-
tes. Antes de apresentar a pin-
tura aos alunos, solicite a eles 
que levantem hipóteses sobre 
como seria a aparência dos 
bandeirantes. Anote na lou-
sa as características citadas. 
Em seguida, apresente a ima-
gem e peça aos alunos que 
descrevam os elementos que 
compõem a pintura, como os 
personagens retratados, sua 
disposição na tela, os objetos 
retratados, a função de cada 
um e dados que evidenciem 
a época representada. Anote 
novamente os dados na lousa 
comparando-os com as hipó-
teses apresentadas inicialmen-
te e compare-as. 
• Auxilie na reflexão sobre a 
importância de se conhecer 
o contexto de produção da 
obra: o período retratado e tu-
do o que envolve sua produ-
ção, inclusive a trajetória do 
pintor, para realizarmos uma 
leitura crítica da imagem. 

TEXTO DE APOIO

Para o aluno 

Os bandeirantes paulistas, 
segundo o jesuíta padre 
Antônio Vieira

Eu perguntei a um dos 
chefes desta bandeira o 
que faziam com os índios. 
Respondeu-me o chefe com 
grande paz de alma: A es-
ses dávamos tiros, caíam 
uns, fugiam outros.

Entrávamos na aldeia, to-
mávamos aqueles que que-

ríamos, metíamo-los nas 
canoas e prosseguíamos a 
nossa viagem. Isto me res-
pondeu este capitão como 
se contara uma coisa muito 
louvável; e assim fala toda 
esta gente nos tiros que de-
ram; nos que fugiram, nos 
que alcançaram, nos que 
escaparam, nos que mata-

ram, como se falassem de 
uma caçada e não valessem 
mais as vidas dos índios que 
as dos animais. Todos estes 
homicídios e latrocínios se 
toleram em um reino cató-
lico como Portugal, há mais 
de sessenta anos. 

Estas maldades ainda 
continuam, sem haver por 

elas nem inquérito, nem 
castigo. Por que são conce-
didos aos sertanistas de São 
Paulo estes privilégios? [...]

VIEIRA, Padre Antônio. Carta ao Padre 
Provincial, 1653, Maranhão. In: SÃO 

PAULO. Secretaria de Estado da Edu-
cação. Coletânea de Documentos 
Históricos para o Primeiro Grau. 

São Paulo, 1980. p. 25.

1

2

3

4

5

6

7

  Domingos Jorge Velho e o loco-tenente Antônio Fernandes de Abreu, óleo sobre tela, de 
Benedito Calixto, 1903.
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Como veremos nos detalhes, diversos aspectos da imagem não correspondem 
ao que provavelmente caracterizava os bandeirantes. 
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olho vivo

  Domingos Jorge Velho pelos olhos do 
artista Benedito Calixto

O bandeirante paulista Domingos Jorge Velho (1641-1705) foi descrito na época como 
um homem que mal falava o português, expressando-se quase exclusivamente em tupi-
-guarani. Penetrando em terras do atual Nordeste, as expedições por ele comandadas 
fundaram diversos vilarejos. Os indígenas que resistiram foram mortos ou escravizados. 
Domingos Jorge Velho também comandou a expedição que destruiu o Quilombo dos 
Palmares, na capitania de Pernambuco.

A imagem da página ao lado é a reprodução de uma pintura a óleo de Benedito 
Calixto (1853-1927), feita em 1903, que representa Domingos Jorge Velho e seu ajudante, 
Antônio Fernandes de Abreu. É importante lembrar que a tela foi encomendada pelo 
governo de São Paulo e, na época em que foi pintada, interessava à elite do estado paulista 
mostrar um passado glorioso representado pela figura do bandeirante. 

Outros artistas, igualmente financiados pelo governo paulista, criaram pinturas e escul-
turas representando os bandeirantes como indivíduos íntegros, corajosos, austeros, limpos 
e determinados.

1    Domingos Jorge Velho foi representado como 
um europeu de pele branca, mas na verdade era 
filho de português com indígena. Portanto, é 
provável que ele tivesse traços indígenas e a pele 
mais escura. A representação dos bandeirantes 
como pessoas brancas fazia parte do ideário 
racista de grande parte da elite da época em que 
a tela foi feita, que não aceitava que seus heróis 
fossem mestiços ou negros.

2   Domingos Jorge Velho olha para o observador da 
tela. Ele é representado como uma figura grandiosa 
e orgulhosa, segura de si. Essa atitude altiva foi a 
forma encontrada pelo artista para representar a 
ideia de grandiosidade da elite paulista. 

3   O bandeirante veste roupas geralmente usadas 
em festas religiosas: manta, camisa, calça, botas 
(artigo de luxo) e chapéu. Ninguém se vestia 
dessa forma em uma expedição. Nas matas, os 
bandeirantes andavam descalços, usavam chapéu 
e um colete de couro de anta para se protegerem 
das flechas. No pescoço, traziam crucifixos, colares 
e penas indígenas.

4    A faca que pende da cintura é muito fina e, 
portanto, inadequada para cortar a vegetação 
e abrir caminhos em uma mata fechada. 

5   O arcabuz era uma arma de fogo que os 
bandeirantes carregavam em suas expedições. 
Eles também sabiam manusear o arco e 
a flecha.

6   Antônio Fernandes de Abreu era assistente 
de Domingos Jorge Velho e participou das 
bandeiras. O rosto representado na tela, 
porém, foi criado pelo pintor. O corpo vigoroso 
do sertanista lembra as representações dos 
ricos da época em que a tela foi pintada. Os 
bandeirantes provavelmente não tinham um 
físico assim. Na selva, comiam pouco e às vezes 
chegavam a passar fome.

7   Atrás dos homens há algumas árvores. Mais 
ao fundo, uma serra. É uma representação do 
lugar onde ficava o Quilombo dos Palmares, 
destruído pela expedição de Domingos 
Jorge Velho.

Fonte: MARINS, Paulo César Garcez. Nas matas com pose de reis: a representação de bandeirantes e a 
tradição da retratística monárquica europeia. Revista do Instituto de Estudos Brasileiros, n. 44, p. 77-104, 

fev. 2017. Disponível em: <www.revistas.usp.br/rieb/article/view/34563>. Acesso em: 24 set. 2018. 
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 SUGESTÃO DE 
LIVRO E SITE

Para o professor 
• TERRA, Antônia. Histó-
ria e dialogismo. In: BITTEN-
COURT, Circe (Org.). O saber 
histórico na sala de aula. 

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Para estimular a reflexão 
acerca da importância de se 
comparar diferentes docu-
mentos e versões de um mes-
mo fato na construção do co-
nhecimento histórico, consi-
dere trazer para a sala de aula 
uma cópia do trecho de uma 
carta do Padre Antônio Vieira, 
na qual ele relata o comporta-
mento dos bandeirantes. 
• Em seguida, solicite aos alu-
nos que comparem as atitudes 
dos bandeirantes, descritas no 
documento, com a imagem 
pintada por Calixto. Ele apre-
senta visões diferentes? O que 
esse documento revela sobre o 
mito dos bandeirantes?
• É possível que os alunos te-
nham uma tendência de julgar 
os bandeirantes com base na 
visão do jesuíta. Por isso é im-
portante lembrar que esse re-
lato, embora chocante, tam-
bém está carregado de emo-
ção, como é comum nos teste-
munhos em primeira pessoa, e 
que muitos religiosos também 
participaram das bandeiras. 
Para além de julgar ou esco-
lher um lado, mostre que a vi-
são crítica da história nos esti-
mula a entender esses indiví-
duos de acordo com as condi-
ções de sua época.

São Paulo: Contexto, 2008. 
p.101-103.

A autora mostra como nos 
documentos existem sujeitos 
que dialogam e constroem 
sentidos específicos para a 
realidade retratada, alimen-
tados por diálogos múltiplos 

mantidos com a realidade e 
que ressoam no tempo por 
meio de leituras feitas poste-
riormente. 
• SOUZA, Ricardo Luiz. A Mi-
tologia Bandeirante: constru-
ção e sentidos. História Social. 
Campinas, n. 13, p. 151-171, 

2007. Disponível em: <http://
livro.pro/uyw4s4>. Acesso em: 
20 set. 2018.

O artigo tem como objetivo 
estudar o processo de constru-
ção da mitologia bandeirante, 
bem como os fatores que a 
motivaram. 

1

2

3

4

5

6

7

  Domingos Jorge Velho e o loco-tenente Antônio Fernandes de Abreu, óleo sobre tela, de 
Benedito Calixto, 1903.
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Como veremos nos detalhes, diversos aspectos da imagem não correspondem 
ao que provavelmente caracterizava os bandeirantes. 
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olho vivo

  Domingos Jorge Velho pelos olhos do 
artista Benedito Calixto

O bandeirante paulista Domingos Jorge Velho (1641-1705) foi descrito na época como 
um homem que mal falava o português, expressando-se quase exclusivamente em tupi-
-guarani. Penetrando em terras do atual Nordeste, as expedições por ele comandadas 
fundaram diversos vilarejos. Os indígenas que resistiram foram mortos ou escravizados. 
Domingos Jorge Velho também comandou a expedição que destruiu o Quilombo dos 
Palmares, na capitania de Pernambuco.

A imagem da página ao lado é a reprodução de uma pintura a óleo de Benedito 
Calixto (1853-1927), feita em 1903, que representa Domingos Jorge Velho e seu ajudante, 
Antônio Fernandes de Abreu. É importante lembrar que a tela foi encomendada pelo 
governo de São Paulo e, na época em que foi pintada, interessava à elite do estado paulista 
mostrar um passado glorioso representado pela figura do bandeirante. 

Outros artistas, igualmente financiados pelo governo paulista, criaram pinturas e escul-
turas representando os bandeirantes como indivíduos íntegros, corajosos, austeros, limpos 
e determinados.

1    Domingos Jorge Velho foi representado como 
um europeu de pele branca, mas na verdade era 
filho de português com indígena. Portanto, é 
provável que ele tivesse traços indígenas e a pele 
mais escura. A representação dos bandeirantes 
como pessoas brancas fazia parte do ideário 
racista de grande parte da elite da época em que 
a tela foi feita, que não aceitava que seus heróis 
fossem mestiços ou negros.

2   Domingos Jorge Velho olha para o observador da 
tela. Ele é representado como uma figura grandiosa 
e orgulhosa, segura de si. Essa atitude altiva foi a 
forma encontrada pelo artista para representar a 
ideia de grandiosidade da elite paulista. 

3   O bandeirante veste roupas geralmente usadas 
em festas religiosas: manta, camisa, calça, botas 
(artigo de luxo) e chapéu. Ninguém se vestia 
dessa forma em uma expedição. Nas matas, os 
bandeirantes andavam descalços, usavam chapéu 
e um colete de couro de anta para se protegerem 
das flechas. No pescoço, traziam crucifixos, colares 
e penas indígenas.

4    A faca que pende da cintura é muito fina e, 
portanto, inadequada para cortar a vegetação 
e abrir caminhos em uma mata fechada. 

5   O arcabuz era uma arma de fogo que os 
bandeirantes carregavam em suas expedições. 
Eles também sabiam manusear o arco e 
a flecha.

6   Antônio Fernandes de Abreu era assistente 
de Domingos Jorge Velho e participou das 
bandeiras. O rosto representado na tela, 
porém, foi criado pelo pintor. O corpo vigoroso 
do sertanista lembra as representações dos 
ricos da época em que a tela foi pintada. Os 
bandeirantes provavelmente não tinham um 
físico assim. Na selva, comiam pouco e às vezes 
chegavam a passar fome.

7   Atrás dos homens há algumas árvores. Mais 
ao fundo, uma serra. É uma representação do 
lugar onde ficava o Quilombo dos Palmares, 
destruído pela expedição de Domingos 
Jorge Velho.

Fonte: MARINS, Paulo César Garcez. Nas matas com pose de reis: a representação de bandeirantes e a 
tradição da retratística monárquica europeia. Revista do Instituto de Estudos Brasileiros, n. 44, p. 77-104, 

fev. 2017. Disponível em: <www.revistas.usp.br/rieb/article/view/34563>. Acesso em: 24 set. 2018. 
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS 
• Específica de História: 3

HABILIDADES
• EF07HI02
• EF07HI10

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

Enquanto isso...
• Antes de orientar a leitura 
do texto da seção, pergunte 
aos alunos o que eles sabem 
sobre a última região do pla-
neta alcançada pelos euro-
peus no processo de expan-
são marítima, iniciado no sé-
culo XV. 
• Com o auxílio de um globo, 
explore a dimensão da expan-
são europeia durante a Idade 
Moderna: localize, junto com 
os alunos, os quatro continen-
tes explorados pelos europeus 
nesse período, destacando a 
América (tema do capítulo) e 
a Oceania (tema desta seção).

SUGESTÃO DE LIVRO

Para o professor 
• RANGINUI, Walker. Identi-
dade e antropologia maori na 
Nova Zelândia. Mana, Rio de 
Janeiro, v. 3, n. 1, 1997. Dis-
ponível em: http://www.scielo.

br/scielo.php/script_sci_home/
lng_pt/nrm_iso. Acesso em: 
15 out. 2018.

O artigo trata da afirma-
ção da identidade dos nativos 
maori, que habitavam a Nova 
Zelândia antes da chegada dos 
europeus.

atividade
• O século XVII caracterizou-se como um período de expansão dos limites da colônia portuguesa na 

América. Com base na leitura do capítulo e no esquema-resumo acima, explique quais as consequências 
dessa expansão.

–  1580-1600: construção de 
fortes no litoral

–  Tomada de terras indígenas
–  Criação de gado avança 

pelo interior
–  Expansão de fronteiras
–  Desenvolvimento de 

subprodutos do gado

–  Ameaça de invasão de 
concorrentes europeus

–  Construção de fortes
–  Envio de tropas e 

missionários
–  Criação das missões 

religiosas
–  Escravização de indígenas
–  Exploração das drogas do 

sertão

–  Escravização de indígenas
–  Descoberta de metais 

preciosos
–  Destruição das missões 

jesuíticas (região Sul)

Conquista do atual Nordeste Conquista do atual Norte Conquista dos atuais Sul, Sudeste e Centro-Oeste

Papel dos bandeirantes

Vila de São Paulo (século XVI)

Expedições paulistas (após 1602)

–  Formação de povoados e vilas
–  Expansão das fronteiras
–  Tomada das terras indígenas
–  Dizimação de povos indígenas

Surgiram novas cidades ao longo do litoral e no interior da colônia. No interior nordestino foram 
instalados currais e grandes fazendas de gado. A colonização também chegou ao interior da 

Amazônia, onde foram erguidos diversos fortes para impedir invasões estrangeiras. Os bandeirantes ampliaram 
o território ao sul e a oeste. A expansão ocorreu à revelia dos povos indígenas, que perderam suas terras, foram 
mortos ou escravizados.

1580: colonização restrita ao litoral

Expansão territorial no Brasil colônia
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 Os holandeses chegam à Nova Zelândia

Enquanto os portugueses expandiam as fronteiras de sua colônia na América, nave-
gadores holandeses chegavam, em 1642, a um dos últimos lugares do planeta ainda 
desconhecidos dos europeus: a atual Nova Zelândia, no sudoeste do oceano Pacífico. 

Os marinheiros foram comandados pelo explorador e comerciante holandês Abel 
Janszoon Tasman, a serviço da Companhia das Índias Orientais, uma companhia de 
caráter mercantil e militar, encarregada de realizar o comércio e promover a colonização 
de territórios em nome do Estado holandês.

As embarcações holandesas ancoraram em uma baía dominada pelos maoris, popu-
lação nativa da região, mas não conseguiram desembarcar. Dois maoris se aproximaram 
dos barcos para inspecionar os invasores e fizeram rituais provavelmente para afugentar 
maus espíritos. Como resposta, os holandeses gritaram, tocaram trombetas e dispararam 
um tiro de canhão.

Isso desencadeou uma reação violenta dos maori que, na manhã seguinte, atacaram 
os holandeses. Quatro marinheiros foram mortos, e os sobreviventes fugiram às pressas. 
Somente em 1769 os europeus retornaram à ilha. Essa tarefa ficou a cargo do explorador 
britânico James Cook, que mapeou quase toda a costa do atual país.

enquanto isso...

  Pergaminho 
de 1642 com 
ilustração 
representando 
canoas maoris 
atacando navios 
holandeses na 
costa da atual 
Nova Zelândia. BI
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PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

Esquema-resumo
• Aproveite a questão propos-
ta na análise do esquema-re-
sumo para explorar este recur-
so que auxilia os alunos a de-
senvolverem a capacidade de 
síntese e de relacionar os fatos. 
Este também pode ser um bom 
momento para verificar as difi-
culdades dos alunos sobre os 
assuntos estudados e buscar 
maneiras de solucioná-las.
• Com base no esquema, re-
tome cada etapa da expansão 
territorial da colônia destacan-
do a importância das constru-
ções dos fortes, o avanço das 
fazendas de gado direcionado 
para o interior do atual Nor-
deste, o esforço das autorida-
des portuguesas para prote-
ger o território da atual região 
Norte e a atuação das bandei-
ras na ampliação dos territó-
rios e fundação de povoados 
pelo interior.
• Reforce que a invasão das 
terras indígenas prejudicou a 
 sobrevivência material, social 
e cultural desses povos. Diante 
desse quadro, os povos indíge-
nas tiveram diferentes reações 
à invasão: intimidados, alguns 
grupos se aliaram aos invaso-
res, enquanto outros grupos 
optaram por lutar e defender 
suas terras.

 SUGESTÃO DE LIVRO

Para o aluno 
• MERLEAU-PONTY, Claire; 
MOZZICONACCI, Cécile. His-
tórias dos Maori: um povo 
da Oceania. São Paulo: Com-
boio de Corda/SM, 2007. 

O livro trata de lendas e mi-
tos contados há séculos pelo 
povo maori, que se instalou 
na Nova Zelândia há mais de 
mil anos. 

esquema-resumo

atividade
• O século XVII caracterizou-se como um período de expansão dos limites da colônia portuguesa na 

América. Com base na leitura do capítulo e no esquema-resumo acima, explique quais as consequências 
dessa expansão.

–  1580-1600: construção de 
fortes no litoral

–  Tomada de terras indígenas
–  Criação de gado avança 

pelo interior
–  Expansão de fronteiras
–  Desenvolvimento de 

subprodutos do gado

–  Ameaça de invasão de 
concorrentes europeus

–  Construção de fortes
–  Envio de tropas e 

missionários
–  Criação das missões 

religiosas
–  Escravização de indígenas
–  Exploração das drogas do 

sertão

–  Escravização de indígenas
–  Descoberta de metais 

preciosos
–  Destruição das missões 

jesuíticas (região Sul)

Conquista do atual Nordeste Conquista do atual Norte Conquista dos atuais Sul, Sudeste e Centro-Oeste

Papel dos bandeirantes

Vila de São Paulo (século XVI)

Expedições paulistas (após 1602)

–  Formação de povoados e vilas
–  Expansão das fronteiras
–  Tomada das terras indígenas
–  Dizimação de povos indígenas

Surgiram novas cidades ao longo do litoral e no interior da colônia. No interior nordestino foram 
instalados currais e grandes fazendas de gado. A colonização também chegou ao interior da 

Amazônia, onde foram erguidos diversos fortes para impedir invasões estrangeiras. Os bandeirantes ampliaram 
o território ao sul e a oeste. A expansão ocorreu à revelia dos povos indígenas, que perderam suas terras, foram 
mortos ou escravizados.

1580: colonização restrita ao litoral

Expansão territorial no Brasil colônia

EL
TO

N 
AB

RE
U/

SH
UT

TE
RS

TO
CK

.C
OM

205

D3-2056-HIST-F2_V7-U04-LA-G20.indd   205 10/26/18   1:32 PM

 Os holandeses chegam à Nova Zelândia

Enquanto os portugueses expandiam as fronteiras de sua colônia na América, nave-
gadores holandeses chegavam, em 1642, a um dos últimos lugares do planeta ainda 
desconhecidos dos europeus: a atual Nova Zelândia, no sudoeste do oceano Pacífico. 

Os marinheiros foram comandados pelo explorador e comerciante holandês Abel 
Janszoon Tasman, a serviço da Companhia das Índias Orientais, uma companhia de 
caráter mercantil e militar, encarregada de realizar o comércio e promover a colonização 
de territórios em nome do Estado holandês.

As embarcações holandesas ancoraram em uma baía dominada pelos maoris, popu-
lação nativa da região, mas não conseguiram desembarcar. Dois maoris se aproximaram 
dos barcos para inspecionar os invasores e fizeram rituais provavelmente para afugentar 
maus espíritos. Como resposta, os holandeses gritaram, tocaram trombetas e dispararam 
um tiro de canhão.

Isso desencadeou uma reação violenta dos maori que, na manhã seguinte, atacaram 
os holandeses. Quatro marinheiros foram mortos, e os sobreviventes fugiram às pressas. 
Somente em 1769 os europeus retornaram à ilha. Essa tarefa ficou a cargo do explorador 
britânico James Cook, que mapeou quase toda a costa do atual país.

enquanto isso...

  Pergaminho 
de 1642 com 
ilustração 
representando 
canoas maoris 
atacando navios 
holandeses na 
costa da atual 
Nova Zelândia. BI
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 A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIA
• Específicas de História: 3 e 5

HABILIDADES
• EF07HI08
• EF07HI09
• EF07HI10

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

Para organizar as ideias 
• 1. O aluno pode incluir na 
linha do tempo os seguintes 
fatos: a União Ibérica (1580-
1640) e a política de constru-
ção de fortes em diferentes lo-
cais (1580-1600); a expansão 
do gado partindo da Bahia e de 
Pernambuco; as guerras do Re-
côncavo (1659-1670) e do Açu 
(1680-1704); a expulsão dos 
franceses do Maranhão (1615); 
a expulsão dos holandeses do 
Amapá (1647); o estabeleci-
mento de missões jesuíticas 
na região da Amazônia (século 
XVII); a ação dos bandeirantes 
nas atuais regiões Norte e Nor-
deste (século XVII).
• 2. Peça aos alunos que re-
leiam os conteúdos sobre os 
indígenas e o processo de co-
lonização da região Norte e 
enumerem os problemas a que 
os indígenas foram submeti-
dos, como tomada das terras 
e expulsão, escravização, guer-
ras e extermínio de muitos po-
vos. Outro importante ponto é 
a imposição da cultura religio-
sa da Coroa portuguesa sobre 
os indígenas, em total desres-
peito à religiosidade a que es-
tavam habituados e com a qual 
se identificavam. 
• 3. a) O pintor representou 
o bandeirante ocupando o pri-
meiro plano da tela, com rou-
pa de festa e expressão altiva, 
confiante, e olhar centrado e 
firme para o espectador. b) O 
quadro foi encomendado em 
um contexto histórico marca-
do pela busca da elite paulista 
em mostrar que teve um pas-
sado glorioso. Acrescente que 
a elite de São Paulo buscava 
assegurar sua preponderân-
cia na política e na economia 
nacionais e buscava um pas-
sado heroico e importante pa-
ra a história do país. c) Podem 

ser citados: o aspecto físico, as 
roupas e os pertences, como a 
faca, que não estão de acor-
do com a ação de homens que 
se embrenhavam na mata. Es-
ta atividade incentiva o desen-
volvimento da leitura crítica de 
imagens. O compartilhamento 
das respostas pode ser o pon-
to de partida para um debate 

sobre a importância de se pro-
blematizar e interrogar os ves-
tígios históricos e documentos 
em geral, entendendo-os co-
mo produtos de uma época e 
de um grupo social específico. 
• 4. Reforce que é comum as 
pessoas pensarem que, por ser 
um produto natural, não cau-
sa problemas à saúde. Produ-

tos fitoterápicos são aqueles 
feitos exclusivamente de ma-
téria-prima vegetal e cuja ação 
é comprovada por meio de es-
tudos farmacológicos e toxico-
lógicos. Em 2009, o Ministério 
da Saúde divulgou uma lista 
com 71 plantas que podem ser 
utilizadas como tratamento fi-
toterápico no Brasil. Entre elas 

A imagem a seguir é uma planta da cidade de Salvador feita em 1631. Observe-a e 
responda ao que se pede:

interpretando documentos

Vimos neste capítulo como as fronteiras atuais do Brasil foram gradativamente 
ampliadas com a conquista de novos territórios além dos limites do Tratado de 
Tordesilhas. Muitas pessoas que viviam no litoral se deslocaram para o interior, onde 
colonizaram as terras recém-conquistadas. Assim como no passado, nos dias de hoje 
as pessoas continuam se deslocando. 

Sob orientação do professor, organizem-se em grupos com quatro ou cinco integrantes. 

• Conversem sobre os motivos que levam uma pessoa a migrar.

• Façam uma lista com as razões apontadas por vocês.

• Em seguida, compartilhem a lista com a classe.

hora de refletir

  Planta da 
restituição 
da Bahia, de 
João Teixeira 
Albernaz, 
1631.©
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Diversas causas podem ser apontadas: problemas ambientais; crise econômica; busca por empregos e melhores 
condições de vida; deslocamentos profissionais determinados pelas empresas a seus funcionários; necessidade de 
prosseguir estudos e cursos, entre outros. 

É possível perceber o traçado das ruas e a construção de quadras que orga-
nizam as edificações da cidade. Salvador foi construída próxima ao litoral, 

Salvador foi representada como um espaço cercado por muros, o que evidencia o caráter defensivo desse tipo de 
construção. Além disso, há três quartéis cercando a cidade, o que também ressalta seu papel militar.

 1. Descreva a imagem, atentando-se principalmente aos aspectos urbanos de Salvador 
e aos elementos que estão no entorno da cidade. 

 2. As cidades da colônia portuguesa na América desempenharam importante papel na 
consolidação da ocupação do território e na expulsão de forças estrangeiras. Quais 
elementos da imagem evidenciam esse papel da cidade de Salvador?

 3. Compare o espaço urbano representado nessa planta com o espaço urbano da cidade 
de Belém, representado na planta do mesmo período na página 195, e aponte uma 
semelhança e uma diferença entre esses espaços.

mas um pouco 
mais afastada 
das margens 
e seguindo o 
contorno do rio, 
elementos que lhe 
conferiam mais 
segurança. Há 
grande movi-
mentação de 
embarcações na 
baía. 

presença de muros que fortificavam o espaço urbano das duas cidades. Como diferença, é possível ressaltar que 
É possível destacar como ponto em comum a 

Salvador, capital da colônia, contava com um espaço urbano mais denso e 
complexo do que aquele que existia na cidade de Belém no mesmo período. 
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MINHA BIBLIOTECA
Meus heróis não viraram estátua, de Luiz Bolognesi e Pedro Puntoni. São Paulo: 
Ática, 2001.
Neste livro, os autores mostram contradições e conflitos de grandes heróis oficiais 
brasileiros, convidando o leitor a pensar na própria realidade de forma crítica e a 
escolher seus próprios heróis.

ED
IT

OR
A 

ÁT
IC

A

atividades
 1. Elabore uma linha do tempo indicando fatos relacionados ao processo de colonização 

de parte do litoral nordestino e do interior do atual território brasileiro. Veja na 
seção Como se faz... orientações para elaborar uma linha do tempo.

 2. O processo de expansão da colonização na atual região Norte teve forte impacto 
sobre as sociedades indígenas. Elabore um fichamento sobre esse tema com base no 
seguinte roteiro.
• Quais foram os problemas enfrentados pelos indígenas?
• Como podemos definir a relação das missões jesuíticas com os povos nativos?
• De que maneira os povos indígenas reagiram diante da invasão de suas terras?

 3. Com base na seção Olho vivo (páginas 202 e 203), responda.
a) Quais foram os elementos utilizados pelo pintor Benedito Calixto para exaltar a 

figura de Domingos Jorge Velho?
b) A obra foi feita dois séculos depois da morte de Domingos Jorge Velho. Explique 

com que interesse ela foi encomendada.
c) Com base nas informações que temos hoje a respeito da vida dos bandeirantes, 

identifique dois elementos na imagem que não correspondem à realidade vivida 
por eles.

 4. Releia a seção Para saber mais (página 199). Com o auxílio do professor de Ciências, 
pesquise sobre produtos fitoterápicos e sua importância no tratamento de doenças. 
Mas lembre-se: nunca tome um medicamento sem orientação médica.

 5. Do período colonial até os dias de hoje, a agricultura familiar desempenha impor-
tante papel no fornecimento de alimentos no Brasil. Com um colega, pesquisem 
informações sobre os aspectos positivos dessa prática e elaborem um cartaz defen-
dendo o ponto de vista da dupla. Em seguida, conversem com a turma sobre os 
resultados da pesquisa.

 6. Compare o mapa da página 187 com os das páginas 198 e 201 e responda às questões. 
a) Explique as principais mudanças observadas na colônia portuguesa entre os 

séculos XVI e XVII.
b) Quais as principais causas dessas mudanças?
c) Como os bandeirantes influenciaram o processo de expansão territorial?

interpretando documentos

hora de refletir

Veja orientações no Manual do Professor. 

Veja orientações no Manual do Professor. 

Veja orientações no Manual do Professor. 

Veja orientações no Manual do Professor. 

Veja orientações no Manual do Professor. 

Veja orientações no Manual do Professor. 
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PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

Interpretando documentos
• 1. Salvador foi construída 
próximo ao litoral, mas afas-
tada das margens e seguindo 
o contorno do rio, elementos 
que lhe conferiam mais segu-
rança. Há grande movimenta-
ção de embarcações na baía. 
• 2. Salvador foi representa-
da como um espaço cercado 
por muros e quartéis, o que 
evidencia o caráter defensivo 
desse tipo de construção. 
• 3. É possível destacar como 
um ponto em comum a pre-
sença de muros que fortifica-
vam o espaço urbano das duas 
cidades. Como diferença, Sal-
vador tinha um espaço urbano 
mais denso e complexo. 

Hora de refletir
• É importante que os alu-
nos percebam que os motivos 
dos deslocamentos populacio-
nais vão se transformando ao 
longo dos anos. Diversas cau-
sas podem ser apontadas: pro-
blemas ambientais; crise eco-
nômica; busca por empregos 
e melhores condições de vida; 
deslocamentos profissionais 
determinados pelas empresas 
a seus funcionários; a necessi-
dade de prosseguir estudos e 
cursos, entre outras. 

destacam-se: alho (antisséptico 
e anti-inflamatório), caju (antis-
séptico e cicatrizante), camo-
mila (para combater dermati-
tes), entre outras. Entretanto, 
sabe-se que como outros me-
dicamentos, podem causar sé-
rios problemas.
• 5. É possível partir da reali-
dade de grande parte dos alu-

nos que tiveram e ainda têm 
contato direto com a agricultu-
ra familiar e a horticultura. Pe-
ça aos alunos que entrevistem 
familiares e conhecidos que 
praticam esse tipo de agricul-
tura, recolham os dados obti-
dos e socializem com a turma.  
• 6. a) As principais mudan-
ças são territoriais. Houve um 

avanço em direção ao Oeste 
causado pelas expedições de 
adentramento, aprisionamen-
to e conquista de novos es-
paços. b) A colonização não 
se restringia mais ao litoral, e 
o processo de interiorização 
causou também uma mudan-
ça nas atividades econômicas 
praticadas na colônia: o açú-

car voltado à exportação não 
era a única fonte de riqueza. 
c) Os bandeirantes acabaram 
por ajudar no crescimento de 
pequenos pontos de parada, 
que se transformaram em vilas 
e cidades e, consequentemen-
te, contribuíram para o desen-
volvimento da economia e do 
comércio internos.

A imagem a seguir é uma planta da cidade de Salvador feita em 1631. Observe-a e 
responda ao que se pede:

interpretando documentos

Vimos neste capítulo como as fronteiras atuais do Brasil foram gradativamente 
ampliadas com a conquista de novos territórios além dos limites do Tratado de 
Tordesilhas. Muitas pessoas que viviam no litoral se deslocaram para o interior, onde 
colonizaram as terras recém-conquistadas. Assim como no passado, nos dias de hoje 
as pessoas continuam se deslocando. 

Sob orientação do professor, organizem-se em grupos com quatro ou cinco integrantes. 

• Conversem sobre os motivos que levam uma pessoa a migrar.

• Façam uma lista com as razões apontadas por vocês.

• Em seguida, compartilhem a lista com a classe.

hora de refletir

  Planta da 
restituição 
da Bahia, de 
João Teixeira 
Albernaz, 
1631.©

 C
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Diversas causas podem ser apontadas: problemas ambientais; crise econômica; busca por empregos e melhores 
condições de vida; deslocamentos profissionais determinados pelas empresas a seus funcionários; necessidade de 
prosseguir estudos e cursos, entre outros. 

É possível perceber o traçado das ruas e a construção de quadras que orga-
nizam as edificações da cidade. Salvador foi construída próxima ao litoral, 

Salvador foi representada como um espaço cercado por muros, o que evidencia o caráter defensivo desse tipo de 
construção. Além disso, há três quartéis cercando a cidade, o que também ressalta seu papel militar.

 1. Descreva a imagem, atentando-se principalmente aos aspectos urbanos de Salvador 
e aos elementos que estão no entorno da cidade. 

 2. As cidades da colônia portuguesa na América desempenharam importante papel na 
consolidação da ocupação do território e na expulsão de forças estrangeiras. Quais 
elementos da imagem evidenciam esse papel da cidade de Salvador?

 3. Compare o espaço urbano representado nessa planta com o espaço urbano da cidade 
de Belém, representado na planta do mesmo período na página 195, e aponte uma 
semelhança e uma diferença entre esses espaços.

mas um pouco 
mais afastada 
das margens 
e seguindo o 
contorno do rio, 
elementos que lhe 
conferiam mais 
segurança. Há 
grande movi-
mentação de 
embarcações na 
baía. 

presença de muros que fortificavam o espaço urbano das duas cidades. Como diferença, é possível ressaltar que 
É possível destacar como ponto em comum a 

Salvador, capital da colônia, contava com um espaço urbano mais denso e 
complexo do que aquele que existia na cidade de Belém no mesmo período. 

207

D3-2056-HIST-F2_V7-U04-LA-G20.indd   207 10/26/18   1:32 PM

MINHA BIBLIOTECA
Meus heróis não viraram estátua, de Luiz Bolognesi e Pedro Puntoni. São Paulo: 
Ática, 2001.
Neste livro, os autores mostram contradições e conflitos de grandes heróis oficiais 
brasileiros, convidando o leitor a pensar na própria realidade de forma crítica e a 
escolher seus próprios heróis.

ED
IT

OR
A 

ÁT
IC

A

atividades
 1. Elabore uma linha do tempo indicando fatos relacionados ao processo de colonização 

de parte do litoral nordestino e do interior do atual território brasileiro. Veja na 
seção Como se faz... orientações para elaborar uma linha do tempo.

 2. O processo de expansão da colonização na atual região Norte teve forte impacto 
sobre as sociedades indígenas. Elabore um fichamento sobre esse tema com base no 
seguinte roteiro.
• Quais foram os problemas enfrentados pelos indígenas?
• Como podemos definir a relação das missões jesuíticas com os povos nativos?
• De que maneira os povos indígenas reagiram diante da invasão de suas terras?

 3. Com base na seção Olho vivo (páginas 202 e 203), responda.
a) Quais foram os elementos utilizados pelo pintor Benedito Calixto para exaltar a 

figura de Domingos Jorge Velho?
b) A obra foi feita dois séculos depois da morte de Domingos Jorge Velho. Explique 

com que interesse ela foi encomendada.
c) Com base nas informações que temos hoje a respeito da vida dos bandeirantes, 

identifique dois elementos na imagem que não correspondem à realidade vivida 
por eles.

 4. Releia a seção Para saber mais (página 199). Com o auxílio do professor de Ciências, 
pesquise sobre produtos fitoterápicos e sua importância no tratamento de doenças. 
Mas lembre-se: nunca tome um medicamento sem orientação médica.

 5. Do período colonial até os dias de hoje, a agricultura familiar desempenha impor-
tante papel no fornecimento de alimentos no Brasil. Com um colega, pesquisem 
informações sobre os aspectos positivos dessa prática e elaborem um cartaz defen-
dendo o ponto de vista da dupla. Em seguida, conversem com a turma sobre os 
resultados da pesquisa.

 6. Compare o mapa da página 187 com os das páginas 198 e 201 e responda às questões. 
a) Explique as principais mudanças observadas na colônia portuguesa entre os 

séculos XVI e XVII.
b) Quais as principais causas dessas mudanças?
c) Como os bandeirantes influenciaram o processo de expansão territorial?

interpretando documentos

hora de refletir

Veja orientações no Manual do Professor. 

Veja orientações no Manual do Professor. 

Veja orientações no Manual do Professor. 

Veja orientações no Manual do Professor. 

Veja orientações no Manual do Professor. 

Veja orientações no Manual do Professor. 
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS 
• Gerais: 1 e 6
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 3, 5, 6 e 7
• Específicas de História: 1, 3 e 4

HABILIDADES
• EF07HI10
• EF07HI13

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Pergunte aos alunos se eles 
compreendem o conceito de 
“patrimônio” como descrito 
no livro. Para prosseguir, peça 
que citem outros exemplos de 
patrimônios da humanidade. 
Para complementar, pergun-
te se o município onde moram 
possui algum patrimônio reco-
nhecido ou se acreditam que 
algum local (natural ou histó-
rico) do município deveria ser 
considerado patrimônio, e os 
motivos para essas escolhas.
• Ressalte que a preserva-
ção da estrutura arquitetôni-
ca e artefatos coloniais de Ou-
ro Preto são importantes para 
a exploração do turismo, mas 
sobretudo, importantes co-
mo fontes históricas; portan-
to, revelam a importância da 
preservação de espaços para a 
produção da História. 
• O propósito dessa aborda-
gem é observar se reconhe-
cem e valorizam as produções 
humanas e os aspectos am-
bientais, da mesma forma, se 
compreendem a importância 
da preservação dos patrimô-
nios como responsabilidade 
da sociedade e das políticas 
públicas. Reforce o papel que 
os indivíduos têm na conserva-
ção dos bens públicos.

cessidade de reconhecer 
também como patrimônio as 
manifestações de natureza 
chamada “imaterial”, como 
as formas de expressão, os 
modos de criar, fazer e viver, 
que se referem à “identidade, 
ação e memória dos diferen-
tes grupos formadores da so-
ciedade brasileira” se concre-
tiza no ano de 2000, quando 

TEXTO DE APOIO 

Para o professor 
• Patrimônio imaterial

O marco legal da Consti-
tuição de 1988 também irá 
defi nitivamente estabelecer 
novas perspectivas para a 
realização das políticas de 
patrimônio no Brasil, sob o 
artigo 216. A menção à ne-

é editado o Decreto 3551, e 
quem se estabelece o Pro-
grama Nacional e Patrimô-
nio Imaterial e é instituído 
o instrumento de “registro”.

[...] Os termos “material” e 
“imaterial” tornam-se defi ni-
tivamente denominações por 
meio das quais as práticas de 
patrimonialização se conso-
lidarão. Tal terminologia se 

mostra inacurada quando 
se avalia que os chamados 
“bens culturais de natureza 
imaterial” só podem se rea-
lizar mediante suportes e 
agências materiais. [...]

TOJI, Simoni. Patrimônio imaterial: 
marcos, referências, políticas públicas 

e alguns dilemas. Revista Patrimô-
nio e Memória, UNESP/CEDAP, v. 5, 

n. 2, p .7-9, 2009.

 Ouro na colônia
No final do século XVII, apareceram as primeiras notícias da 

descoberta de ouro no território que hoje chamamos de Minas 
Gerais. Foram os bandeirantes paulistas que encontraram, em 1693, 
as primeiras pepitas, depois de várias expedições. 

Em pouco tempo, a notícia se espalhou, provocando grande deslocamento de pessoas 
para a região das minas, na esperança de enriquecer. Eram na maioria homens, das mais 
variadas origens e condições sociais: donos de engenho, religiosos, negros libertos, comer-
ciantes e aventureiros. Alguns vieram de Portugal na tentativa de fazer fortuna.

Pepita: porção de ouro 
quase puro, encontrada 
como uma pedra ou 
grão de tamanho 
variado. 

  Instrumentos do século XVIII utilizados na mineração. No alto, à esquerda, picareta; à direita, cadinho 
(recipiente utilizado para fundir o ouro). Abaixo, à esquerda, bateia (vasilha utilizada para separar 
cascalhos dos metais preciosos); à direita, instrumentos utilizados na lavagem de ouro. 
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Muitos partiam sem nenhum plano, sem se preocupar nem mesmo em levar alimentos 
para a longa jornada. Não foram poucas as pessoas que morreram de fome, porque não 
havia vilas ou povoados pelo caminho. Outras morreram em confrontos com os povos 
indígenas da região, que resistiam à invasão de suas terras. A corrida pelo ouro foi tão 
grande que, em muitos vilarejos do litoral, ficaram apenas mulheres, crianças e idosos.
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Chamamos de ”patrimônio” um bem valioso, que merece ser preservado e 
cuidado. Todos os anos, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a 
Ciência e a Cultura (Unesco) apresenta uma lista de lugares de todo o planeta 
considerados patrimônio da humanidade. São locais de grande importância 
cultural – como uma construção ou cidade histórica – ou de extraordinária riqueza 
natural – como uma floresta, uma cachoeira ou um ambiente ou bioma preservado.

Na relação de 2018, 1 092 lugares de todo o 
mundo estavam listados como patrimônio da huma-
nidade. Um deles é Ouro Preto, cidade histórica de 
Minas Gerais. Por que Ouro Preto faz parte dessa lista?

Fundada em 1711, com o nome de Vila Rica, a 
cidade mantém viva a memória de um tempo em que 
o Brasil era colônia de Portugal e a região chegou a 
ser o principal centro produtor de ouro do mundo. 
Neste capítulo, vamos conhecer diferentes aspectos 
do período em que a mineração do ouro favoreceu a 

formação de muitas vilas e cidades no interior do atual estado 
de Minas Gerais. 

O ouro das Minas Gerais

C
A
P
ÍT

ULO

O ouro das Minas Gerais

P
ÍT

ULO1 0

  Legenda pendente 
Ab ipicabo. Et as 
aut omnihit volupta 
doluptur? Roviderroria 
volesti scitem alibus, 
sequam.

 Vista de sobrados e edifícios 
em Ouro Preto (MG), 2017.

2056-HIS-V7-U04-LA-F024: 
Fotografia de Ouro Preto, em 

que apareçam os casarios 
coloniais.

Objetivos de aprendizagem
• Analisar o processo de 

formação da sociedade 
mineradora.

• Compreender os processos 
migratórios, as relações de 
trabalho e as resistências 
sociais.

• Refletir sobre tributos no 
passado e no presente. Neste capítulo, vamos conhecer diferentes aspectos 

do período em que a mineração do ouro favoreceu a 
formação de muitas vilas e cidades no interior do atual estado 
de Minas Gerais. 

  Legenda pendente 
Ab ipicabo. Et as 
aut omnihit volupta 
doluptur? Roviderroria 
volesti scitem alibus, 
sequam.sequam.

 Vista de sobrados e edifícios 
em Ouro Preto (MG), 2017.

2056-HIS-V7-U04-LA-F024: 
Fotografia de Ouro Preto, em 

que apareçam os casarios 
coloniais.

passado e no presente.

ERNESTO REGHRAN/PULSAR IMAGENS
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SUGESTÃO DE LIVRO

Para o professor 
• MELLO e SOUZA, Laura de. 
Desclassificados do ouro: 
a pobreza mineira no século 
XVIII. 5. ed. São Paulo: Ouro 
sobre Azul, 2017. 

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Pergunte aos alunos se eles 
compreendem os interesses 
portugueses e dos colonos na 
descoberta do ouro, enfatizan-
do as características do mode-
lo econômico mercantilista. Es-
pera-se que eles reconheçam o 
interesse na obtenção de lucro 
máximo em terras coloniais.
• Leve-os a refletir sobre os 
impactos da descoberta do 
ouro para os diferentes sujei-
tos e espaços envolvidos, co-
mo portugueses, paulistas, in-
dígenas, africanos escraviza-
dos etc. Proponha a leitura do 
texto e, ao final, estimule o le-
vantamento de hipóteses so-
bre quais sujeitos obtiveram 
maior ganho com a explora-
ção do ouro.
•  Ao final do capítulo, reto-
me a reflexão sobre essas hi-
póteses.

O livro clássico da historia-
dora Laura de Mello e Souza 
retorna ao público em nova 
edição explorando o sistema 
social vigente na sociedade 
aurífera. 

 Ouro na colônia
No final do século XVII, apareceram as primeiras notícias da 

descoberta de ouro no território que hoje chamamos de Minas 
Gerais. Foram os bandeirantes paulistas que encontraram, em 1693, 
as primeiras pepitas, depois de várias expedições. 

Em pouco tempo, a notícia se espalhou, provocando grande deslocamento de pessoas 
para a região das minas, na esperança de enriquecer. Eram na maioria homens, das mais 
variadas origens e condições sociais: donos de engenho, religiosos, negros libertos, comer-
ciantes e aventureiros. Alguns vieram de Portugal na tentativa de fazer fortuna.

Pepita: porção de ouro 
quase puro, encontrada 
como uma pedra ou 
grão de tamanho 
variado. 

  Instrumentos do século XVIII utilizados na mineração. No alto, à esquerda, picareta; à direita, cadinho 
(recipiente utilizado para fundir o ouro). Abaixo, à esquerda, bateia (vasilha utilizada para separar 
cascalhos dos metais preciosos); à direita, instrumentos utilizados na lavagem de ouro. 
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Muitos partiam sem nenhum plano, sem se preocupar nem mesmo em levar alimentos 
para a longa jornada. Não foram poucas as pessoas que morreram de fome, porque não 
havia vilas ou povoados pelo caminho. Outras morreram em confrontos com os povos 
indígenas da região, que resistiam à invasão de suas terras. A corrida pelo ouro foi tão 
grande que, em muitos vilarejos do litoral, ficaram apenas mulheres, crianças e idosos.
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Chamamos de ”patrimônio” um bem valioso, que merece ser preservado e 
cuidado. Todos os anos, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a 
Ciência e a Cultura (Unesco) apresenta uma lista de lugares de todo o planeta 
considerados patrimônio da humanidade. São locais de grande importância 
cultural – como uma construção ou cidade histórica – ou de extraordinária riqueza 
natural – como uma floresta, uma cachoeira ou um ambiente ou bioma preservado.

Na relação de 2018, 1 092 lugares de todo o 
mundo estavam listados como patrimônio da huma-
nidade. Um deles é Ouro Preto, cidade histórica de 
Minas Gerais. Por que Ouro Preto faz parte dessa lista?

Fundada em 1711, com o nome de Vila Rica, a 
cidade mantém viva a memória de um tempo em que 
o Brasil era colônia de Portugal e a região chegou a 
ser o principal centro produtor de ouro do mundo. 
Neste capítulo, vamos conhecer diferentes aspectos 
do período em que a mineração do ouro favoreceu a 

formação de muitas vilas e cidades no interior do atual estado 
de Minas Gerais. 

O ouro das Minas Gerais

C
A
P
ÍT

ULO

O ouro das Minas Gerais

P
ÍT

ULO1 0

  Legenda pendente 
Ab ipicabo. Et as 
aut omnihit volupta 
doluptur? Roviderroria 
volesti scitem alibus, 
sequam.

 Vista de sobrados e edifícios 
em Ouro Preto (MG), 2017.

2056-HIS-V7-U04-LA-F024: 
Fotografia de Ouro Preto, em 

que apareçam os casarios 
coloniais.

Objetivos de aprendizagem
• Analisar o processo de 

formação da sociedade 
mineradora.

• Compreender os processos 
migratórios, as relações de 
trabalho e as resistências 
sociais.

• Refletir sobre tributos no 
passado e no presente. Neste capítulo, vamos conhecer diferentes aspectos 

do período em que a mineração do ouro favoreceu a 
formação de muitas vilas e cidades no interior do atual estado 
de Minas Gerais. 

  Legenda pendente 
Ab ipicabo. Et as 
aut omnihit volupta 
doluptur? Roviderroria 
volesti scitem alibus, 
sequam.sequam.

 Vista de sobrados e edifícios 
em Ouro Preto (MG), 2017.

2056-HIS-V7-U04-LA-F024: 
Fotografia de Ouro Preto, em 

que apareçam os casarios 
coloniais.

passado e no presente.
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS 
• Específica de Ciências Huma-
nas: 3
• Específicas de História: 1, 4 e 5

HABILIDADE
• EF07HI13

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• O crescimento rápido e de-
sordenado da região minera-
dora é uma oportunidade de 
observar eventos semelhantes 
ocorridos em outros períodos 
históricos. A conversa com os 
alunos pode ser baseada na 
formação de núcleos urbanos 
com grande densidade popu-
lacional, caso do Rio de Janei-
ro ou de São Paulo, ou tomar 
como parâmetro cidades próxi-
mas à região dos alunos. Essa 
perspectiva contribui para a re-
flexão sobre deslocamentos po-
pulacionais (tema da unidade).
• Na lousa anote as informa-
ções levantadas sobre os pro-
blemas que afetam cidades 
cujo desenvolvimento é de-
sorganizado. É possível que 
os alunos indiquem a ques-
tão das moradias, como a au-
sência de saneamento básico 
e luz, do sistema de saúde e 
da educação. Estimule-os a re-
fletir como essas questões afe-
tam a vida da sociedade que 
ali se forma e se conhecem 
realidades semelhantes à ima-
ginada por eles.
• Pergunte a eles se é pos-
sível perceber pela leitura do 
texto da página o movimento 
de expansão do território colo-
nial. Essa percepção será mais 
bem trabalhada se for realiza-
da em conjunto com um ma-
pa do Brasil, no qual os alunos 
podem identificar os espaços 
mencionados no texto.

 TEXTO DE APOIO 

 Para o professor 

Cidade e história
[...] minha experiência 

em relação aos estudos e 
pesquisas sobre cidades 
permite afi rmar que, de-

pendendo do “ponto de 
vista” do estudioso, com 
frequência em estreito vín-
culo com sua formação 
profi ssional, a mesma apro-
ximação teórica pode levar 
a ênfases diferentes. Pen-
so que a questão básica é, 
sem dúvida, a maneira pela 

qual o “tema” a ser estuda-
do é problematizado. 

Um estudo pioneiro, bas-
tante sugestivo e esclarece-
dor para a relação entre di-
ferentes posições políticas 
e avaliações das cidades, 
deve-se a Françoise Choay 

  Lavagem do ouro 
no monte Itacolomi, 
litografia colorida à 
mão de Johann Moritz 
Rugendas, cerca de 1835.

 A vida nos garimpos
A imagem a seguir será nosso ponto de partida para conhecer alguns aspectos do 

trabalho nos garimpos na região das Minas Gerais. Trata-se de uma gravura de Johann 
Moritz Rugendas, artista nascido na cidade de Augsburg, na atual Alemanha. Em suas 
duas viagens ao Brasil, ocorridas na primeira metade do século XIX, Rugendas registrou 
diversos aspectos da sociedade brasileira em desenhos, aquarelas e gravuras. Embora a 
gravura que será analisada tenha sido produzida em uma época em que a mineração já 
estava em declínio, Rugendas representou, em uma única cena, importantes aspectos 
da extração de ouro nas Minas Gerais.

O título da gravura é Lavagem do ouro no monte Itacolomi. Esse monte fica na 
serra do Espinhaço, na região de Minas Gerais, nas proximidades de Ouro Preto e Mariana 
– duas cidades que, como vimos, foram importantes centros de garimpo de ouro. Agora, 
observe a imagem com atenção. Que detalhes mais chamam a sua atenção?
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 Crescimento desordenado
A exploração do ouro gerou um crescimento extremamente 

veloz e desordenado da região mineira. Hospedarias, armazéns e 
depósitos foram construídos rapidamente, dando origem a povoa-
dos que, com suas ruas estreitas e sinuosas, logo se tornariam vilas 
nas regiões próximas às áreas de mineração. Os principais núcleos 
urbanos surgidos nesse período foram: Vila Rica (atual Ouro Preto), 
que chegou a ter por volta de 30 mil habitantes; Mariana e São 
João del-Rei, que alcançaram quase 10 mil habitantes cada.

Os paulistas, descobridores das jazidas e os primeiros a se 
estabelecer na região, consideravam aquelas terras como suas e 
queriam que quem não fosse paulista se retirasse. A tensão cresceu 
até que esses dois lados se enfrentaram em conflitos armados, na 
chamada Guerra dos Emboabas (1707-1709). Derrotados, muitos 
paulistas seguiram para a região que hoje corresponde a Mato 
Grosso e Goiás, onde também descobriram novas jazidas de ouro.

Em 1729, quando a exploração do ouro estava no auge, mineradores descobriram 
diamantes na região conhecida como Tijuco Preto, atual cidade de Diamantina, em Minas 
Gerais. A extração de diamantes e outras pedras preciosas ficou sob o controle de Portugal, 
que permitiu a poucos colonos – em geral pessoas riquíssimas – extrair e comercializá-las. 
Na segunda metade do século XVIII, a extração de ouro e diamantes entrou em declínio.

Veja mais 
informações sobre 
esse tema no 
livro O ouro e as 
transformações na 
sociedade colonial, 
de Eduardo França 
Paiva, Atual, 2011.

Emboaba: palavra de 
origem tupi utilizada 
para denominar uma ave 
de patas emplumadas. 
Era o termo usado na 
época pelos paulistas 
para se referir aos não 
paulistas.

  Fundada em 1727 por bandeirantes que se dirigiram para a região de Goiás em busca de ouro, a cidade 
de Goiás Velho se desenvolveu às margens do rio Vermelho. Foi capital do estado de Goiás até 1937. 
Nomeada atualmente de Caminho Cora Coralina, essa rota foi usada por bandeirantes no século XVIII. 
Fotografia de 2016.
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PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• As gravuras produzidas pe-
la Missão Francesa fazem par-
te da tradição escolar, isto é, 
são apresentadas com fre-
quência nos materiais didáti-
cos. Observadas criticamente, 
sua permanência nesses ma-
teriais se justifica, entre ou-
tros motivos, pela amplitude 
de seus temas e pela represen-
tatividade que ganharam no 
imaginário nacional. 
• Pergunte aos alunos quais 
personagens estão presen-
tes na obra de Johann Moritz 
Rugendas, quais atividades 
são desempenhadas e se o te-
ma central da gravura é de fá-
cil compreensão. Destaque a 
liberdade do artista ao repro-
duzir em uma única obra ce-
nas que provavelmente não 
aconteciam conjuntamente, 
reforçando, portanto, o im-
portante papel de representa-
ção das imagens. 

(1997[1965]), que decidida-
mente desfez, em “Urba-
nismo: utopias e realidade”, 
toda e qualquer possibili-
dade de uma interpreta-
ção única da história do 
urbanismo ou da história 
urbana. Mais do que esta-
belecer um inegável víncu-

lo político e fi losófi co entre 
formas de ver e intervir nas 
cidades já existentes, ou de 
projetar e construir novas 
cidades, ela deixou níti-
da a estreita relação entre 
as possíveis defi nições do 
tema e o encaminhamento 
para estudá-lo. Mostrava, 

assim, de modo irrecusável, 
que nenhuma leitura das 
cidades pode ser defi nitiva 
ou ingênua.

BRESCIANI, Maria Stella. Cidade e his-
tória. In: OLIVEIRA, Lucia Lippi (Org.). 

Cidade: história e desafios. Rio de 
Janeiro: Editora FGV, 2002. p. 17-18.

  Lavagem do ouro 
no monte Itacolomi, 
litografia colorida à 
mão de Johann Moritz 
Rugendas, cerca de 1835.

 A vida nos garimpos
A imagem a seguir será nosso ponto de partida para conhecer alguns aspectos do 

trabalho nos garimpos na região das Minas Gerais. Trata-se de uma gravura de Johann 
Moritz Rugendas, artista nascido na cidade de Augsburg, na atual Alemanha. Em suas 
duas viagens ao Brasil, ocorridas na primeira metade do século XIX, Rugendas registrou 
diversos aspectos da sociedade brasileira em desenhos, aquarelas e gravuras. Embora a 
gravura que será analisada tenha sido produzida em uma época em que a mineração já 
estava em declínio, Rugendas representou, em uma única cena, importantes aspectos 
da extração de ouro nas Minas Gerais.

O título da gravura é Lavagem do ouro no monte Itacolomi. Esse monte fica na 
serra do Espinhaço, na região de Minas Gerais, nas proximidades de Ouro Preto e Mariana 
– duas cidades que, como vimos, foram importantes centros de garimpo de ouro. Agora, 
observe a imagem com atenção. Que detalhes mais chamam a sua atenção?
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 Crescimento desordenado
A exploração do ouro gerou um crescimento extremamente 

veloz e desordenado da região mineira. Hospedarias, armazéns e 
depósitos foram construídos rapidamente, dando origem a povoa-
dos que, com suas ruas estreitas e sinuosas, logo se tornariam vilas 
nas regiões próximas às áreas de mineração. Os principais núcleos 
urbanos surgidos nesse período foram: Vila Rica (atual Ouro Preto), 
que chegou a ter por volta de 30 mil habitantes; Mariana e São 
João del-Rei, que alcançaram quase 10 mil habitantes cada.

Os paulistas, descobridores das jazidas e os primeiros a se 
estabelecer na região, consideravam aquelas terras como suas e 
queriam que quem não fosse paulista se retirasse. A tensão cresceu 
até que esses dois lados se enfrentaram em conflitos armados, na 
chamada Guerra dos Emboabas (1707-1709). Derrotados, muitos 
paulistas seguiram para a região que hoje corresponde a Mato 
Grosso e Goiás, onde também descobriram novas jazidas de ouro.

Em 1729, quando a exploração do ouro estava no auge, mineradores descobriram 
diamantes na região conhecida como Tijuco Preto, atual cidade de Diamantina, em Minas 
Gerais. A extração de diamantes e outras pedras preciosas ficou sob o controle de Portugal, 
que permitiu a poucos colonos – em geral pessoas riquíssimas – extrair e comercializá-las. 
Na segunda metade do século XVIII, a extração de ouro e diamantes entrou em declínio.

Veja mais 
informações sobre 
esse tema no 
livro O ouro e as 
transformações na 
sociedade colonial, 
de Eduardo França 
Paiva, Atual, 2011.

Emboaba: palavra de 
origem tupi utilizada 
para denominar uma ave 
de patas emplumadas. 
Era o termo usado na 
época pelos paulistas 
para se referir aos não 
paulistas.

  Fundada em 1727 por bandeirantes que se dirigiram para a região de Goiás em busca de ouro, a cidade 
de Goiás Velho se desenvolveu às margens do rio Vermelho. Foi capital do estado de Goiás até 1937. 
Nomeada atualmente de Caminho Cora Coralina, essa rota foi usada por bandeirantes no século XVIII. 
Fotografia de 2016.
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS 
• Geral: 1
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 3 e 6
• Específica de História: 3

HABILIDADE
• EF07HI15

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• O conteúdo da página per-
mite observar características 
próprias das sociedades escra-
vistas, indicando textual e ico-
nograficamente o uso em lar-
ga escala da mão de obra es-
cravizada e a violência como 
um dos métodos de manuten-
ção da ordem estabelecida.
• Mudanças historiográficas 
têm aumentado a possibilida-
de de compreensão das for-
mas como as sociedades agi-
ram diante da colonização. 
Assim, conflitos, resistências 
e negociações emergem co-
mo possibilidades explicativas, 
mas ao mesmo tempo é im-
portante que não se perca de 
vista a violência como compo-
nente desses eventos. 

SUGESTÃO DE LIVRO

Para o professor 
• DIENER, Pablo; COSTA, 
Maria de Fátima. A Améri-
ca de Rugendas: obras e do-
cumentos. São Paulo: Esta-
ção Liberdade, 2001. O livro 
apresenta as obras de Rugen-
das de diferentes espaços co-
loniais que esteve e represen-
tou pictoricamente.

TEXTO DE APOIO 

Para o professor 

É ouro!
As descobertas nas Mi-

nas ocorreram nessa mes-
ma década [1690], quase 
simultaneamente, em dife-
rentes lugares, mas sempre 
ao longo da linha que se 

estende entre as atuais ci-
dades de Ouro Preto e Dia-
mantina, entre a bacia do 
rio Doce e a do São Francis-
co. Aí – no centro do atual 
estado de Minas Gerais – o 
ouro estava esparramado 
em quantidade espantosa 
no leito dos rios e dos ria-
chos que corriam no fundo 
dos vales ou nos pequenos 

planaltos elevados – as 
chapadas –, que se alastra-
vam pelas encostas verti-
ginosas do maciço do Espi-
nhaço. Era um ouro miúdo 
que surgia na forma de 
pedrinhas faiscantes, grãos 
ou pó, de coloração ama-
relada, cinza-amarelada, 
preta, esbranquiçada, ou 
com aspecto opaco e muito 

 Diferentes formas de obter o ouro
Na imagem feita por Rugendas, podemos ver representa-

das duas formas principais de exploração do ouro: no leito dos 
rios e nas encostas ou nos barrancos das margens. Repare no 
detalhe 1: no canto esquerdo da gravura, ao fundo, o artista 
representou cinco homens trabalhando dentro do rio. Eles estão 
procurando pelo chamado ouro de aluvião, mais fácil de ser 
encontrado e extraído. Esse ouro ficava nas águas de rios e 
córregos, misturado com areia e cascalho. Para separar o ouro 
da areia e do cascalho, usava-se a bateia, uma vasilha funda 
de madeira.

  Representação de homens escravizados trabalhando no 
garimpo de ouro. Detalhe de Lavagem do ouro no 
monte Itacolomi.

  Representação de homens 
escravizados com bateia e 
gamela. Detalhe de Lavagem 
do ouro no monte Itacolomi. 

Cascalho: lascas de pedra ou 
areia grossa do fundo dos rios, que 
podem estar misturadas com ouro e 
diamantes. 
Gamela: tipo de vasilha oval 
ou redonda feita geralmente de 
madeira.

1

2

1

No detalhe 2, vemos dois escravizados segurando 
bateias e uma gamela onde era despejado o cascalho 
retirado do fundo dos rios. Esses instrumentos foram trazi-
dos para o Brasil pelos africanos, já que muitas sociedades 
da África tinham grande tradição na exploração de metais 
preciosos. Eles também introduziram o uso de certas ervas 
que, esmagadas e misturadas à água da gamela, faziam 
que as partículas de ouro se juntassem, sem se perder nas 
trocas de água.

2
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 Os trabalhadores
Uma das primeiras coisas que nos chamam a atenção 

é a grande quantidade de negros trabalhando nos garim-
pos. Das cerca de 40 pessoas representadas, quase todas 
são negras. Repare que os negros fazem o trabalho 
pesado, enquanto os brancos e mestiços estão sentados 
ou recostados, observando os negros, como podemos 
ver no detalhe 1.

Por que Rugendas representou as pessoas nessas ati-
tudes? Nas minas de ouro, em geral, os serviços pesados 
eram feitos por cativos, tanto africanos como seus des-
cendentes. Eram eles que, na maioria das vezes, entravam 
nos rios ou nas minas em busca de ouro.

Os brancos e mestiços que o artista desenhou são 
provavelmente feitores, que estão ali para dirigir o tra-
balho e vigiar os cativos, cuidando para que não escondessem para si nem um grão do 
precioso ouro encontrado.

Os feitores tratavam os escravizados com violência. Caso julgassem que não estavam 
trabalhando direito, aplicavam castigos e punições. Rugendas representou várias situações 
desse tipo. Observe uma delas no detalhe 2.

Como toda representação, a imagem que 
estamos analisando é marcada pelas escolhas de 
quem a produziu. Assim, embora não façam parte 
da pintura, as lutas e a resistência dos escraviza-
dos contra esse regime opressor aconteceram de 
forma bastante intensa na região das minas. Eram 
constantes, por exemplo, as revoltas e fugas de 
escravizados bem como o assassinato de feitores.

  Representação de um feitor. 
Detalhe de Lavagem do ouro 
no monte Itacolomi.

  Representação de um 
feitor açoitando um 
escravizado. Detalhe de 
Lavagem do ouro no 
monte Itacolomi. 1

2

1

2
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PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• A abordagem dos conheci-
mentos africanos trazidos para 
o Brasil permite aos alunos re-
conhecer e valorizar os povos 
africanos como sujeitos deten-
tores de saber.
• Informe aos alunos que em 
algumas regiões do continen-
te africano se realizava – an-
tes da América portuguesa – a 
extração de metais preciosos 
e que, por isso, os africanos 
escravizados oriundos das re-
giões de mineração possuíam 
conhecimento sobre esse tipo 
de atividade. 
 

sujo – este último chamado 
de “ouro podre”. A cor preta 
resultava da mistura com o 
elemento químico paládio 
e indicava alta concentra-
ção de metal precioso; já 
a branca provinha da mis-
tura de ouro com níquel e 
este ouro tinha bem menos 
valor. Entretanto, qualquer 

que fosse o tipo ou a cor, 
era ouro farto: por todo 
lado punhados que duran-
te milhões de anos se sol-
taram das fendas rochosas 
daquele maciço, a antiquís-
sima formação geológica 
de Minas Gerais. O ouro das 
Minas, de aluvião, estava à 
fl or da terra e se distinguia 

MAIS ATIVIDADES

Analisar outras imagens
• Peça aos alunos que bus-
quem em sites e livros gravu-
ras produzidas por Rugendas 
sobre a temática do trabalho. 
• Os alunos deverão analisar 
as imagens observando os di-
ferentes personagens retrata-
dos, as ações por eles desem-
penhadas e a atividade econô-
mica envolvida.
• Em data estabelecida, eles 
devem trazer essas imagens 
e as primeiras análises realiza-
das. Com essas informações, 
promova uma roda de con-
versa com a turma e explore a 
multiplicidade e as técnicas de 
trabalhos na colônia, e a utili-
zação da mão de obra escra-
vizada.
• O objetivo desta atividade é 
desenvolver nos alunos a aná-
lise iconográfica, assim como 
a percepção e valorização da 
presença africana e afrodes-
cendente na construção da 
colônia.

de todo das peças maciças 
que os espanhóis extraíram 
das jazidas subterrâneas de 
ouro de beta, escavadas ex-
tensamente no México e no 
Alto Peru.

SCHWARCZ, Lilia Moritz; STARLING, 
Heloísa Murgel. Brasil: uma biogra-

fia. São Paulo: Companhia das Letras, 
2015. p. 111.

 Diferentes formas de obter o ouro
Na imagem feita por Rugendas, podemos ver representa-

das duas formas principais de exploração do ouro: no leito dos 
rios e nas encostas ou nos barrancos das margens. Repare no 
detalhe 1: no canto esquerdo da gravura, ao fundo, o artista 
representou cinco homens trabalhando dentro do rio. Eles estão 
procurando pelo chamado ouro de aluvião, mais fácil de ser 
encontrado e extraído. Esse ouro ficava nas águas de rios e 
córregos, misturado com areia e cascalho. Para separar o ouro 
da areia e do cascalho, usava-se a bateia, uma vasilha funda 
de madeira.

  Representação de homens escravizados trabalhando no 
garimpo de ouro. Detalhe de Lavagem do ouro no 
monte Itacolomi.

  Representação de homens 
escravizados com bateia e 
gamela. Detalhe de Lavagem 
do ouro no monte Itacolomi. 

Cascalho: lascas de pedra ou 
areia grossa do fundo dos rios, que 
podem estar misturadas com ouro e 
diamantes. 
Gamela: tipo de vasilha oval 
ou redonda feita geralmente de 
madeira.

1

2

1

No detalhe 2, vemos dois escravizados segurando 
bateias e uma gamela onde era despejado o cascalho 
retirado do fundo dos rios. Esses instrumentos foram trazi-
dos para o Brasil pelos africanos, já que muitas sociedades 
da África tinham grande tradição na exploração de metais 
preciosos. Eles também introduziram o uso de certas ervas 
que, esmagadas e misturadas à água da gamela, faziam 
que as partículas de ouro se juntassem, sem se perder nas 
trocas de água.

2
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 Os trabalhadores
Uma das primeiras coisas que nos chamam a atenção 

é a grande quantidade de negros trabalhando nos garim-
pos. Das cerca de 40 pessoas representadas, quase todas 
são negras. Repare que os negros fazem o trabalho 
pesado, enquanto os brancos e mestiços estão sentados 
ou recostados, observando os negros, como podemos 
ver no detalhe 1.

Por que Rugendas representou as pessoas nessas ati-
tudes? Nas minas de ouro, em geral, os serviços pesados 
eram feitos por cativos, tanto africanos como seus des-
cendentes. Eram eles que, na maioria das vezes, entravam 
nos rios ou nas minas em busca de ouro.

Os brancos e mestiços que o artista desenhou são 
provavelmente feitores, que estão ali para dirigir o tra-
balho e vigiar os cativos, cuidando para que não escondessem para si nem um grão do 
precioso ouro encontrado.

Os feitores tratavam os escravizados com violência. Caso julgassem que não estavam 
trabalhando direito, aplicavam castigos e punições. Rugendas representou várias situações 
desse tipo. Observe uma delas no detalhe 2.

Como toda representação, a imagem que 
estamos analisando é marcada pelas escolhas de 
quem a produziu. Assim, embora não façam parte 
da pintura, as lutas e a resistência dos escraviza-
dos contra esse regime opressor aconteceram de 
forma bastante intensa na região das minas. Eram 
constantes, por exemplo, as revoltas e fugas de 
escravizados bem como o assassinato de feitores.

  Representação de um feitor. 
Detalhe de Lavagem do ouro 
no monte Itacolomi.

  Representação de um 
feitor açoitando um 
escravizado. Detalhe de 
Lavagem do ouro no 
monte Itacolomi. 1

2
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS 
• Gerais: 1, 4 e 6
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 4 e 7
• Específicas de História: 3, 5 
e 6

HABILIDADE
• EF07HI10

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Promova a leitura coletiva 
do texto de forma gradativa, 
permitindo que ele dialogue 
com as imagens apresentadas. 
Primeiro, peça aos alunos que 
leiam as informações sobre o 
uso do couro de boi e indique 
esse elemento na imagem. Em 
seguida, peça que leiam as in-
formações sobre os diferentes 
modos de extração de ouro e 
indique como o couro animal 
era utilizado no processo de 
extração do ouro. 
• É importante que as ima-
gens sejam trabalhadas pa-
ra além da ideia de “ilustra-
ções”. Dessa forma, observa-
das como fontes e discutidas 
em sala de aula como meio de 
obter informações e que não 
podem prescindir de leitura 
crítica, elas auxiliam na forma-
ção da consciência histórica 
dos alunos.

SUGESTÃO DE LIVRO

Para o professor 
• SIMAN, Lana Mara de Cas-
tro; FONSECA, Thais Nívia de 
Lima (Org.). Inaugurando 
a História e construindo a 
nação: discursos e imagens 

no ensino de História. Belo 
Horizonte: Autêntica, 2001. 
A obra discute como as ima-
gens foram, tradicionalmente, 
apresentadas no ensino e ex-
plora novas concepções para o 
trabalho com as imagens em 
sala de aula.  

  As negras do tabuleiro e 
os tropeiros
Outro aspecto que chama a atenção na imagem feita 

por Rugendas é a representação de duas mulheres junto aos 
garimpeiros. São as únicas mulheres da gravura. Conhecidas 
como negras do tabuleiro, em geral eram livres e traba-
lhavam por conta própria. Transitavam pelas vilas, roças e 
arraiais, vendendo comidas e bebidas para pessoas de todas 
as condições sociais.

A falta de alimentos era um dos problemas na região. Apesar do grande número de 
moradores, a população das Minas Gerais dedicava-se praticamente à mineração. Havia 
agricultura de subsistência, mas era insuficiente. Quase todos os alimentos, ferramentas, 
roupas e outras necessidades básicas vinham de fora. 

Os responsáveis por abastecer a região mineradora eram os tropeiros, vindos de 
regiões que hoje correspondem aos estados da Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro, São 
Paulo e Rio Grande do Sul. Ao longo das rotas percorridas pelos tropeiros, surgiram 
diversos pontos de comércio e de descanso. 

Com o tempo, essas localidades deram origem a povoados, vilas e cidades. 
Percorrendo tantos lugares diferentes, os tropeiros ajudaram também a difundir 
ideias, costumes, conhecimentos 
e cultura por grande parte da 
colônia. Veja a seção Passado 
presente a seguir.

1

  Vendedoras ambulantes. 
Detalhe de Lavagem do ouro 
no monte Itacolomi. Também 
conhecidas como quitandeiras, 
vendiam principalmente os 
chamados “gêneros da terra”: 
aguardente, bolos, leite, broas, 
biscoitos e fumo. A venda em 
tabuleiros era uma forma de 
sobrevivência diante das poucas 
oportunidades para a mão de 
obra feminina na época.
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Para extrair o ouro das águas dos rios, também se 
represava a água em tanques. Dentro desses tanques 
os escravizados estendiam um couro de boi, em cujos 
pelos as partículas de ouro ficavam presas. Depois de 
retirar o couro da água, os escravizados batiam nele 
com um bastão para soltar as partículas de ouro, que 
caíam dentro de uma gamela, como se vê nos detalhes 
1 e 2.

  Homens escravizados segurando uma 
pele de boi. Detalhe de Lavagem do 
ouro no monte Itacolomi.

  Homens escravizados batendo com uma vara na pele de 
boi à procura de ouro. Detalhe de Lavagem do ouro no 
monte Itacolomi.

Por volta de 1720, o ouro de aluvião já havia praticamente se esgotado na região 
das Minas Gerais. A exploração passou a ser feita nos barrancos das margens dos 
rios e nas encostas dos morros, de onde se extraía o chamado ouro de grupiara. 
Quando este também se esgotou, a busca pelo ouro passou a ser feita escavando 
galerias nos morros. 
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MAIS ATIVIDADES

Produzir texto e mapa
• Peça aos alunos que pes-
quisem e desenhem mapas 
políticos do Brasil atual.
• A construção do próprio 
mapa, em vez da impressão 
de um pronto, tem como ob-

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Promova a leitura coletiva 
do texto sobre as negras do 
tabuleiro e, com os alunos, 
identifique no detalhe a pre-
sença dessas personagens na 
gravura de Rugendas. 
• Observada a presença e a 
função dos tropeiros na região 
mineradora, pergunte aos alu-
nos se eles reconhecem o mo-
tivo para a pouca preocupa-
ção dessa região em produ-
zir esses produtos localmente. 
Espera-se que eles indiquem 
que, diante da possibilidade 
de extração do ouro, empre-
gar tempo e trabalhadores na 
produção de gêneros alimen-
tícios era visto como perda de 
dinheiro.
• Comente com os alunos que 
a sociedade mineradora impor-
tava, também, produtos de lu-
xo, alguns oriundos da Europa. 
Naquele contexto – uma socie-
dade urbana e com grande flu-
xo de sociabilização – tratava-
-se de uma forma de garantir 
certo conforto e distinção.

jetivo promover o desenvol-
vimento do domínio carto-
gráfico sobre o território bra-
sileiro.
• Com as cópias realizadas, 
eles devem retomar o conteú-
do escrito do livro do aluno, 
com especial atenção para o 
capítulo 10.

• Solicite aos alunos que pin-
tem com cores diferentes e 
marquem com a letra A a re-
gião colonial onde a extração 
do ouro e do diamante foi rea-
lizada, e com a letra B os ca-
minhos percorridos pelos tro-
peiros. Se achar convenien-
te ampliar essa atividade pa-

ra outros espaços territoriais, 
indique aos alunos também a 
área de produção da cana-de-
-açúcar, já estudada por eles.
• Estimule-os a comparti-
lhar com os colegas os ma-
pas já coloridos, verificando a 
apreensão da turma e valori-
zando suas produções.

  As negras do tabuleiro e 
os tropeiros
Outro aspecto que chama a atenção na imagem feita 

por Rugendas é a representação de duas mulheres junto aos 
garimpeiros. São as únicas mulheres da gravura. Conhecidas 
como negras do tabuleiro, em geral eram livres e traba-
lhavam por conta própria. Transitavam pelas vilas, roças e 
arraiais, vendendo comidas e bebidas para pessoas de todas 
as condições sociais.

A falta de alimentos era um dos problemas na região. Apesar do grande número de 
moradores, a população das Minas Gerais dedicava-se praticamente à mineração. Havia 
agricultura de subsistência, mas era insuficiente. Quase todos os alimentos, ferramentas, 
roupas e outras necessidades básicas vinham de fora. 

Os responsáveis por abastecer a região mineradora eram os tropeiros, vindos de 
regiões que hoje correspondem aos estados da Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro, São 
Paulo e Rio Grande do Sul. Ao longo das rotas percorridas pelos tropeiros, surgiram 
diversos pontos de comércio e de descanso. 

Com o tempo, essas localidades deram origem a povoados, vilas e cidades. 
Percorrendo tantos lugares diferentes, os tropeiros ajudaram também a difundir 
ideias, costumes, conhecimentos 
e cultura por grande parte da 
colônia. Veja a seção Passado 
presente a seguir.

1

  Vendedoras ambulantes. 
Detalhe de Lavagem do ouro 
no monte Itacolomi. Também 
conhecidas como quitandeiras, 
vendiam principalmente os 
chamados “gêneros da terra”: 
aguardente, bolos, leite, broas, 
biscoitos e fumo. A venda em 
tabuleiros era uma forma de 
sobrevivência diante das poucas 
oportunidades para a mão de 
obra feminina na época.
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Para extrair o ouro das águas dos rios, também se 
represava a água em tanques. Dentro desses tanques 
os escravizados estendiam um couro de boi, em cujos 
pelos as partículas de ouro ficavam presas. Depois de 
retirar o couro da água, os escravizados batiam nele 
com um bastão para soltar as partículas de ouro, que 
caíam dentro de uma gamela, como se vê nos detalhes 
1 e 2.

  Homens escravizados segurando uma 
pele de boi. Detalhe de Lavagem do 
ouro no monte Itacolomi.

  Homens escravizados batendo com uma vara na pele de 
boi à procura de ouro. Detalhe de Lavagem do ouro no 
monte Itacolomi.

Por volta de 1720, o ouro de aluvião já havia praticamente se esgotado na região 
das Minas Gerais. A exploração passou a ser feita nos barrancos das margens dos 
rios e nas encostas dos morros, de onde se extraía o chamado ouro de grupiara. 
Quando este também se esgotou, a busca pelo ouro passou a ser feita escavando 
galerias nos morros. 
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS 
• Geral: 1
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 2, 4 e 6
• Específica de História: 5

HABILIDADES
• EF07HI10
• EF07HI13

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

Passado Presente
• A culinária é considerada, 
atualmente, parte do patri-
mônio imaterial brasileiro. Im-
portante elemento para esse 
reconhecimento é o fato de 
muitos hábitos alimentares e 
produtos utilizados na cozinha 
terem surgido da mistura de 
povos e culturas que formou o 
Brasil. Aproveite o tema e per-
gunte aos alunos se conhecem 
algum prato típico da região 
e se saberiam dizer a origem 
desse prato.

Diálogos
• Antes de realizar a ativida-
de, promova uma discussão 
prévia e dispense mais atenção 
aos grupos que optarem por 
fazer cenas da escravidão para 
que não reproduzam nenhum 
tipo de preconceito. Lembre os 
alunos das formas de resistên-
cia da população que trabalha-
va nas minas e das festas, co-
mo a Folia de Reis, que existe 
até hoje. 
• Outra opção seria incenti-
var os alunos a representar as 
fugas coletivas e individuais 
realizadas pelos escravizados. 
Nesse sentido, o tema dos qui-
lombos pode ser muito inte-
ressante. As cenas não devem 
durar mais de cinco minutos, 
para que todos as apresentem 
na mesma aula e a dinâmica 
da atividade não se perca. SUGESTÃO DE LIVRO

Para o professor 
• FLANDRIN, Jean-Louis e ou-
tros. História da Alimenta-
ção. São Paulo: Estação Liber-
dade, 2003. 

A questão da alimentação 
é revisitada da Pré-História aos 
dias atuais contribuindo para 
a compreensão de sistemas 
alimentares, de modelos de 
civilização e da comida como 
instrumento de sociabilidade.

TEXTO DE APOIO 

Para o professor 
[...] Há, hoje, uma obsessão 

pela história da mesa, fazen-
do com que a gastronomia 
saia da cozinha e passe a ser 
objeto de estudo com a devi-

  Antiga casa de 
intendência, 
construída no início 
do século XVIII. 
Atualmente, funciona 
a Casa de Cultura 
de Mariana (MG). 
Fotografia de 2015.
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 Fiscalização, impostos e contrabando
Com a confirmação da descoberta de ouro no final do século XVII, o governo de 

Portugal criou leis que asseguravam os privilégios da Coroa na mineração. A intenção do 
governo era reforçar a política mercantilista, que defendia a tese de que quanto mais 
metais preciosos um país possuísse, mais rico seria. Para melhor controlar a mineração 
na colônia, o governo enviou para a região das minas militares e outros servidores, a 
fim de aplicar as novas leis e regras. Foi criada a Intendência das Minas.

A Intendência tinha sob sua responsabilidade a fiscalização e a exploração das 
minas; fazia também o papel de juiz, resolvendo conflitos e aplicando a lei. Além disso, 
era o órgão fiscal que fazia a cobrança dos impostos. O cargo mais alto nessa organização 
era o de superintendente, auxiliado por guardas-mores e guardas-menores.

Uma das leis criadas por Portugal determinava que a quinta parte do ouro encontrado 
nos territórios da colônia, ou seja, 20% do total, devia ser enviado a Portugal, como 
imposto. Era a chamada lei do quinto.

Muitos mineradores não queriam pagar o quinto e usavam vários recursos para burlar 
a lei e a fiscalização. Por isso muitos praticavam o contrabando de ouro e pedras precio-
sas. Para impedir o desvio do metal, o governo português proibiu a construção de novas 
estradas e instalou nas já existentes postos de fiscalização conhecidos como registros. Ali 
ficavam os provedores e escrivães responsáveis pela cobrança do imposto que ainda não 
havia sido pago.
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passado presente

 A culinária mineira

A culinária de Minas Gerais é um exemplo da mistura de povos e culturas que formou 
o Brasil. Na cozinha mineira convivem a mandioca, o milho e o urucum, típicos alimentos de 
origem indígena; o quiabo e a pimenta, vindos da África; e o açúcar, trazido pelos europeus.

Ainda hoje o cardápio mineiro tem como base o feijão, o angu de fubá de milho 
e a couve. Essa refeição caseira é cozida em fogo brando, como faziam os tropeiros do 
século XVIII.

O feijão-tropeiro chegou à região das minas com os grupos que conduziam as tropas 
e, nas paradas, cozinhavam em fogões improvisados, juntando ao feijão a farinha de 
mandioca e o torresmo frito.

O angu, alimento diário dos escravizados, mais tarde adotado por toda a população, 
tinha também o torresmo como parte essencial de seu preparo. E o modo de fazer a 
canjica de milho, espessa e adoçada, relaciona-se diretamente com os períodos de falta 
de sal: esse produto vinha de longe e era vendido 
a peso de ouro na região das minas.

Da mandioca, principal ingrediente da alimen-
tação indígena, vem o polvilho, com o qual se faz o 
produto mineiro mais conhecido em todo o Brasil – o 
pão de queijo. Muitos outros pratos foram elaborados 
na casa-grande das fazendas, como a galinha ao molho 
pardo, adaptada da cozinha portuguesa.

tação indígena, vem o polvilho, com o qual se faz o 
produto mineiro mais conhecido em todo o Brasil – o 
pão de queijo. Muitos outros pratos foram elaborados 
na casa-grande das fazendas, como a galinha ao molho 

  Feijão-tropeiro servido 
em panela de pedra. 
Ouro Preto (MG), 2015.

G. EVANGELISTA/OPÇÃO 
BRASIL IMAGENS

O século XVIII no Brasil foi marcado pela extração de ouro 
na região de Minas Gerais. A principal mão de obra utilizada 
foi a escravizada, mas também trabalharam nas lavras pessoas 
livres e os forros. Figuras marcantes da vida econômica da região 
foram os tropeiros e as negras do tabuleiro. 
• Com seus colegas, realizem uma breve encenação teatral que 

represente como vocês imaginam o cotidiano de um desses 
grupos de trabalhadores.

• É importante que vocês busquem informações sobre o vocabulário, os costumes, as 
festas e as práticas religiosas da época para enriquecer o trabalho de dramatização.

diálogos
Forro: ex-escravizado 
libertado por meio 
de carta de alforria, 
documento pelo qual 
o proprietário abria 
mão de seus direitos 
de propriedade sobre o 
escravizado.

Veja orientações no Manual do Professor. 
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PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Observe se os alunos com-
preendem as tarifas criadas 
para taxação da extração do 
ouro e os órgãos criados pa-
ra fiscalização dessa atividade 
como parte da política mer-
cantilista da época. Comente 
que o controle resultou, à cer-
ta altura, na criação de uma 
empresa metropolitana de ca-
ráter monopolista para extra-
ção do diamante. 
• Se considerar necessário, 
o momento é apropriado pa-
ra retomar os aspectos da po-
lítica mercantilista do capítulo 
4 – As Grandes Navegações.

da atenção ao imaginário, ao 
simbólico, às representações 
e às diversas formas de so-
ciabilidade ativa. […] 

As cozinhas locais, re-
gionais, nacionais e inter-
nacionais são produtos 
da miscigenação cultural, 
fazendo com que as culi-

nárias revelem vestígios 
das trocas culturais. […] 
O alimento constitui uma 
categoria histórica, pois os 
padrões de permanência 
e mudanças dos hábitos e 
práticas alimentares têm 
referências na própria di-
nâmica social. Os alimentos 

não são somente alimentos. 
Alimentar-se é um ato nu-
tricional, comer é um ato 
social, pois constitui atitu-
des ligadas aos usos, costu-
mes, protocolos, condutas e 
situações. […] Neste senti-
do, o que se come é tão im-
portante quanto quando se 

come, onde se come, como 
se come e com quem se 
come. Enfi m, este é o lugar 
da alimentação na História.

SANTOS, Carlos Roberto Antunes dos. 
A alimentação e seu lugar na Histó-

ria: os tempos das memórias gustati-
vas. História, Questões e Debates, 

Curitiba, n. 42, 2005. p. 11-12.

  Antiga casa de 
intendência, 
construída no início 
do século XVIII. 
Atualmente, funciona 
a Casa de Cultura 
de Mariana (MG). 
Fotografia de 2015.
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 Fiscalização, impostos e contrabando
Com a confirmação da descoberta de ouro no final do século XVII, o governo de 

Portugal criou leis que asseguravam os privilégios da Coroa na mineração. A intenção do 
governo era reforçar a política mercantilista, que defendia a tese de que quanto mais 
metais preciosos um país possuísse, mais rico seria. Para melhor controlar a mineração 
na colônia, o governo enviou para a região das minas militares e outros servidores, a 
fim de aplicar as novas leis e regras. Foi criada a Intendência das Minas.

A Intendência tinha sob sua responsabilidade a fiscalização e a exploração das 
minas; fazia também o papel de juiz, resolvendo conflitos e aplicando a lei. Além disso, 
era o órgão fiscal que fazia a cobrança dos impostos. O cargo mais alto nessa organização 
era o de superintendente, auxiliado por guardas-mores e guardas-menores.

Uma das leis criadas por Portugal determinava que a quinta parte do ouro encontrado 
nos territórios da colônia, ou seja, 20% do total, devia ser enviado a Portugal, como 
imposto. Era a chamada lei do quinto.

Muitos mineradores não queriam pagar o quinto e usavam vários recursos para burlar 
a lei e a fiscalização. Por isso muitos praticavam o contrabando de ouro e pedras precio-
sas. Para impedir o desvio do metal, o governo português proibiu a construção de novas 
estradas e instalou nas já existentes postos de fiscalização conhecidos como registros. Ali 
ficavam os provedores e escrivães responsáveis pela cobrança do imposto que ainda não 
havia sido pago.
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passado presente

 A culinária mineira

A culinária de Minas Gerais é um exemplo da mistura de povos e culturas que formou 
o Brasil. Na cozinha mineira convivem a mandioca, o milho e o urucum, típicos alimentos de 
origem indígena; o quiabo e a pimenta, vindos da África; e o açúcar, trazido pelos europeus.

Ainda hoje o cardápio mineiro tem como base o feijão, o angu de fubá de milho 
e a couve. Essa refeição caseira é cozida em fogo brando, como faziam os tropeiros do 
século XVIII.

O feijão-tropeiro chegou à região das minas com os grupos que conduziam as tropas 
e, nas paradas, cozinhavam em fogões improvisados, juntando ao feijão a farinha de 
mandioca e o torresmo frito.

O angu, alimento diário dos escravizados, mais tarde adotado por toda a população, 
tinha também o torresmo como parte essencial de seu preparo. E o modo de fazer a 
canjica de milho, espessa e adoçada, relaciona-se diretamente com os períodos de falta 
de sal: esse produto vinha de longe e era vendido 
a peso de ouro na região das minas.

Da mandioca, principal ingrediente da alimen-
tação indígena, vem o polvilho, com o qual se faz o 
produto mineiro mais conhecido em todo o Brasil – o 
pão de queijo. Muitos outros pratos foram elaborados 
na casa-grande das fazendas, como a galinha ao molho 
pardo, adaptada da cozinha portuguesa.

tação indígena, vem o polvilho, com o qual se faz o 
produto mineiro mais conhecido em todo o Brasil – o 
pão de queijo. Muitos outros pratos foram elaborados 
na casa-grande das fazendas, como a galinha ao molho 

  Feijão-tropeiro servido 
em panela de pedra. 
Ouro Preto (MG), 2015.

G. EVANGELISTA/OPÇÃO 
BRASIL IMAGENS

O século XVIII no Brasil foi marcado pela extração de ouro 
na região de Minas Gerais. A principal mão de obra utilizada 
foi a escravizada, mas também trabalharam nas lavras pessoas 
livres e os forros. Figuras marcantes da vida econômica da região 
foram os tropeiros e as negras do tabuleiro. 
• Com seus colegas, realizem uma breve encenação teatral que 

represente como vocês imaginam o cotidiano de um desses 
grupos de trabalhadores.

• É importante que vocês busquem informações sobre o vocabulário, os costumes, as 
festas e as práticas religiosas da época para enriquecer o trabalho de dramatização.

diálogos
Forro: ex-escravizado 
libertado por meio 
de carta de alforria, 
documento pelo qual 
o proprietário abria 
mão de seus direitos 
de propriedade sobre o 
escravizado.

Veja orientações no Manual do Professor. 
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS 
• Gerais: 1 e 7
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 2, 3, 5 e 6
• Específicas de História: 1, 2 
e 3

HABILIDADE
• EF07HI13

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

Passado Presente
• O infográfico apresenta os 
tributos pagos pela socieda-
de atualmente. É importan-
te mencionar que, no período 
aurífero, a sociedade colonial 
era súdita do rei de Portugal, 
o que é substancialmente dife-
rente de ser cidadão da Repú-
blica do Brasil, hoje. Portanto, 
uma colônia é conceitualmen-
te compreendida como pro-
priedade da Coroa e cabe a 
ela render lucros, sem a neces-
sidade de o Rei “prestar” con-
tas, ao contrário do que ocor-
re na democracia.
• Em relação ao presente, 
peça aos alunos que reflitam 
sobre os impostos menciona-
dos e as obrigações do Estado 
quanto ao destino dado a esse 
dinheiro. Se achar interessan-
te, promova uma roda de con-
versa com os alunos para que 
identifiquem, coletivamente, 
como (e se) os impostos são 
revertidos em serviços de edu-
cação, de saúde, de transpor-
te etc.

PROPOSTA DE 
AVALIAÇÃO

Controle de finanças 
• Como parte do processo de 
avaliação, solicite aos alunos 
que, em sala de aula, reúnam-
-se em grupos com 4 ou 6 inte-
grantes e escolham se desejam 

ocupar a posição de “cidadão/
contribuinte” ou de “Estado”.
• O primeiro passo é observar 
as informações apresentadas 
no boxe Passado Presente, 
atentando-se para os tributos 
existentes no país e os inves-
timentos que o Estado deve 
realizar com essa arrecadação.

• O segundo passo é pedir 
que criem uma tabela de tri-
butos, investimentos e valores. 
Nesse momento, é interessante 
que você confira se existe um 
equilíbrio entre os valores para 
que a atividade seja matemati-
camente possível.
• Com as tabelas finalizadas, 

  Revolta em Vila Rica
Em 1719, o governo português instalou Casas de Fundição para controlar a produção 

de ouro na colônia. Todo o metal extraído das minas deveria ser levado a essas casas para 
ser fundido (derretido), transformado em barras de tamanho padronizado e gravadas com 
o selo real.

A criação das Casas de Fundição revoltou a população das Minas Gerais. Em 1720, um 
grupo de mineiros se reuniu em Vila Rica para reivindicar o fim dessas casas, dos postos 
de fiscalização nas estradas e o perdão por atos de rebeldia. O fazendeiro Pascoal da Silva 
Guimarães e o tropeiro Filipe dos Santos Freire foram os principais líderes do movimento.

O governador, Pedro de Almeida Portugal, conde de Assumar, simulou aceitar as reivin-
dicações, mas, assim que a população se acalmou, mobilizou as tropas dos Dragões Reais e 
invadiu Vila Rica, prendendo os principais líderes do movimento e incendiando suas casas. 
Filipe dos Santos, um dos poucos revoltosos de origem popular, foi o único condenado à 
forca. Ele foi esquartejado e teve pedaços do corpo expostos pela cidade. Esse movimento 
rebelde ficou conhecido como Revolta de Vila Rica, ou Revolta de Filipe dos Santos.

O castigo dado a Filipe dos Santos era conhecido como punição exemplar. O esquar-
tejamento do corpo e a exibição de suas partes pela cidade tinham como função inibir os 
demais moradores da colônia a agir de maneira semelhante. Era como dizer: “veja o que 
acontece com quem tenta desafiar as ordens do governo”.

  Julgamento de Filipe dos Santos, óleo sobre tela, de Antônio Parreiras, 1923, representando a 
condenação de Filipe dos Santos após a revolta de 1720, em Vila Rica, atual Ouro Preto (MG).
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passado presente

 Os tributos no presente

Você sabe o que é tributo e para que ele serve? Tributo é uma contribuição imposta 
pelo Estado que deve ser paga por pessoas ou empresas ao adquirir produtos e utilizar 
serviços. É por meio da arrecadação dos tributos que o Estado mantém sua estrutura e 
pode prestar serviços para a sociedade. 

 Incide sobre a renda, o patrimônio ou o consumo.

 Financia serviços universais, como educação, 
saúde, segurança etc.

O valor recolhido mantém o Estado funcionando.

É paga pela utilização de um serviço público ou quando 
uma atividade necessita de regulação pelo poder público.

O destino do valor arrecadado é específico, geralmente 
indicado no nome da taxa.

Possui destinação específica.

Imposto de Renda (IR)
Pago ao governo federal, 
incide sobre a renda e os 
proventos recebidos pelo 

contribuinte.

Taxa de Resíduos Sólidos
Paga ao governo municipal, 

o valor é destinado para 
coletar, transportar, tratar 
e destinar corretamente os 

resíduos sólidos. 

Programa de Integração Social (PIS)
Pago pelas empresas privadas para 

financiar o seguro-desemprego. 

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
Os trabalhadores e os proprietários de empresas contribuem 

para a criação de um fundo que, posteriormente, retorna 
como aposentadoria e outros direitos.

Imposto Predial e Territorial 
Urbano (IPTU)

Pago ao governo municipal por 
proprietários de imóveis em área 

urbana.

Taxa de Emissão 
de Documentos 
Paga para expedir 
documentos como 

o RG, CPF etc.

Imposto sobre a Propriedade 
de Veículos Automotores 

(IPVA)
Pago ao governo estadual por 

proprietários de veículos.

Taxa de Controle e 
Fiscalização Ambiental 

(TCFA)
Cobrada pelo Ibama sobre 

atividades poluidoras e que 
utilizam recursos naturais.

EXEMPLOS

EXEMPLOS

EXEMPLOS

IMPOSTOS

TAXA

CONTRIBUIÇÃO

ED
IT

OR
IA

 D
E 

AR
TE

Veja no organograma 
ao lado como funciona esse 
ciclo e quais são os tipos de 
tributo pagos pelos brasileiros 
em 2018. 
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PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• Peça aos alunos que identi-
fiquem a origem social de Fili-
pe dos Santos. 
• Em seguida, pergunte a 
eles se teriam alguma hipótese 
para a diferença de tratamen-
to entre os líderes da Revolta 
de Vila Rica: Pascoal da Silva 
Guimarães e outros revoltosos 
foram presos, e suas casas in-
cendiadas, mas o único con-
denado a pena capital foi Fili-
pe dos Santos. 
• O objetivo é que os alunos 
percebam que ainda que to-
dos fossem considerados súdi-
tos da Coroa, a posição social 
de uma pessoa poderia definir 
que tratamento receberia do 
governo. 
• Se achar conveniente, ques-
tione se existe essa diferencia-
ção em relação ao contexto 
atual em situações de justiça 
ou de reivindicação de direitos.

os grupos deverão apresentar 
seus cálculos uns aos outros e, 
de forma colaborativa, deve-
rão chegar a um valor de “sa-
lário” e a uma quantidade de 
cidadão/contribuinte necessá-
ria para a manutenção dos gas-
tos (conscientes e planejados) 
do Estado. 

 ✓ Avalie se houve cooperação 

entre os integrantes do grupo. 
Se não houve, é o momento de 
verificar por que não ocorreu e 
intervir para que todos partici-
pem e se sintam acolhidos.

 ✓ As tabelas indicam a ne-
cessidade de contribuição pa-
ra manutenção dos investi-
mentos do Estado? Ao mes-
mo tempo, o Estado apresen-

ta coerência e planejamento 
para com seus contribuintes?

 ✓ De forma geral, espera-se 
que os alunos observem que o 
tributo é necessário, mas deve 
ser pensado proporcionalmen-
te ao salário do contribuinte 
e deve ser investido de forma 
responsável pelos que admi-
nistram o Estado.

  Revolta em Vila Rica
Em 1719, o governo português instalou Casas de Fundição para controlar a produção 

de ouro na colônia. Todo o metal extraído das minas deveria ser levado a essas casas para 
ser fundido (derretido), transformado em barras de tamanho padronizado e gravadas com 
o selo real.

A criação das Casas de Fundição revoltou a população das Minas Gerais. Em 1720, um 
grupo de mineiros se reuniu em Vila Rica para reivindicar o fim dessas casas, dos postos 
de fiscalização nas estradas e o perdão por atos de rebeldia. O fazendeiro Pascoal da Silva 
Guimarães e o tropeiro Filipe dos Santos Freire foram os principais líderes do movimento.

O governador, Pedro de Almeida Portugal, conde de Assumar, simulou aceitar as reivin-
dicações, mas, assim que a população se acalmou, mobilizou as tropas dos Dragões Reais e 
invadiu Vila Rica, prendendo os principais líderes do movimento e incendiando suas casas. 
Filipe dos Santos, um dos poucos revoltosos de origem popular, foi o único condenado à 
forca. Ele foi esquartejado e teve pedaços do corpo expostos pela cidade. Esse movimento 
rebelde ficou conhecido como Revolta de Vila Rica, ou Revolta de Filipe dos Santos.

O castigo dado a Filipe dos Santos era conhecido como punição exemplar. O esquar-
tejamento do corpo e a exibição de suas partes pela cidade tinham como função inibir os 
demais moradores da colônia a agir de maneira semelhante. Era como dizer: “veja o que 
acontece com quem tenta desafiar as ordens do governo”.

  Julgamento de Filipe dos Santos, óleo sobre tela, de Antônio Parreiras, 1923, representando a 
condenação de Filipe dos Santos após a revolta de 1720, em Vila Rica, atual Ouro Preto (MG).
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passado presente

 Os tributos no presente

Você sabe o que é tributo e para que ele serve? Tributo é uma contribuição imposta 
pelo Estado que deve ser paga por pessoas ou empresas ao adquirir produtos e utilizar 
serviços. É por meio da arrecadação dos tributos que o Estado mantém sua estrutura e 
pode prestar serviços para a sociedade. 

 Incide sobre a renda, o patrimônio ou o consumo.

 Financia serviços universais, como educação, 
saúde, segurança etc.

O valor recolhido mantém o Estado funcionando.

É paga pela utilização de um serviço público ou quando 
uma atividade necessita de regulação pelo poder público.

O destino do valor arrecadado é específico, geralmente 
indicado no nome da taxa.

Possui destinação específica.

Imposto de Renda (IR)
Pago ao governo federal, 
incide sobre a renda e os 
proventos recebidos pelo 

contribuinte.

Taxa de Resíduos Sólidos
Paga ao governo municipal, 

o valor é destinado para 
coletar, transportar, tratar 
e destinar corretamente os 

resíduos sólidos. 

Programa de Integração Social (PIS)
Pago pelas empresas privadas para 

financiar o seguro-desemprego. 

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
Os trabalhadores e os proprietários de empresas contribuem 

para a criação de um fundo que, posteriormente, retorna 
como aposentadoria e outros direitos.

Imposto Predial e Territorial 
Urbano (IPTU)

Pago ao governo municipal por 
proprietários de imóveis em área 

urbana.

Taxa de Emissão 
de Documentos 
Paga para expedir 
documentos como 

o RG, CPF etc.

Imposto sobre a Propriedade 
de Veículos Automotores 

(IPVA)
Pago ao governo estadual por 

proprietários de veículos.

Taxa de Controle e 
Fiscalização Ambiental 

(TCFA)
Cobrada pelo Ibama sobre 

atividades poluidoras e que 
utilizam recursos naturais.

EXEMPLOS

EXEMPLOS

EXEMPLOS

IMPOSTOS

TAXA

CONTRIBUIÇÃO

ED
IT

OR
IA

 D
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TE

Veja no organograma 
ao lado como funciona esse 
ciclo e quais são os tipos de 
tributo pagos pelos brasileiros 
em 2018. 
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 A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS 
• Gerais: 1, 3 e 9
• Específicas de Ciências Huma-
nas: 2, 5 e 6
• Específica de História: 4

HABILIDADE
• EF07HI10

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

Enquanto isso... 
• Alguns historiadores consi-
deram que a presença do Bar-
roco no Brasil se manifestou 
de formas próprias, muito di-
ferente e temporalmente dis-
tante do que havia na Europa. 
• Foram empregados nos ar-
tefatos barrocos, especialmen-
te na região das minas, mate-
riais como pedra-sabão e bar-
ro cozido. As figuras represen-
tadas geralmente remetiam ao 
universo religioso da época e 
eram retratadas com gestos e 
feições dramáticos.
• Indique aos alunos que os 
nomes mais conhecidos do 
Barroco no Brasil são Anto-
nio Francisco Lisboa, o Alei-
jadinho, e Manuel da Costa 
Ataíde, e que parte de suas 
obras pode ser visitada nas ci-
dades históricas mineiras, com 
destaque para o Santuário do 
Bom Jesus de Matosinhos, no 
município de Congonhas do 
Campo (MG).

SUGESTÃO DE LIVRO

Para o professor 
• MENDES, Nancy Maria. O bar-
roco mineiro em textos. São 
Paulo: Autêntica, 2003. 

O livro permite ao leitor contato 
com vasto material a respeito do 
barroco, oferecendo visões dife-
rentes e instigantes sobre o tema.

atividade
• Com base nas informações do esquema-resumo, descreva os impactos da descoberta do ouro, na atual 

região das Minas Gerais, sobre a vida na colônia portuguesa na América.

–  Ouro de 
aluvião

–  Ouro de 
grupiara

–  Trabalho 
escravo

–  Cobrança 
de impostos 
(política 
mercantilista)

–  1720: 
Revolta de 
Vila Rica 
(Filipe dos 
Santos)

–  Aumento da 
vinda de africanos 
escravizados

–  Negras de tabuleiro 
nas minas

–  Alguns escravizados 
compram sua 
liberdade

–  Colonização do interior
–  Tropeiros abastecem a 

região das minas
–  Formação de vilas e 

cidades na região e nas 
rotas de tropeiros

–  Crescimento do comércio

Extração de ouro e pedras preciosas Resultados da mineração

Segunda metade do século XVIII
declínio da mineração 

Outras regiões da 
colônia produzem para 

abastecer as minas

A descoberta do ouro na região atual de Minas Gerais provocou um grande afluxo de pessoas 
para a região das minas, estimulando a criação de novas vilas e povoados e a colonização de 

partes do interior da América portuguesa. Outro efeito da descoberta do ouro foi o aumento das transações 
comerciais, principalmente em razão das atividades voltadas para o abastecimento da região mineradora.

Tensões entre paulistas 
e não paulistas 

Guerra dos Emboabas 
(1707-1709)

Governo português envia 
militares 

Controle da região das minas

Descoberta de ouro 
na colônia portuguesa 

(fim do século XVII)

Grande afluxo de 
pessoas para a região 
(atual Minas Gerais)

– Derrota dos paulistas 
–  Busca de novas terras nos 

atuais Mato Grosso e Goiás

A corrida do ouro 

BABAYUKA/SHUTTERSTOCK.COM
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  Gravura do século 
XX representando o 
compositor Johann 
Sebastian Bach 
(tocando piano) e 
sua família. 

 A música de Bach

No século XVIII, mesmo período em que a descoberta de ouro nas Minas Gerais 
impulsionava a economia e estimulava a vida cultural da metrópole e da colônia, na 
Europa, o Barroco dominava as artes. Esse estilo artístico teve origem na Itália e chegou 
à música, arquitetura, pintura e escultura em diversas regiões do mundo. Exuberante e 
teatral, o Barroco se caracterizou pela emotividade e pelo excesso, em oposição ao ideal 
racional que predominou no Renascimento.

Na música, o Barroco introduziu profundas transformações técnicas e estilísticas. 
Um dos representantes mais expressivos desse estilo foi o compositor alemão Johann 
Sebastian Bach (1685-1750).

Bach, que produziu mais de mil músicas, morreu pobre e quase desconhecido. 
Apenas no século XIX sua obra passou a ser estudada, recuperada e considerada a 
mais expressiva do período. Entre suas composições famosas estão Concertos de 
Brandenburgo, Cravo bem temperado e Arte da fuga.

O estilo barroco também se manifestou na colônia portuguesa na América, principal-
mente nas Minas Gerais. Ali, se destacaram figuras como o arquiteto Antonio Francisco 
Lisboa, o Aleijadinho, responsável por projetar diversas igrejas na região; o artista 
Manuel da Costa Ataíde, autor de diversas pinturas em tetos, paredes e galerias de 
igrejas. Na música, destacaram-se Manoel de Oliveira e Manoel Luís de Araújo 
d´Costa, entre outros.

enquanto isso...

GR
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TEXTO DE APOIO 

Para o professor 
[…] Folhear álbuns de fa-

mília dos brasileiros e brasi-
leiras com seus pais, avós ou 
bisavós vindos de diversas 
partes do globo não deixa 
dúvidas. A data de hoje, Dia 

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

Esquema-resumo
• Neste capítulo, estudamos a 
exploração dos metais precio-
sos na colônia portuguesa em 
conjunto com os sujeitos his-
tóricos ligados a esse processo. 
• A proposta desta seção 
é identificar fragilidades na 
construção do conhecimen-
to e, a partir da constatação, 
permitir a recuperação desses 
conteúdos e conceitos. 
• Acompanhe com os alu-
nos os tópicos apresentados, 
observando se a turma os do-
mina. Pergunte aos alunos se 
eles sugeririam outros tópicos 
para somar aos apresentados 
no livro. Registre essas suges-
tões na lousa valorizando essa 
reflexão.

Internacional dos Migrantes, 
18 de dezembro, não deveria 
passar batido no Brasil.

Movimentos migratórios são 
inerentes à condição humana. 
Os contextos sociais e históri-
cos e as histórias de vida que 
levam as pessoas a deixar seu 
lar rumo ao desconhecido são 

os mais variados. No destino, 
os migrantes devem encontrar 
não só o acolhimento da so-
ciedade, mas um amparo legal 
que garanta a sua integração, 
resguardando direitos básicos, 
como a não discriminação e 
acesso a serviços sociais bá-
sicos como educação e saúde.

ASANO, Camila. Migrar é direito: 
Expectativa é de que a nova Lei 

de Migração contribuirá para 
desburocratizar a regularização de 

migrantes. El País, 18 dez. 2017. 
Opinião. Disponível em: <https://

brasil.elpais.com/brasil/2017/12/18/
opinion/1513603438_318253.html>.  

Acesso em: 22 set. 2018.

esquema-resumo

atividade
• Com base nas informações do esquema-resumo, descreva os impactos da descoberta do ouro, na atual 

região das Minas Gerais, sobre a vida na colônia portuguesa na América.

–  Ouro de 
aluvião

–  Ouro de 
grupiara

–  Trabalho 
escravo

–  Cobrança 
de impostos 
(política 
mercantilista)

–  1720: 
Revolta de 
Vila Rica 
(Filipe dos 
Santos)

–  Aumento da 
vinda de africanos 
escravizados

–  Negras de tabuleiro 
nas minas

–  Alguns escravizados 
compram sua 
liberdade

–  Colonização do interior
–  Tropeiros abastecem a 

região das minas
–  Formação de vilas e 

cidades na região e nas 
rotas de tropeiros

–  Crescimento do comércio

Extração de ouro e pedras preciosas Resultados da mineração

Segunda metade do século XVIII
declínio da mineração 

Outras regiões da 
colônia produzem para 

abastecer as minas

A descoberta do ouro na região atual de Minas Gerais provocou um grande afluxo de pessoas 
para a região das minas, estimulando a criação de novas vilas e povoados e a colonização de 

partes do interior da América portuguesa. Outro efeito da descoberta do ouro foi o aumento das transações 
comerciais, principalmente em razão das atividades voltadas para o abastecimento da região mineradora.

Tensões entre paulistas 
e não paulistas 

Guerra dos Emboabas 
(1707-1709)

Governo português envia 
militares 

Controle da região das minas

Descoberta de ouro 
na colônia portuguesa 

(fim do século XVII)

Grande afluxo de 
pessoas para a região 
(atual Minas Gerais)

– Derrota dos paulistas 
–  Busca de novas terras nos 

atuais Mato Grosso e Goiás

A corrida do ouro 

BABAYUKA/SHUTTERSTOCK.COM
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  Gravura do século 
XX representando o 
compositor Johann 
Sebastian Bach 
(tocando piano) e 
sua família. 

 A música de Bach

No século XVIII, mesmo período em que a descoberta de ouro nas Minas Gerais 
impulsionava a economia e estimulava a vida cultural da metrópole e da colônia, na 
Europa, o Barroco dominava as artes. Esse estilo artístico teve origem na Itália e chegou 
à música, arquitetura, pintura e escultura em diversas regiões do mundo. Exuberante e 
teatral, o Barroco se caracterizou pela emotividade e pelo excesso, em oposição ao ideal 
racional que predominou no Renascimento.

Na música, o Barroco introduziu profundas transformações técnicas e estilísticas. 
Um dos representantes mais expressivos desse estilo foi o compositor alemão Johann 
Sebastian Bach (1685-1750).

Bach, que produziu mais de mil músicas, morreu pobre e quase desconhecido. 
Apenas no século XIX sua obra passou a ser estudada, recuperada e considerada a 
mais expressiva do período. Entre suas composições famosas estão Concertos de 
Brandenburgo, Cravo bem temperado e Arte da fuga.

O estilo barroco também se manifestou na colônia portuguesa na América, principal-
mente nas Minas Gerais. Ali, se destacaram figuras como o arquiteto Antonio Francisco 
Lisboa, o Aleijadinho, responsável por projetar diversas igrejas na região; o artista 
Manuel da Costa Ataíde, autor de diversas pinturas em tetos, paredes e galerias de 
igrejas. Na música, destacaram-se Manoel de Oliveira e Manoel Luís de Araújo 
d´Costa, entre outros.

enquanto isso...
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS
• Gerais: 1, 3 e 9
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 2, 5 e 6
• Específica de História: 4

HABILIDADE
• EF07HI10

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

Para organizar as ideias
• 1. a) Os feitores tinham a 
função de dirigir os trabalhos 
e vigiar os escravos. b) Foram 
poucas as mulheres que traba-
lharam na mineração, o que 
não significa que devemos to-
mar isso como uma divisão 
das tarefas por gênero. O fa-
to de as duas mulheres repre-
sentadas na pintura estarem 
se dedicando a atividades co-
merciais não significa que es-
tas eram atividades menores; 
pelo contrário. Outro fator im-
portante é que muitas dessas 
mulheres eram livres, o que 
lhes permitia maior mobilida-
de no interior dessa sociedade 
rígida.
• 2. a) O abastecimento da 
região das minas era realiza-
do principalmente por tropei-
ros. b) A culinária mineira mis-
turava elementos da alimenta-
ção indígena (milho, mandio-
ca), africana (quiabo, pimenta) 
e europeia (açúcar).
• 3. a) Os impostos garantem 
o funcionamento dos servi-
ços públicos nas mais diversas 
áreas, como saúde, educação, 
segurança etc. b) Os exemplos 
são variados, como as escolas 
e universidades públicas e gra-
tuitas, os hospitais e postos de 
saúde públicos que funcionam 
com a verba dos impostos, en-
tre outros. c) A tributação de-
ve ser compreendida como 
necessária, ainda que obser-
vadas variações de renda en-
tre os grupos sociais. O Estado 
deve estar comprometido com 
a distribuição dessa tributação 
em prol da população.
• 4. A proposta da atividade 
é que os alunos elaborem uma 

reflexão, mobilizando passado 
e presente, de modo a identi-
ficar a importância dos protes-
tos sociais em diferentes con-
textos. É interessante promo-
ver uma discussão coletiva com 
base nas respostas dos alunos, 
por meio da qual será possível 
traçar comparações que ressal-
tem permanências e rupturas 

nos movimentos de protestos 
contemporâneos em relação 
aos protestos do século XVIII.

Era Virtual
Disponível em: <http://livro.pro/oekzzh> 
Site sobre Ouro Preto, com passeios virtuais pelas igrejas da cidade e outras informações. Acesso em: 
25 set. 2018.

MUNDO VIRTUAL

O gráfico abaixo traz alguns aspectos da economia brasileira durante o período 
colonial. Observe-o com atenção e responda ao que se pede.

Interpretando documentos

 1. De acordo com o gráfico, quais os principais produtos de exportação do Brasil entre 
1550 e 1800?

 2. Em 1700, a população da colônia portuguesa da América era de cerca de 300 mil 
pessoas. Em 1750, esse número havia subido para 1,3 milhão. Levante uma hipótese 
para explicar esse rápido crescimento populacional.

Entre 1550 e 1760, o principal produto de exportação foi o açúcar. O ouro adquiriu importância a partir do século 

Esse período coincide com a descoberta de ouro, resultando na chegada de um grande número de pessoas 
à colônia.

Fonte: FUNDAÇÃO Getúlio Vargas. Atlas histórico do Brasil. Disponível em: <https://atlas.
fgv.br/marcos/descoberta-do-ouro/mapas/populacao-e-exportacoes-da-colonia>. 

Acesso em: 20 set. 2018.
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XVIII, mas as exportações de açúcar continuaram superiores. A partir de 1800, produtos 
como algodão, tabaco, artigos de couro superaram as exportações de açúcar e ouro.

População e exportações da colônia (1550-1800)
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MINHA BIBLIOTECA
Ana Preciosa e Manuelim e o roubo das moedas: na época do ciclo do 
ouro, de Maria José Silveira. São Paulo: Formato, 2004.
Filha de comerciantes portugueses, Ana Preciosa é amiga de um menino, filho de 
um cativo africano com uma indígena. A história se passa em Vila Rica em pleno 
ciclo do ouro.
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atividades

para organizar as ideias
 1. Na imagem Lavagem do ouro no monte Itacolomi, de Johann Moritz Rugendas, na 

página 211, podemos observar uma representação do trabalho nas minas. Observe 
novamente a gravura e responda:
a) Qual era a função dos feitores?
b) O que representam as duas mulheres que aparecem na gravura de Rugendas e 

qual sua importância naquela sociedade?

 2. No período da mineração, observou-se nas Minas Gerais uma intensa mistura de 
hábitos e costumes. Como reflexo, a população que migrou para a região no século 
XVIII acrescentou novos ingredientes à sua alimentação diária. Com base nas informa-
ções do capítulo, elabore um fichamento abordando os seguintes tópicos:
a) As principais formas de abastecimento das sociedades mineiras no século XVIII.
b) Os principais alimentos consumidos na região mineira e suas origens.

 3. Durante o século XVIII, a Coroa portuguesa intensificou o controle sobre sua colônia 
na América. A razão disso foi a descoberta de ouro e diamante na região das Minas 
Gerais. Uma das formas foi criando um tributo, o quinto. Porém, o montante arre-
cado com o tributo não era utilizado na colônia, eles beneficiavam diretamente 
a Coroa portuguesa. Atualmente, os impostos são diferentes e visam assegurar o 
funcionamento das instituições públicas do país.
a) Qual é a importância dos tributos atualmente no Brasil?
b) Cite exemplos em que você observa a aplicação dos tributos em seu dia a dia.
c) Considerando o sistema de saúde e a educação pública a que sua família tem 

acesso, você diria que os tributos estão sendo bem aplicados em sua região? 
Para ajudar na reflexão, compare a região em que você mora com outras áreas 
do município ou com cidades vizinhas. Depois, converse com um colega sobre o 
assunto e apresentem, de forma oral, a opinião de vocês para a turma.

 4. A Revolta de Filipe dos Santos foi uma forma de a população protestar contra ações 
do governo consideradas injustas pelos moradores da colônia. Protestos e revol-
tas continuam sendo formas importantes de a população protestar até o presente. 
Pesquise um exemplo de protesto recente, se possível, que tenha ocorrido na região, 
em que você vive, e explique quais foram suas causas e seus desdobramentos.

Interpretando documentos

Resposta pessoal. Veja orientações no Manual do Professor.

Veja orientações no Manual do Professor.

Veja orientações no Manual do Professor.

Veja orientações no Manual do Professor.

Veja orientações no Manual do Professor.
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SUGESTÕES DE LIVROS

Para o aluno
• BRECHT, Bertold. A cruza-
da das crianças. São Paulo: 
Pulo do Gato, 2014.

O livro, nessa versão desti-
nada ao público infantojuve-
nil, conta as dificuldades de 
crianças polonesas órfãs du-

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

Interpretando documentos
• 1. Durante todo o período 
colonial, o principal produto 
foi o açúcar. O ouro adquiriu 
importância ao longo do sé-
culo XVII, mas, ainda assim, 
as exportações de cana eram 
superiores. A partir do século 
XIX, produtos como algodão, 
tabaco e artigos de couro su-
peraram as exportações de 
açúcar e ouro.
• 2. Geralmente os rápidos 
crescimentos acontecem por-
que a região apresenta atrati-
vos como geração de empre-
gos e boas condições de vida. 
Neste caso, os atrativos para a 
região eram a descoberta de 
ouro e a possibilidade de en-
riquecimento.

rante a Segunda Guerra Mun-
dial, e pode ser observado 
pela perspectiva da imigração.
• CARRANCA, Adriana. Ma-
lala: a menina que queria ir 
para a escola. São Paulo: Com-
panhia das Letrinhas, 2015.

Adaptado às crianças, o livro 
narra a história real de Malala, 
garota paquistanesa vítima de 

um atentado por defender o 
direito de meninas ao estudo.

Era Virtual
Disponível em: <http://livro.pro/oekzzh> 
Site sobre Ouro Preto, com passeios virtuais pelas igrejas da cidade e outras informações. Acesso em: 
25 set. 2018.

MUNDO VIRTUAL

O gráfico abaixo traz alguns aspectos da economia brasileira durante o período 
colonial. Observe-o com atenção e responda ao que se pede.

Interpretando documentos

 1. De acordo com o gráfico, quais os principais produtos de exportação do Brasil entre 
1550 e 1800?

 2. Em 1700, a população da colônia portuguesa da América era de cerca de 300 mil 
pessoas. Em 1750, esse número havia subido para 1,3 milhão. Levante uma hipótese 
para explicar esse rápido crescimento populacional.

Entre 1550 e 1760, o principal produto de exportação foi o açúcar. O ouro adquiriu importância a partir do século 

Esse período coincide com a descoberta de ouro, resultando na chegada de um grande número de pessoas 
à colônia.

Fonte: FUNDAÇÃO Getúlio Vargas. Atlas histórico do Brasil. Disponível em: <https://atlas.
fgv.br/marcos/descoberta-do-ouro/mapas/populacao-e-exportacoes-da-colonia>. 

Acesso em: 20 set. 2018.
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XVIII, mas as exportações de açúcar continuaram superiores. A partir de 1800, produtos 
como algodão, tabaco, artigos de couro superaram as exportações de açúcar e ouro.

População e exportações da colônia (1550-1800)

0

1 
milhão

2 
milhões

3 
milhões

1550 1600 1650 1700 1750 1760 1800

Legenda  Açúcar      Ouro      Outros (pau-brasil, couro, tabaco, algodão etc.)   

  População estimada (exceto índios)

15 mil 100 mil

170 mil 300 mil

1,5 milhão

3,3 milhões

1,3 milhão

Ano

223

D3-2056-HIST-F2_V7-U04-LA-G20-AV.indd   223 10/26/18   7:51 PM

MINHA BIBLIOTECA
Ana Preciosa e Manuelim e o roubo das moedas: na época do ciclo do 
ouro, de Maria José Silveira. São Paulo: Formato, 2004.
Filha de comerciantes portugueses, Ana Preciosa é amiga de um menino, filho de 
um cativo africano com uma indígena. A história se passa em Vila Rica em pleno 
ciclo do ouro.
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atividades

para organizar as ideias
 1. Na imagem Lavagem do ouro no monte Itacolomi, de Johann Moritz Rugendas, na 

página 211, podemos observar uma representação do trabalho nas minas. Observe 
novamente a gravura e responda:
a) Qual era a função dos feitores?
b) O que representam as duas mulheres que aparecem na gravura de Rugendas e 

qual sua importância naquela sociedade?

 2. No período da mineração, observou-se nas Minas Gerais uma intensa mistura de 
hábitos e costumes. Como reflexo, a população que migrou para a região no século 
XVIII acrescentou novos ingredientes à sua alimentação diária. Com base nas informa-
ções do capítulo, elabore um fichamento abordando os seguintes tópicos:
a) As principais formas de abastecimento das sociedades mineiras no século XVIII.
b) Os principais alimentos consumidos na região mineira e suas origens.

 3. Durante o século XVIII, a Coroa portuguesa intensificou o controle sobre sua colônia 
na América. A razão disso foi a descoberta de ouro e diamante na região das Minas 
Gerais. Uma das formas foi criando um tributo, o quinto. Porém, o montante arre-
cado com o tributo não era utilizado na colônia, eles beneficiavam diretamente 
a Coroa portuguesa. Atualmente, os impostos são diferentes e visam assegurar o 
funcionamento das instituições públicas do país.
a) Qual é a importância dos tributos atualmente no Brasil?
b) Cite exemplos em que você observa a aplicação dos tributos em seu dia a dia.
c) Considerando o sistema de saúde e a educação pública a que sua família tem 

acesso, você diria que os tributos estão sendo bem aplicados em sua região? 
Para ajudar na reflexão, compare a região em que você mora com outras áreas 
do município ou com cidades vizinhas. Depois, converse com um colega sobre o 
assunto e apresentem, de forma oral, a opinião de vocês para a turma.

 4. A Revolta de Filipe dos Santos foi uma forma de a população protestar contra ações 
do governo consideradas injustas pelos moradores da colônia. Protestos e revol-
tas continuam sendo formas importantes de a população protestar até o presente. 
Pesquise um exemplo de protesto recente, se possível, que tenha ocorrido na região, 
em que você vive, e explique quais foram suas causas e seus desdobramentos.

Interpretando documentos

Resposta pessoal. Veja orientações no Manual do Professor.

Veja orientações no Manual do Professor.

Veja orientações no Manual do Professor.

Veja orientações no Manual do Professor.

Veja orientações no Manual do Professor.
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A BNCC NESTA DUPLA

COMPETÊNCIAS 
• Gerais: 1, 2 e 6
• Específicas de Ciências Hu-
manas: 1, 2, 3 e 6
• Específicas de História: 1, 5 e 6

HABILIDADES
• EF06HI10
• EF06HI12

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

Fechando a Unidade
• A seção retoma a reflexão 
anunciada no começo da uni-
dade e trabalhada nos capítu-
los. Ao longo dessa trajetória, 
foi possível compreender as 
motivações que impulsionam 
os deslocamentos de pessoas, 
bem como os impactos que 
esses processos causam nas 
regiões de origem e destino. 
Ao mesmo tempo, esse des-
locamento no território da co-
lônia foi observado como fun-
damental para a compreen-
são da formação histórico-
-geográfica e da distribuição 
territorial da população. 
• O documento 1  busca es-
timular a empatia com rela-
ção aos migrantes e, por con-
seguinte, indicar os inúmeros 
problemas sofridos por esses 
indivíduos.
• O documento 2 foi produ-
zido na mesma década do pri-
meiro, porém, por se tratar de 
uma música, pode ser de co-
nhecimento dos alunos. A com-
posição pode despertar a em-
patia com o tema do retirante, 
bem como permitir a valoriza-
ção de formas de expressão típi-
cas das populações nordestinas.
• Ambos os documentos pre-
cisam ser observados sepa-
radamente, com o auxílio do 
professor, para que, em segui-
da, se estabeleça a relação en-
tre eles. É necessário observar 
os métodos próprios de análi-
se das fontes históricas; des-
ta forma, estimule os alunos a 
buscar informações que com-
plementem a análise dos do-
cumentos.

SUGESTÕES DE SITES

Para o professor 
• Museu Casa de Portina-
ri. Disponível em: <http://livro.
pro/n87vxo>. Acesso em: 22 
ago. 2018.
• Projeto Portinari. Dis-
ponível em: <http://livro.pro/

2xxsv2>. Acesso em: 22 ago. 
2018.
• IBGE Educa. Disponível 
em: <http://livro.pro/brkfs4>. 
Acesso em: 22 ago. 2018.
• Contextualização sócio-
-histórica: breve estudo so-
bre as migrações nordestinas 
no Brasil. In: LIMA, Rosania 

de Almeida de. Trabalho, fa-
mília, amigos: construções 
de identidade de um migran-
te nordestino no Rio de Janei-
ro. Dissertação de mestrado – 
PUC-Rio, Rio de Janeiro, 2008. 
Disponível em: <http://livro.
pro/3vbw3s>. Acesso em: 22 
ago. 2018.

 1. Como Portinari (documento 1) representou os retirantes e o ambiente em que estão? 

 2. A letra de Asa-branca (documento 2) trata do sofrimento de alguém que deixou seu 
lugar de origem. A que região do Brasil se refere a canção? Que trechos levaram 
você a essa conclusão?

 3. A linguagem coloquial é uma maneira informal de se comunicar. Escreva as expres-
sões da linguagem coloquial utilizadas na canção Asa-branca. 

 4. Compare os dois documentos e explique como cada um deles nos ajuda a compre-
ender a situação dos movimentos populacionais no território brasileiro. 

5. Os documentos 1 e 2 permitem discutir deslocamentos populacionais. Agora, 
vamos refletir sobre outro tipo de deslocamento: o da mobilidade urbana. É 
comum que pessoas com deficiência enfrentem problemas no dia a dia por conta 
da falta de acessibilidade nos meios de transporte. 

 Em grupo, reflitam sobre as necessidades de acessibilidade nos transportes públi-
cos para diferentes grupos de pessoas com deficiência (com mobilidade reduzida, 
com deficiência visual, auditiva e com deficiência intelectual, entre outras). A 
partir disso, elaborem propostas de melhorias capazes de facilitar a mobilidade 
dessas pessoas. Reúnam as propostas apresentadas e, com o auxílio do profes-
sor, elaborem uma carta para ser enviada ao setor responsável pelo transporte 
público em sua região.

Asa-branca
Quando “oiei” a terra ardendo
Qual fogueira de São João
Eu perguntei a Deus do céu, ai
Por que tamanha judiação [...]

Que braseiro, que “fornaia’
Nem um pé de “prantação”
Por “farta” d’água perdi meu gado
Morreu de sede meu alazão [...]

“Inté” mesmo a asa-branca
Bateu asas do sertão
“Intonce” eu disse, adeus Rosinha
Guarda contigo meu coração [...]
“Intonce” eu disse, adeus Rosinha
Guarda contigo meu coração

Hoje longe, muitas léguas
Numa triste solidão
Espero a chuva cair de novo
Pra mim “vortar” pro meu sertão [...]

Quando o verde dos teus “oio”
Se “espaiar” na “prantação”
Eu te asseguro, não chore não, viu
Que eu “vortarei”, viu
Meu coração
Eu te asseguro, não chore não, viu
Que eu “vortarei”, viu
Meu coração

GONZAGA, Luiz; TEIXEIRA, Humberto. O canto 
jovem de Luiz Gonzaga. RCA, 1971.

A proposta da atividade é que os alunos reflitam que as necessidades de acessibilidade variam de 

Com expressões de cansaço, desolação, sem esperança, malvestidos e mal alimentados. O cenário é árido, 
sem vegetação e sinal de água. Urubus sobrevoam em busca de cadáveres. 

A música trata de um migrante do sertão nordestino. Essa referência está 
explícita em “Espero a chuva cair de novo/pra eu voltar pro meu sertão”. 

Veja orientações no Manual do Professor.

São diferentes linguagens artísticas que tratam do tema da migração nordestina decorrente das secas prolon-
gadas. Ambos humanizam os retirantes, mostrando suas mazelas, seu sofrimento. Assim, permitem que nos 
aproximemos dos problemas sociais e das experiências individuais deles decorrentes. 

 Documento 2: Letra de música
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acordo com a deficiência das pessoas. Enquanto as pessoas que usam 
cadeira de rodas precisam de meios de transporte com elevadores ou plataformas para entrar 
e sair dos ônibus, pessoas com deficiência visual precisam de sinalização em braile e pessoas 
com deficiência auditiva, de pessoas fluentes em língua de sinais, por exemplo. 225
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fechando a unidade
Você vai trabalhar com dois documentos que abordam a questão 

dos deslocamentos populacionais. O primeiro é uma reprodução da 
pintura Os retirantes, de Candido Portinari, feita em 1944. O segundo 
é a letra de um baião muito conhecido, Asa-branca, composto por 
Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, em 1947. Depois de analisá-los, 
responda às perguntas propostas.

 Documento 1: Pintura
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  Os retirantes, óleo sobre tela, de Candido Portinari, 1944. Esta tela faz parte de uma 
série de estudos do pintor sobre a seca no Nordeste e sua influência na vida das pessoas. 
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PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

• 1. Com expressões de can-
saço, desolação, sem esperan-
ça, malvestidos e mal-alimen-
tados. O cenário é árido, sem 
vegetação e sinal de água. Uru-
bus sobrevoam o local em bus-
ca de cadáveres de animais. 

É importante que os alunos per-
cebam como a morte faz parte 
do cenário e parece entranhada 
nos próprios personagens que 
se assemelham a espectros. 
• 2. A música trata de um mi-
grante do sertão nordestino. 
Essa referência está explícita 
em “Espero a chuva cair de 
novo/Pra mim “vortar” pro 

meu sertão”. Se possível, or-
ganize a escuta da música. O 
interessante seria escutá-la em 
sua gravação original, em que 
se percebem instrumentos típi-
cos do baião, como o triângu-
lo, o zabumba e o acordeão.
• 3. Esta atividade permite tra-
balhar com as variações da lín-
gua. Expressões da língua co-

loquial na música: oiei (olhei), 
fornaia (fornalha), prantação 
(plantação), inté (até), inton-
ce (então), entre outras. Este é 
um bom momento para frisar 
a diferença entre o que se fala 
e o que se escreve e, ao mes-
mo tempo, valorizar as varia-
ções linguísticas, que não po-
dem ser alvo de discriminação.
• 4. São diferentes linguagens 
artísticas que tratam do tema 
da migração nordestina decor-
rente das secas prolongadas. 
Ambos humanizam os retiran-
tes, mostrando suas mazelas, 
seu sofrimento. Assim, permi-
tem que nos aproximemos dos 
problemas sociais e das expe-
riências individuais deles decor-
rentes. Pode-se criar um mo-
mento no qual cada aluno ex-
ponha as sensações provoca-
das pelos dois documentos. 
• 5. A proposta da atividade é 
que os alunos reflitam sobre o 
fato de que as necessidades de 
acessibilidade variam de acor-
do com a deficiência das pes-
soas. Enquanto os cadeirantes 
precisam de meios de transpor-
te com elevadores ou platafor-
mas para entrar e sair dos ôni-
bus, os cegos precisam de sina-
lização em braile, e os surdos, 
de pessoas fluentes em língua 
de sinais, por exemplo. Esses 
são apenas alguns exemplos 
e é possível destacar diversas 
outras propostas. Caso existam 
alunos com deficiência em sala 
de aula, é interessante possibi-
litar a eles que expressem suas 
experiências e as dificuldades 
que enfrentam no cotidiano.

 1. Como Portinari (documento 1) representou os retirantes e o ambiente em que estão? 

 2. A letra de Asa-branca (documento 2) trata do sofrimento de alguém que deixou seu 
lugar de origem. A que região do Brasil se refere a canção? Que trechos levaram 
você a essa conclusão?

 3. A linguagem coloquial é uma maneira informal de se comunicar. Escreva as expres-
sões da linguagem coloquial utilizadas na canção Asa-branca. 

 4. Compare os dois documentos e explique como cada um deles nos ajuda a compre-
ender a situação dos movimentos populacionais no território brasileiro. 

5. Os documentos 1 e 2 permitem discutir deslocamentos populacionais. Agora, 
vamos refletir sobre outro tipo de deslocamento: o da mobilidade urbana. É 
comum que pessoas com deficiência enfrentem problemas no dia a dia por conta 
da falta de acessibilidade nos meios de transporte. 

 Em grupo, reflitam sobre as necessidades de acessibilidade nos transportes públi-
cos para diferentes grupos de pessoas com deficiência (com mobilidade reduzida, 
com deficiência visual, auditiva e com deficiência intelectual, entre outras). A 
partir disso, elaborem propostas de melhorias capazes de facilitar a mobilidade 
dessas pessoas. Reúnam as propostas apresentadas e, com o auxílio do profes-
sor, elaborem uma carta para ser enviada ao setor responsável pelo transporte 
público em sua região.

Asa-branca
Quando “oiei” a terra ardendo
Qual fogueira de São João
Eu perguntei a Deus do céu, ai
Por que tamanha judiação [...]

Que braseiro, que “fornaia’
Nem um pé de “prantação”
Por “farta” d’água perdi meu gado
Morreu de sede meu alazão [...]

“Inté” mesmo a asa-branca
Bateu asas do sertão
“Intonce” eu disse, adeus Rosinha
Guarda contigo meu coração [...]
“Intonce” eu disse, adeus Rosinha
Guarda contigo meu coração

Hoje longe, muitas léguas
Numa triste solidão
Espero a chuva cair de novo
Pra mim “vortar” pro meu sertão [...]

Quando o verde dos teus “oio”
Se “espaiar” na “prantação”
Eu te asseguro, não chore não, viu
Que eu “vortarei”, viu
Meu coração
Eu te asseguro, não chore não, viu
Que eu “vortarei”, viu
Meu coração

GONZAGA, Luiz; TEIXEIRA, Humberto. O canto 
jovem de Luiz Gonzaga. RCA, 1971.
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  Os retirantes, óleo sobre tela, de Candido Portinari, 1944. Esta tela faz parte de uma 
série de estudos do pintor sobre a seca no Nordeste e sua influência na vida das pessoas. 
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 Áudio

Atualmente se tornou comum a gravação de áudios no formato podcast, uma espécie de 
programa de rádio transmitido pela internet e que pode ser ouvido a qualquer momento. Por meio 
dessa ferramenta, as pessoas podem gravar seus próprios programas com recursos muito simples, 
como um microfone e um programa de edição de áudio. Essa facilidade permite que os podcasts 
se tornem populares e tratem de diversos assuntos, como jogos eletrônicos, campeonatos de 
futebol, séries, filmes, política, economia, atividades culturais e muitos outros exemplos. Contudo, 
para gravar um programa de áudio desse tipo, é preciso respeitar algumas etapas de trabalho, 
que devem ser discutidas e planejadas previamente.

 1o passo
Identifiquem os recursos disponíveis para a gravação do áudio: podem ser usados microfones 

embutidos em notebooks, microfones externos, aparelhos celulares, entre outros. Outro recurso 
importante é um programa de edição de áudio, principalmente para unir trechos gravados de 
forma separada ou acrescentar outros áudios, como uma música ou outro recurso sonoro. Existem 
opções gratuitas e de fácil acesso na internet.

 2o passo
Após a verificação das condições técnicas para a gravação, a segunda etapa do trabalho é 

discutir os temas que serão abordados no podcast. Para isso, é importante que cada membro 
do grupo apresente e discuta as ideias com os colegas. Além disso, pode ser interessante ouvir 
alguns podcasts para se inspirar na produção de seu trabalho. Depois, será possível selecionar as 
ideias mais interessantes e desenvolvê-las para orientar a gravação. Planejem também os materiais 
complementares que podem fazer parte do programa, como músicas, sons diversos e outras gra-
vações. Lembrem-se de mencionar as fontes utilizadas e atribuir autoria a todo material utilizado.

 3o passo
A terceira etapa é a elaboração de um roteiro para orientar a gravação. Esse roteiro deve 

definir as linhas gerais do programa e o que será falado em cada parte, inclusive para ser lido 
durante a gravação. Contudo, permitam-se improvisar e manter o ambiente de diálogo entre os 
participantes do programa. 

 4o passo  
Com o roteiro pronto, é possível gravar o programa. Essa gravação pode ser feita em partes, 

sempre verificando a qualidade da gravação e refazendo se for necessário. Ao final, é possível 
reunir todas as partes e formar um programa completo. Lembrem-se de fazer a gravação em local 
silencioso para evitar que outros sons interfiram no trabalho.

 5o passo 
Com o áudio pronto, verifiquem a qualidade do trabalho e, se tudo estiver adequado, dis-

ponibilize-o na internet ou apresente-o aos colegas em sala de aula. 

como se faz...
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 Biografia

Biografia é a história da vida de uma pessoa contada por meio de um relato oral, escrito 
ou visual. As pessoas biografadas podem ser bastante conhecidas, como artistas, escritores ou 
pessoas comuns, que também podem ter sua vida relatada em uma biografia. 

Esse relato depende das escolhas feitas pelo autor da biografia, que pode decidir entre 
destacar alguns acontecimentos e omitir outros.

Veja a seguir alguns passos que podem auxiliar na elaboração de uma biografia.

 1o passo – Seleção de informações sobre a pessoa a ser biografada
Consulte enciclopédias, revistas especializadas, livros, biografias já produzidas, jornais, sites 

etc. e registre as informações obtidas. As entrevistas concedidas pela pessoa a ser biografada ou 
por alguém que tenha convivido com ela podem contribuir para o relato final.

 2o passo – Organização das informações
Registre, organize e compare os dados obtidos para eliminar as repetições e selecionar as 

informações mais importantes, como: 
• data e local de nascimento;
• dados sobre a família e a infância;
• trajetória profissional;
• informações sobre a obra produzida (organizada por data ou por tema);
• outros detalhes sobre a vida do biografado que julgar interessante.

 3o passo – Redação da biografia
Escolha a ordem de apresentação dos dados recolhidos e escreva a biografia.
No final indique os livros e textos consultados, ou seja, as referências bibliográficas, e nelas 

devem constar o nome do autor, o título da obra, a cidade onde foi publicada, o nome da editora 
e o ano da publicação. Essas informações podem ser encontradas na página de créditos, no início 
do livro, antes do sumário. Para enriquecer a biografia, inclua documentos e fotografias, sempre 
os identificando com assunto, data e autor, como no exemplo a seguir.os identificando com assunto, data e autor, como no exemplo a seguir.

Carolina Maria de Jesus nasceu na pequena cidade mineira de Sacramento. 
Seus pais eram bastante pobres e viviam em uma comunidade rural formada por 
pessoas negras. A escritora frequentou a escola por apenas dois anos, aprendendo 
a ler e a escrever nesse período.

Foi com base nesses registros do cotidiano e da pobreza, bem como da vida na 
favela do Canindé, que a escritora preparou os textos que formariam seu primeiro 
livro, intitulado Quarto de Despejo – Diário de uma favelada. 

O material que ela escrevia foi descoberto pelo jornalista Audálio Dantas, o que 
possibilitou a publicação do livro. A obra foi um sucesso imediato, tanto pelos temas 
abordados (o cotidiano da pobreza), quanto pelo estilo de escrita de Carolina Maria 
de Jesus. Ela expressava uma visão de mundo singular, marcada pela luta cotidiana 
pela sobrevivência.
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Após a morte da escritora, em 1977, seus escritos foram lentamente esquecidos 
pela sociedade brasileira. As edições de seus livros se esgotaram e não era fácil 
de encontrá-las em sebos ou livrarias. Porém, nas últimas décadas, teve início um 
forte movimento de recuperação e valorização de seus textos, com novas edições 
de seus principais livros, a organização de biografias e pesquisas e trabalhos para 
a manutenção e organização do acervo de textos que ela produziu.

Fontes consultadas:
A vida e obra de Carolina de Jesus, um manifesto para a literatura periférica e da afro-

-brasileira. Disponível em: <http://www.palmares.gov.br/archives/40983>.
Acesso em: 23 set. 2018.

Carolina Maria de Jesus. Disponível em: <https://educacao.uol.com.br/biografias/carolina-maria-de-
jesus.htm>. Acesso em: 23 set. 2018.

Página da Wikipédia com pequena biografia da escritora. Disponível em: 
<https://pt.wikipedia.org/wiki/Carolina_de_Jesus>. Acesso em: 23 set. 2018.

Carolina Maria de Jesus, a catadora de letras. Disponível em: <https://www.cartacapital.com.br/
cultura/carolina-maria-de-jesus-a-catadora-de-letras>. Acesso em: 23 set. 2018.

A vida de Carolina de Jesus além da favela do Canindé, seu quarto de despejo. Disponível em: <https://
brasil.elpais.com/brasil/2018/03/14/cultura/1521065374_369396.html>. Acesso em: 23 set. 2018.
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  A escritora Carolina Maria de Jesus autografa seu livro Quarto de Despejo, em São Paulo 
(SP), 1960. Carolina Maria de Jesus foi uma grande escritora brasileira.
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 Conto

O conto é uma narrativa tradicional, pois é adotado por importantes autores há séculos. 
Em comparação com o romance, o conto é uma narrativa curta, com uma ação central, poucos 
personagens e desenvolvimento rápido dos acontecimentos. O conto geralmente tem poucas 
páginas e, por isso, precisa envolver rapidamente o leitor e apresentar suas principais ideias de 
forma direta.

 1o passo – Escolha do tema e dos personagens
Decida o tema e os personagens do conto, e como se trata de uma narrativa curta, pode 

haver apenas um personagem. O tema é de livre escolha e pode ser, por exemplo, sobre futebol 
e a tristeza de um torcedor diante da derrota de seu time. O tema do conto, então, é a tristeza da 
derrota, e o personagem principal é esse torcedor. No gênero literário conto é possível trabalhar 
praticamente qualquer tema.

 2o passo – Quem vai narrar os acontecimentos
O conto pode ser narrado em primeira pessoa (Eu fiz, eu fui, eu vi etc.) ou em terceira pessoa 

(Ela ou ele fez, foi ou viu etc.).
Há também contos escritos na forma de diálogos, cartas, diários e muitas outras opções. 

É importante decidir isso antes de iniciar a escrita para que sirva de orientação para o trabalho.

 3o passo – A sequência de acontecimentos
Após definir o tema, os personagens e a forma de narrar, é preciso estabelecer a sequência de 

acontecimentos do conto. Para isso, crie uma lista em tópicos com a ordem da história. Voltando 
ao exemplo do conto sobre o torcedor de futebol, seria possível imaginar uma sequência da 
seguinte maneira:

1. O torcedor acorda pela manhã animado com a possibilidade da vitória de seu time;
2. O torcedor chega ao estádio e demonstra grande animação antes do início do jogo;
3. O jogo começa e o time do torcedor apresenta dificuldades, o que causa apreensão no 

torcedor;
4. O time é derrotado e o torcedor sofre com a derrota.
Esse é um esquema simples, mas de grande ajuda na hora da escrita do conto, porque é 

possível saber de antemão qual será o desenrolar da história. Sem esse recurso, é possível se 
perder ao longo da escrita e não conseguir finalizar o conto de forma satisfatória.

 4o passo – A escrita
É importante lembrar que o conto deve captar o interesse do leitor logo nas primeiras linhas. 

A criatividade é muito importante nesse momento, por isso deixe a imaginação e as ideias se 
desenvolverem livremente. Tome cuidado para não se perder na narrativa e deixar o leitor desin-
teressado ou confuso.

 5o passo – A revisão 
Depois de pronto, releia o conto diversas vezes, revise atentamente o texto, verifique o que 

precisa ser corrigido ou modificado e reescreva os trechos que podem ser melhorados.

 6o passo – Apresentação 
Com o conto pronto, apresente a produção aos colegas e ao professor e discuta as ideias 

que você trabalhou no texto.
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Após a morte da escritora, em 1977, seus escritos foram lentamente esquecidos 
pela sociedade brasileira. As edições de seus livros se esgotaram e não era fácil 
de encontrá-las em sebos ou livrarias. Porém, nas últimas décadas, teve início um 
forte movimento de recuperação e valorização de seus textos, com novas edições 
de seus principais livros, a organização de biografias e pesquisas e trabalhos para 
a manutenção e organização do acervo de textos que ela produziu.

Fontes consultadas:
A vida e obra de Carolina de Jesus, um manifesto para a literatura periférica e da afro-

-brasileira. Disponível em: <http://www.palmares.gov.br/archives/40983>.
Acesso em: 23 set. 2018.

Carolina Maria de Jesus. Disponível em: <https://educacao.uol.com.br/biografias/carolina-maria-de-
jesus.htm>. Acesso em: 23 set. 2018.

Página da Wikipédia com pequena biografia da escritora. Disponível em: 
<https://pt.wikipedia.org/wiki/Carolina_de_Jesus>. Acesso em: 23 set. 2018.

Carolina Maria de Jesus, a catadora de letras. Disponível em: <https://www.cartacapital.com.br/
cultura/carolina-maria-de-jesus-a-catadora-de-letras>. Acesso em: 23 set. 2018.

A vida de Carolina de Jesus além da favela do Canindé, seu quarto de despejo. Disponível em: <https://
brasil.elpais.com/brasil/2018/03/14/cultura/1521065374_369396.html>. Acesso em: 23 set. 2018.
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  A escritora Carolina Maria de Jesus autografa seu livro Quarto de Despejo, em São Paulo 
(SP), 1960. Carolina Maria de Jesus foi uma grande escritora brasileira.
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 Conto

O conto é uma narrativa tradicional, pois é adotado por importantes autores há séculos. 
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desenvolverem livremente. Tome cuidado para não se perder na narrativa e deixar o leitor desin-
teressado ou confuso.

 5o passo – A revisão 
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 Entrevista

Entrevista é uma conversa na qual uma pessoa (no caso, o entrevistador) pede informações 
e opiniões a outra (o entrevistado) sobre um assunto escolhido ou sobre a própria vida do 
entrevistado. Por meio dessa atividade, é possível conhecer opiniões de diferentes pessoas sobre 
determinado tema, ampliando as possibilidades de debate em sala de aula.

Uma vez definido o tema a ser abordado, é necessário preparar com antecedência as per-
guntas e a ordem em que elas devem ser feitas ao entrevistado. Isso evita que as informações 
deixem de ser obtidas. Ao preparar o roteiro da entrevista, deve-se considerar, o objetivo, o 
tempo de que se dispõe para realizar a entrevista e o local em que ela será feita. 

Leia a seguir alguns passos que podem auxiliar na realização de uma entrevista.

 1o passo – Elaboração do plano da entrevista 
Uma vez definido o tema, é preciso pensar nas informações que se pretende obter com a 

entrevista (ou seja, qual é o seu objetivo). Depois é necessário escolher uma pessoa que possa 
dar essas informações.

O meio de registro da entrevista também deve ser definido: se ela será anotada, filmada ou 
gravada em áudio. 

 2o passo – Elaboração das perguntas
Evidentemente, as perguntas devem estar relacionadas com o assunto em questão. Para 

obter respostas mais completas, procure elaborar questões mais abertas. As questões abertas 
são aquelas às quais não se pode responder apenas com “sim” ou “não”. 

As perguntas devem ser simples e escritas com correção e clareza para evitar confusão.
O número de questões não deve ser exagerado para que a entrevista não se torne 

cansativa.
Evite começar as perguntas usando “Na sua opinião”, pois as respostas já são opiniões do 

entrevistado.

 3o passo – Preparação da entrevista
Verifique a disponibilidade do entrevistado e marque a entrevista com antecedência. Nesse 

momento deve ser informado a ele quais assuntos serão abordados. Peça a autorização da pessoa 
para filmar ou gravar a entrevista (se for o caso).

Confirme o local e o horário combinados. O local onde ocorrerá a entrevista deve ser calmo 
e silencioso para que não haja interferências na conversa. 

Prepare e teste os materiais necessários (gravador ou câmera) antes da entrevista. Não se 
esqueça de levar papel e caneta para anotações, caso ocorram falhas no equipamento ou mesmo 
para tomar nota de pontos que considere importantes.

 4o passo – Treinamento
Procure realizar uma entrevista-teste com alguém que possa dar dicas sobre as perguntas e 

também para analisar sua postura diante do entrevistado. Essa é mais uma oportunidade para 
testar o uso de equipamentos de gravação ou de filmagem.

Tente memorizar as perguntas para facilitar a conversa com o entrevistado; assim você evita 
que o encontro se torne um questionário. Não é necessário seguir rigorosamente a ordem das 
perguntas: tudo depende do rumo da conversa e das declarações do entrevistado. Mesmo assim, 
não deixe de ter à mão o roteiro escrito, caso esqueça alguma pergunta. 
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 5o passo – Entrevista
Não se esqueça de anotar nem de gravar a data e o local da entrevista. 
Atenção com a postura (modo de se sentar) e o vocabulário durante a entrevista. Não use 

gírias ao falar com o entrevistado. 
Faça uma pergunta de cada vez e ouça atentamente as respostas enquanto faz os registros 

(anotando ou gravando). 
Procure deixar que as questões surjam naturalmente, como em um diálogo, evitando que a 

entrevista assuma um caráter de “interrogatório”. Se durante a conversa surgir um fato novo e 
interessante não previsto nas perguntas, procure explorar a questão.

O entrevistador deve evitar dar suas opiniões sobre o assunto e respeitar as opiniões do 
entrevistado. Ao final da entrevista agradeça ao entrevistado e se despeça.

Dica:  Procure chegar ao local da entrevista mais cedo do que o combinado para preparar o ambiente e os 
materiais.

 6o passo – Redação da entrevista 
Depois da entrevista é preciso organizar as respostas colhidas (se a entrevista foi gravada ou 

anotada) e transcrevê-las para o computador ou para o papel.
O entrevistador não deve descaracterizar o pensamento do entrevistado. Se alguma ideia 

não estiver clara, procure esclarecê-la consultando novamente o entrevistado. Se não for possível 
fazê-lo, o melhor é não publicar essa ideia. 

A entrevista deve ter uma abertura, na qual o entrevistado é apresentado, isto é, são infor-
mados seu nome, sua idade, profissão e o tema principal da entrevista.

As respostas não devem começar repetindo os mesmos termos das perguntas. Por exemplo, 
se a pergunta for “Quais são os principais pontos do novo projeto?”, a resposta não deve ser 
iniciada, começando por “Os principais pontos são...”. Procure dizer algo como: “Segundo o 
entrevistado, o novo projeto apresenta as seguintes propostas...”.

Sempre que o entrevistado não responder a uma pergunta ou a deixar incompleta você 
poderá usar reticências.

  Pessoa sendo 
entrevistada. 
A coleta do 
depoimento é 
uma das etapas da 
entrevista. 
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entrevistado.

 3o passo – Preparação da entrevista
Verifique a disponibilidade do entrevistado e marque a entrevista com antecedência. Nesse 
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testar o uso de equipamentos de gravação ou de filmagem.

Tente memorizar as perguntas para facilitar a conversa com o entrevistado; assim você evita 
que o encontro se torne um questionário. Não é necessário seguir rigorosamente a ordem das 
perguntas: tudo depende do rumo da conversa e das declarações do entrevistado. Mesmo assim, 
não deixe de ter à mão o roteiro escrito, caso esqueça alguma pergunta. 

230

D3-2056-HIST-F2_V7-FINAIS-LA-G20.indd   230 10/26/18   6:25 PM

 5o passo – Entrevista
Não se esqueça de anotar nem de gravar a data e o local da entrevista. 
Atenção com a postura (modo de se sentar) e o vocabulário durante a entrevista. Não use 

gírias ao falar com o entrevistado. 
Faça uma pergunta de cada vez e ouça atentamente as respostas enquanto faz os registros 

(anotando ou gravando). 
Procure deixar que as questões surjam naturalmente, como em um diálogo, evitando que a 

entrevista assuma um caráter de “interrogatório”. Se durante a conversa surgir um fato novo e 
interessante não previsto nas perguntas, procure explorar a questão.

O entrevistador deve evitar dar suas opiniões sobre o assunto e respeitar as opiniões do 
entrevistado. Ao final da entrevista agradeça ao entrevistado e se despeça.

Dica:  Procure chegar ao local da entrevista mais cedo do que o combinado para preparar o ambiente e os 
materiais.

 6o passo – Redação da entrevista 
Depois da entrevista é preciso organizar as respostas colhidas (se a entrevista foi gravada ou 

anotada) e transcrevê-las para o computador ou para o papel.
O entrevistador não deve descaracterizar o pensamento do entrevistado. Se alguma ideia 

não estiver clara, procure esclarecê-la consultando novamente o entrevistado. Se não for possível 
fazê-lo, o melhor é não publicar essa ideia. 

A entrevista deve ter uma abertura, na qual o entrevistado é apresentado, isto é, são infor-
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Marcos Pontes foi o primeiro 
astronauta brasileiro a ir ao espaço.

Uma epidemia de gripe causou 
grande preocupação em 
diferentes regiões do mundo.
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Exemplo de linha do tempo de uma menina nascida em 2006

 Linha do tempo 

A elaboração de uma linha do tempo é uma atividade de pesquisa, reflexão e ordenação de 
acontecimentos históricos para localizá-los cronologicamente em meio a um grande número de 
períodos. 

Não existe um padrão único para a representação gráfica de uma linha do tempo. Ela pode 
ser apresentada em uma linha horizontal, em uma linha vertical, em espiral, em formato de árvore 
ou em outros formatos. 

Ao relacionarmos fatos significativos em uma linha do tempo, podemos refletir sobre o tempo 
e sobre a importância de nossas próprias experiências históricas.

A produção e a análise de uma linha do tempo nos fazem perceber que o conhecimento 
histórico nunca está concluído, pois novos dados ou outros enfoques sempre podem contribuir 
para sua reconstrução.

A seguir, alguns passos que podem ajudar na elaboração de uma linha do tempo.

  1o passo
Com base nas orientações do professor sobre o tema e o período a serem representados na 

linha do tempo, defina o formato e o modo de apresentação (caderno, cartolina ou computador).

Dica:  No site <http:/livro.pro/qndwpy> (acesso em: 7 ago. 2018), é possível acessar uma linha do tempo 
com fatos e personagens da história, que pode ser modelo para a sua linha do tempo.

 2o passo
Selecione as fontes de pesquisa referentes ao tema/período histórico que você vai trabalhar: 

livros, enciclopédias, sites, jornais, documentos pessoais, entrevistas com pessoas mais velhas etc. 
Selecione também documentos como fotografias, mapas, pinturas ou outros materiais que 

possam acrescentar informações importantes à linha do tempo que você vai construir.
Se escolher elaborar uma linha do tempo sobre sua vida, relacione os acontecimentos que 

você considera mais importantes e informe a data e o local deles. Além de suas lembranças, 
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consulte documentos pessoais, como sua certidão de nascimento, diários, fotografias e objetos 
como roupas, brinquedos e livros, para obter mais detalhes ou descobrir novos fatos. Conversar 
com membros da família e amigos também pode enriquecer sua pesquisa.

 3o passo
Depois da leitura e investigação das fontes e materiais, faça um resumo dos acontecimentos 

e marque o período de duração (início e fim). 

 4o passo
Elabore um texto apresentando sua linha do tempo, destacando seu tema, o período repre-

sentado e os principais acontecimentos registrados.

 5o passo
Represente graficamente os acontecimentos e seus respectivos períodos de duração (em 

meses, anos, décadas ou séculos) no modelo de linha do tempo escolhido. Você pode destacar 
os acontecimentos que julgar mais importantes em cores diferentes.

Dica:  A representação gráfica dos períodos deve ser proporcional e coerente. Por exemplo: o espaço que 
representa cem anos deve ser o dobro do que representa cinquenta anos.

 6o passo
Fotografias, imagens e demais documentos podem ser relacionados aos fatos registrados na 

linha do tempo por meio de setas ou quadros com informações sobre esses documentos (assunto, 
autor, data).

Dica:  Se escolher fazer uma linha do tempo da sua vida, procure relacionar acontecimentos históricos da 
cidade ou do país onde você vive no mesmo período em que algo importante aconteceu com você 
– uma grande descoberta científica, um fato relativo a alguma personalidade, um evento político ou 
esportivo importante, entre outros.

Veja abaixo um exemplo de linha do tempo. Sempre faça as atividades no caderno. 
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Exemplo de linha do tempo de uma menina nascida em 2006

 Linha do tempo 

A elaboração de uma linha do tempo é uma atividade de pesquisa, reflexão e ordenação de 
acontecimentos históricos para localizá-los cronologicamente em meio a um grande número de 
períodos. 

Não existe um padrão único para a representação gráfica de uma linha do tempo. Ela pode 
ser apresentada em uma linha horizontal, em uma linha vertical, em espiral, em formato de árvore 
ou em outros formatos. 

Ao relacionarmos fatos significativos em uma linha do tempo, podemos refletir sobre o tempo 
e sobre a importância de nossas próprias experiências históricas.

A produção e a análise de uma linha do tempo nos fazem perceber que o conhecimento 
histórico nunca está concluído, pois novos dados ou outros enfoques sempre podem contribuir 
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  1o passo
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com fatos e personagens da história, que pode ser modelo para a sua linha do tempo.

 2o passo
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possam acrescentar informações importantes à linha do tempo que você vai construir.
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consulte documentos pessoais, como sua certidão de nascimento, diários, fotografias e objetos 
como roupas, brinquedos e livros, para obter mais detalhes ou descobrir novos fatos. Conversar 
com membros da família e amigos também pode enriquecer sua pesquisa.

 3o passo
Depois da leitura e investigação das fontes e materiais, faça um resumo dos acontecimentos 

e marque o período de duração (início e fim). 

 4o passo
Elabore um texto apresentando sua linha do tempo, destacando seu tema, o período repre-

sentado e os principais acontecimentos registrados.

 5o passo
Represente graficamente os acontecimentos e seus respectivos períodos de duração (em 

meses, anos, décadas ou séculos) no modelo de linha do tempo escolhido. Você pode destacar 
os acontecimentos que julgar mais importantes em cores diferentes.

Dica:  A representação gráfica dos períodos deve ser proporcional e coerente. Por exemplo: o espaço que 
representa cem anos deve ser o dobro do que representa cinquenta anos.

 6o passo
Fotografias, imagens e demais documentos podem ser relacionados aos fatos registrados na 

linha do tempo por meio de setas ou quadros com informações sobre esses documentos (assunto, 
autor, data).

Dica:  Se escolher fazer uma linha do tempo da sua vida, procure relacionar acontecimentos históricos da 
cidade ou do país onde você vive no mesmo período em que algo importante aconteceu com você 
– uma grande descoberta científica, um fato relativo a alguma personalidade, um evento político ou 
esportivo importante, entre outros.

Veja abaixo um exemplo de linha do tempo. Sempre faça as atividades no caderno. 
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 Mural

A organização de um mural é uma atividade que permite selecionar e debater temas especí-
ficos ligados aos conteúdos estudados nas aulas. Essa atividade, desenvolvida pela classe dividida 
em grupos, contribui para a contextualização dos temas e para a construção do conhecimento. 

Textos jornalísticos e científicos também podem ser incorporados ao mural, mas todo o 
conteúdo deve ser muito bem organizado, de modo que atraia as pessoas e torne mais claros 
aspectos dos temas estudados.

O mural deve ser colocado em um lugar visível e de fácil acesso para permitir sua leitura.
Sugerimos, a seguir, algumas dicas que podem auxiliar na organização de um mural.

  1o passo – Definição das características do mural
É importante decidir, em conjunto com a classe, o perfil do mural:
• Qual será seu título? 
• Como o conteúdo estudado será relacionado com as informações expostas no mural? 

(Produção de artigos ou resumos, exposição de notícias de jornais e revistas, charges, 
pesquisas, entrevistas, gráficos etc.)

• Que materiais serão utilizados no mural?
• Em que lugar será colocado o mural?
• Qual deve ser a ordem de exposição dos trabalhos? 
• Quanto tempo cada trabalho ficará exposto?
• Haverá uma apresentação oral dos temas e materiais expostos pelos grupos?

 2o passo – Levantamento de materiais 
De acordo com o tema em debate e com as orientações do professor, façam um levanta-

mento do material que pode compor o mural ou que sirva de fonte para a atividade solicitada 
(resumos, pequenos artigos, entrevistas, pesquisas). 

As fontes podem ser jornais, revistas, enciclopédias, livros, sites, imagens, mapas etc. 
Lembrem-se de pesquisar em fontes variadas e informar todos os dados bibliográficos das fontes 
pesquisadas: título, autor, local e data de publicação, legendas e autoria das imagens. Essas 
informações dão maior credibilidade ao material exposto.

 3o passo – Pesquisa e organização das informações
É necessário ler com atenção todo o material selecionado, identificando as principais ideias 

de cada texto, resumindo os conteúdos mais importantes e debatendo com os colegas os temas 
a serem expostos. No processo de leitura e discussão, procurem identificar o material (texto, 
imagem, gráfico, mapa etc.) que melhor explique o assunto em questão.

É importante pesquisar e expor diferentes pontos de vista sobre o mesmo tema para que os 
leitores tenham condições de refletir e tirar suas próprias conclusões.

Dica:  Na produção e organização do material a ser exposto, são fundamentais a correção e a clareza dos 
textos. Os textos não devem ser escritos com letras pequenas.

 4o passo – Construção do mural
O material deve ser bem distribuído pelo mural para chamar a atenção dos leitores. Os 

assuntos podem ser divididos em seções (por exemplo: “atualidades”, “pesquisas”, “entrevistas”) 
e colocados sempre no mesmo espaço para que os leitores se habituem com sua distribuição no 
mural e tenham facilidade para encontrá-los. 
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O uso harmonioso de diferentes cores também ajuda a chamar a 
atenção para os temas. O conteúdo do mural deve ser renovado com 
frequência, mantendo assim o interesse dos leitores. Os temas expostos 
(artigos, reportagens, entrevistas etc.) não devem ser muito extensos 
para que a leitura seja dinâmica e agradável. Deve-se evitar a repetição 
dos assuntos abordados.

O nome de cada um dos responsáveis pelo mural deve ser informado 
no rodapé.

CASSANDRA CURY/PULSAR IMAGENS

  Mural em pátio de uma escola indígena em Dourados (MS), 2016.
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 Pesquisa

A pesquisa escolar é uma atividade de leitura, seleção, organização e interpretação de 
informações com o objetivo de ampliar o conhecimento sobre determinado assunto. 

A pesquisa exige também criatividade e espírito investigativo para chegar às explicações. 
Pesquisa não é simplesmente fazer uma cópia do material, mas escrever com suas palavras o que 
você entendeu dos textos selecionados.

Os itens básicos de uma pesquisa são: introdução, desenvolvimento, conclusão, bibliografia 
e anexos (opcional).

A seguir, um roteiro para a elaboração de uma pesquisa:

  1o passo – Planejamento
• Definição do tema de acordo com as orientações do professor;
• Definição das fontes a serem consultadas: enciclopédias, dicionários, livros, internet, jornais, 

revistas especializadas, programas de rádio e TV, conferências, observação pessoal;
• Planejamento do tempo necessário para a realização da pesquisa – é importante organizar 

seu tempo observando o prazo para a entrega da pesquisa e as atividades a serem realizadas. 

 2o passo – Seleção das fontes de pesquisa  
• Escolha as fontes de acordo com o tema e com os objetivos da pesquisa. Procure variar os 

tipos de fonte para obter diferentes informações e poder compará-las;
• Leitura e resumo do material selecionado.

 3o passo – Organização das informações 
• Organize as informações de acordo com os objetivos da pesquisa;
• Registre tudo o que considerar importante;
• Cite o material de onde retirou as informações.

 4o passo – Redação da pesquisa
• Introdução: Apresente de maneira resumida o esquema geral da pesquisa – o tema, as 

principais ideias ou assuntos abordados, como o trabalho está organizado e quais são os 
objetivos da pesquisa. 

• Desenvolvimento (ou “corpo do trabalho”): Com base em suas anotações, explique de 
forma clara e ordenada o assunto da pesquisa, resumindo com suas palavras as informações 
e ideias encontradas. Você pode dividir os assuntos em títulos e subtítulos seguindo sempre 
o roteiro e objetivos da pesquisa. 

Os assuntos devem ser apresentados ordenadamente e devem tratar apenas do tema pro-
posto. Ao final, releia seu texto. Verifique se ele está claro. Corrija possíveis erros gramaticais e 
de concordância. Verifique se escreveu tudo o que sabe sobre o assunto. 

 5o passo – Conclusão 
• Faça um resumo do trabalho mostrando aquilo que aprendeu. Procure se expressar de 

forma clara.

 6o passo – Bibliografia 
• É a lista de obras ou publicações consultadas. A bibliografia deve incluir os dados sobre 

todo o material utilizado para desenvolver a pesquisa, inclusive endereços dos sites con-
sultados na internet.
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 Vídeo

Com a popularização da internet e de tecnologias de comunicação, tornou-se mais acessível 
gravar e compartilhar vídeos. Para isso, é importante respeitar algumas etapas de trabalho, que 
devem ser discutidas e planejadas previamente.

 1o passo
Façam um levantamento das condições técnicas para a produção de um vídeo. 
Verifiquem quais aparelhos podem ser utilizados para as gravações (aparelhos celulares e 

câmeras de computador são as opções mais práticas) e se há acesso à internet na escola ou entre 
os integrantes do grupo para que os vídeos possam ser carregados e exibidos.

Procurem saber se alguém do grupo já produziu vídeos antes e como foi a experiência.

 2o passo 
Discutam em conjunto os temas a serem abordados no vídeo. Anotem todas as ideias dis-

cutidas para desenvolvê-lo. 
Cada membro do grupo pode ficar responsável pela elaboração de ideias para uma parte 

ou seção do vídeo, levantando informações e materiais em diferentes fontes para enriquecer 
o trabalho.

 3o passo
É interessante pesquisar imagens, músicas, outros vídeos e materiais diversos que podem 

ser incluídos no vídeo que está sendo produzido. Porém, é importante que esse material tenha 
relação com o conteúdo proposto e esteja devidamente identificado.

• Toda e qualquer utilização de material não produzido pelo grupo deve ter citação de 
autor e fonte (livro, jornal, revista etc., em que o material foi publicado ou veiculado), data 
de publicação ou produção (em caso de filme, música ou fotografia) e, o mais importante, 
autorização do autor para a reprodução do trabalho dele no vídeo.

 4o passo
Após a organização das ideias e dos materiais complementares que serão utilizados, é 

importante elaborar um roteiro para a filmagem. 
É importante incluir nesse roteiro ideias para o cenário da filmagem, as pessoas que 

participarão da filmagem, a forma como os elementos complementares serão organizados 
junto com as imagens produzidas pelo grupo e as falas que serão utilizadas para compor 
o vídeo.

 5o passo
Após o roteiro ficar pronto, é possível iniciar as filmagens. O grupo pode dividir as tarefas 

e filmar partes separadas do vídeo. Ao final, todas elas poderão ser reunidas. 
Durante as filmagens, é importante que as imagens estejam claras e o áudio também. 

Por isso, é fundamental selecionar um ambiente iluminado e silencioso para a realização 
dessa etapa.

 6o passo
Após a filmagem, é possível unir todas as partes do vídeo. Para isso, é possível utilizar 

aplicativos de celulares ou programas de computador gratuitos e de fácil utilização. Quando 
o vídeo estiver pronto, basta carregá-lo na internet e apresentá-lo aos colegas em sala  
de aula.
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