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1. A seguir, vemos a imagem do Santuário Bom Jesus de Matosinhos, em Congonhas, Minas Gerais, 
considerado Patrimônio Mundial pela Unesco. 

Janine Moraes/MinC 

 

Santuário do Bom Jesus de Matosinhos, em Congonhas (MG). Foto de 2015. 

A origem da cidade de Congonhas, em Minas Gerais, está estreitamente vinculada à mineração do 
ouro. Já no início do século XVIII, o povoado era considerado um dos maiores centros de mineração 
da região das minas. Ao analisar o conjunto arquitetônico e artístico que compõe a cidade, como 
as obras da imagem acima, é possível identificar os seguintes aspectos relevantes sobre a 
sociedade daquele período:  

a) a construção de igrejas em importantes centros de mineração revela a importância da 

religiosidade para a sociedade colonial. 

b) a simplicidade arquitetônica do santuário demonstra a pouca importância que os habitantes 

das minas davam à religião.  

c) a existência de artistas de pouca expressão e habilidade técnica que se dedicavam à confecção 

de monumentos religiosos. 

d) a grande fortuna dos primeiros habitantes que fundaram as vilas e cidades na região 

mineradora.  
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Objeto(s) de 
conhecimento 

A estruturação dos vice-reinos nas Américas 
Resistências indígenas, invasões e expansão na América portuguesa 

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

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo 14  

Justificativas 

a 
A construção de igrejas em Minas Gerais está vinculada à mineração praticada no 
período colonial e à importância da religiosidade na vida cotidiana naquela época. 

b 
O santuário mostra o contrário: a importância que a religiosidade ocupava na  
sociedade mineradora. 

c 
Nomes como o de Aleijadinho e Mestre Ataíde foram de grande expressão na 
sociedade mineradora. 

d 
Os primeiros habitantes das regiões das minas basicamente eram um grupo constituído 
por paulistas e aventureiros vindos de outras regiões em busca de riquezas, e não 
possuidores de grandes fortunas.  

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Caso a turma apresente rendimento insuficiente na questão, faça uma introdução sobre  
a arte barroca e como ela está presente não somente na arquitetura colonial, mas na 
mentalidade dessa sociedade, assim como também se associa fortemente, no Brasil, à 
exploração aurífera. Apresente imagens de obras de Aleijadinho e das pinturas de Mestre 
Ataíde, especialmente as pinturas nos tetos de igrejas, explorando suas características 
barrocas. As imagens poderão ser pesquisadas previamente em casa pelos alunos e trazidas 
impressas ou exibidas digitalmente para a sala de aula, ou o professor poderá selecionar 
previamente as imagens, projetá-las ou imprimi-las. Dessa forma, espera-se que os alunos 
consigam localizar, visualmente, características artísticas e da mentalidade barroca e 
compreender a importância da arte para a sociedade mineradora, bem como a relação entre 
arte e religião no contexto.  

 

2. Observe o mapa: 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

 
Fonte: ALBUQUERQUE, Manoel Mauricio de et al. Atlas histórico escolar. 8. ed. 

Rio de Janeiro: MEC/Fename, 1986. p. 22. 
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Durante o século XVII, a demanda por trabalhadores para a agricultura em várias regiões sob 
domínio português na América passou a ser compensada pela mão de obra indígena, o que tornou 
a prática do apresamento um negócio lucrativo. Assim, diversas bandeiras se embrenharam pelo 
interior da colônia com esse objetivo, ampliando a ocupação portuguesa pelo território. De acordo 
com o mapa, as bandeiras: 

a) saíam da cidade de Salvador e se dividiam em três ramificações rumo ao interior da região de 

Minas Gerais. 

b) tinham como ponto de partida a vila de São Paulo e seguiam rumo ao interior, ao sul ou ao 

norte do território.  

c) partiam da cidade do Rio de Janeiro e percorriam toda a costa litorânea até a região norte do 

território.  

d) percorriam toda a região de Goiás e seguiam rumo ao extremo norte do continente ou rumo 

à região de Minas Gerais. 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

A estruturação dos vice-reinos nas Américas 
Resistências indígenas, invasões e expansão na América portuguesa 

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

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo 13 

Justificativas 

a 
Observando o mapa, é possível identificar que as expedições ligadas ao sertanismo  
de contrato eram as que partiam da cidade de Salvador para outras regiões. 

b 
As bandeiras de apresamento, conforme informa o mapa, saíam da vila de São Paulo  
e seguiam rumo à região sul ou norte do território. 

c No mapa, a cidade do Rio de Janeiro não consta como ponto de partida de expedições.  

d 
As bandeiras que percorreram as regiões de Goiás e Minas Gerais estavam voltadas  
à busca de metais preciosos.  

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Os alunos que deram respostas incorretas para a questão possivelmente apresentam 
dificuldade na leitura e análise de mapas em geral ou não fizeram uma leitura atenta do 
enunciado que pede uma afirmação a respeito das bandeiras de apresamento. Como forma 
de reorientar o planejamento com base no resultado da turma, analise, em sala de aula, 
mapas históricos sobre a colonização portuguesa na América desde o século XVI, dando 
ênfase à importância das legendas e das informações contidas nos mapas para a correta 
interpretação e compreensão da imagem. Oriente os estudantes a lerem a informação 
contida no mapa e analisarem se ela responde ou não ao enunciado. Dessa forma, espera-se 
que eles compreendam de forma mais aprofundada a importância da análise de mapas, 
especialmente para a obtenção de respostas adequadas aos comandos. 
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3. No final da época colonial, a maior parte da população era composta por indígenas, negros e 
mestiços. Além disso, estima-se que as pessoas brancas, de origem europeia, chegavam a 30% da 
população nos principais núcleos urbanos. Contudo, ao compararmos essas informações com 
dados atuais da população brasileira, alguns aspectos se destacam. Observe a tabela: 

 

População residente, por cor ou raça, segundo a situação do domicílio, o sexo e a idade 

Ano 2010 

Unidade da Federação 
Cor ou raça 

Branca Preta Indígena 

Pernambuco 3.225.294 570.795 53.284 

Minas Gerais 8.894.547 1.806.541 31.112 

Rio de Janeiro 7.583.047 1.978.681 15.894 

São Paulo 26.371.709 2.277.764 41.794 

Fonte: IBGE. Censo demográfico. Disponível em: <https://sidra.ibge.gov.br/Tabela/3175#resultado>. Acesso em: 28 ago. 2018.  

Os dados da tabela revelam que: 

a) São Paulo é o estado que hoje, em relação aos outros estados citados, possui a menor 

população indígena.  

b) a maior parte da população das regiões Sudeste e Nordeste é constituída por brancos e 

indígenas. 

c) a população nos estados mencionados é composta, em sua maioria, por negros e brancos. 

d) a maior parte da população brasileira, tal como no período colonial, constitui-se de negros e 

indígenas.  

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

A estruturação dos vice-reinos nas Américas 

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

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo 13 

Justificativas 

a 
O estado com menos habitantes indígenas em seu território, de acordo com  
a tabela, é o Rio de Janeiro. 

b 
A maior pare da população do estado de Pernambuco é constituída por brancos  
e negros. 

c 
De acordo com a tabela do IBGE, os estados mencionados têm a maior parte de  
sua população constituída principalmente por brancos e negros.  

d 
Atualmente, a população indígena corresponde à menor parcela da população 
brasileira.  
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Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar 
o planejamento com 
base nos resultados 

Os alunos que responderam à questão de forma incorreta possivelmente não realizaram 
uma análise cuidadosa dos dados fornecidos pela tabela ou não analisaram os dados e 
inferiram que a população atual se manteve tal qual nos tempos coloniais. É importante 
salientar, em sala de aula, que dados como o da tabela utilizada na questão são levantados 
a partir da autodeclaração das pessoas sobre serem brancas, pretas ou indígenas. O fato de 
as pessoas ainda se declararem brancas em um país altamente miscigenado é um ponto 
importante a ser discutido com os alunos – de forma coletiva e colaborativa. Por fim, 
associe os resultados da discussão em sala de aula à explicação da composição étnica e 
racial na época colonial. Dessa forma, espera-se que os estudantes compreendam de forma 
crítica a história da composição populacional brasileira desde o início da colonização.  

 

4. Leia o texto abaixo:  

[...] Mas é fundamental distinguir a escravidão de outras formas de opressão. 

A escravidão, antes de mais nada, define o escravo a partir de seu status jurídico. A 

principal distinção entre o escravo e o servo, e entre o escravo e outras pessoas 

submetidas a trabalhos compulsórios, nesse sentido, está no fato jurídico de o escravo 

ser propriedade do senhor, não sendo, portanto, definido como pessoa. [...] 

SILVA, Kalina Vanderlei; SILVA, Maciel Henrique. Dicionário de conceitos históricos. São Paulo: Contexto, 2009. p. 111.  

A escravidão é uma prática que parte do princípio de que uma pessoa (senhor) exerce domínio 
sobre outra pessoa (escravo). Ao longo da História, essa prática sofreu variações. Por isso é 
importante definir corretamente cada uma delas, percebendo que a 

a) servidão é um tipo de escravidão em que o servo era considerado propriedade de seu senhor. 

b) escravidão, diferentemente da servidão, não era considerada uma forma de trabalho 

obrigatório. 

c) servidão, tal como outras formas de trabalho compulsório, não era considerada uma forma de 

opressão. 

d) escravidão não considera o indivíduo escravizado sujeito que possui valores e projetos próprios.  

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

A escravidão moderna e o tráfico de escravizados 

Habilidade 
(EF07HI15) Discutir o conceito de escravidão moderna e suas distinções em relação  

ao escravismo antigo e à servidão medieval.  

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo 12  

Justificativas 

a Na servidão, o servo não é propriedade de seu senhor.  

b A escravidão é uma modalidade de trabalho obrigatório. 

c O sujeito submetido à servidão está sob a opressão, o domínio do senhor. 

d 
Ao ser desprovido do status de pessoa, o escravizado passa a ser considerado uma 
coisa ou propriedade e, portanto, desprovido de valores e projetos próprios.  

 



 

 

Material Digital do Professor 

História - 7º ano 

4º bimestre - Gabarito 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Converse com os alunos a respeito do conceito de “pessoa” e “bem/objeto” e a relação que 
eles estabelecem com esses dois conceitos no dia a dia (peça que apresentem exemplos de 
coisas e pessoas). Trabalhe com eles, também, os conceitos de servidão e escravidão, 
distinguindo-os histórica e espacialmente. Aponte a noção de propriedade como o principal 
diferencial entre esses dois conceitos. Por fim, peça aos estudantes que anotem, no caderno, 
o conceito de “escravidão”, “servidão”, “bem/objeto” e “pessoa”. Dessa forma, espera-se 
que eles compreendam de maneira mais aprofundada não só como a escravidão acontecia, 
mas como se legitimava socialmente na época colonial.  

 

5. Leia o trecho abaixo: 

[...] Da perspectiva do próprio escravizado, restaram poucas evidências sobre 

o que representou travessia do Atlântico [em um navio negreiro] após o desterro, a 

separação da família, da comunidade, da língua, dos hábitos alimentares, da religião e 

dos poderes políticos na África. 

RODRIGUES, Jaime. Navio negreiro. In: SCHWARCZ, Lilia M.; GOMES, Flávio (Org.). Dicionário da escravidão e liberdade: 

50 textos críticos. São Paulo: Cia. das Letras, 2018. p. 343. 

O tráfico de escravizados pelo oceano Atlântico consistia na captura de africanos, no seu 
deslocamento em navios até o litoral da América e na sua venda como escravos em mercados. De 
acordo com o texto, depois de capturado pelos agentes do tráfico negreiro, o africano, ao ser 
colocado no navio 

a) era bruscamente afastado dos hábitos que o ligavam à sua terra.  

b) era classificado genericamente como indivíduo sem nome conhecido. 

c) deixava de ser reconhecido pela sua família e amigos como africano.  

d) perdia todas as características que o ligavam à sua terra e se esquecia de suas origens.  

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

A escravidão moderna e o tráfico de escravizados 

Habilidade 
(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.  

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo 12 

Justificativas 

a 
O texto informa que, ao ser colocado no navio, o africano era desvinculado de sua terra 
de origem. 

b 

O texto informa que, ao ser colocado no navio, o africano era rotulado de modo 
genérico, o que indica um processo de massificação dos escravizados. O texto não 
indica, apesar disso, que os africanos levados de suas terras não eram conhecidos  
por nomes próprios.  

c 
O texto não faz menção à atitude da família e de amigos dos indivíduos levados para 
fora da África e tampouco indica que o escravizado deixava de ser africano. 

d 
Os escravizados não perdiam todas as características, mas deixavam de ser 
identificados por elas. Nada, no texto, indica que os africanos levados de suas terras  
se esqueciam de suas origens. 
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Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O aluno deve ser orientado a compreender que os processos do tráfico e da própria escravidão 
levavam o africano escravizado a vivenciar uma ruptura com elementos importantes à sua 
identidade. Esse processo de ruptura deve ser trabalhado por meio do texto autobiográfico  
de Baquaqua, africano escravizado na América que, ao relatar a sua experiência, aponta para 
esse aspecto desde o momento da sua captura, travessia e chegada ao Brasil (disponível em: 
<www.baquaqua.com.br/>, acesso em: 28 ago. 2018.). Dessa forma, espera-se que os alunos 
consigam interpretar de maneira crítica o processo de transformação dos escravizados em 
mercadorias, levando em conta que eles também não adentravam completamente essa lógica, 
explorando as oportunidades de se afirmarem como africanos.  

 

6. Observe a imagem: 

Reprodução/Coleção particular 

 

Guerillas. Gravura de Johann Moritz Rugendas, 1835.  

O uso de emboscadas era uma das estratégias de combate usadas pelos indígenas contra colonos 
que pretendiam ocupar diversas regiões da América portuguesa. Com base na observação da 
imagem, explique como os indígenas reagiram à presença portuguesa em suas terras.  

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

A conquista da América e as formas de organização política dos indígenas e europeus: 
conflitos, dominação e conciliação 

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

Tipo de questão Aberta Capítulo 13 

http://www.baquaqua.com.br/
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Grade de correção 

✓ 

Ao analisar corretamente a imagem, o aluno identifica que os indígenas 
empregavam estratégias de combate e de resistência aos colonos e sua dominação 
sobre territórios e povos. Apesar disso, o estudante também pode notar que parte 
das populações indígenas foi morta, outra parte capturada e outros foram postos 
em fuga diante da superioridade bélica do colonizador.  

 
O aluno incorre no erro de afirmar que os indígenas, diante das armas de fogo, 
renderam-se aos colonizadores sem resistência. O estudante também pode ter 
citado exemplos de impactos negativos que não constam na imagem.  

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Caso a turma apresente rendimento insuficiente na questão, reproduza a imagem de  
forma ampliada (impressa ou projetada), e converse com os alunos sobre os elementos  
nela presentes. Pergunte o que caracteriza uma emboscada, apresente o nome da obra, 
identifique os tipos de armas representados com o intuito de mostrar que, apesar da 
inferioridade bélica, os indígenas resistiram corajosamente com as suas próprias armas  
e estratégias. Demonstre que, apesar de estarem reunidos em guerrilhas e de traçarem 
estratégias de combate, as populações indígenas foram massacradas, capturadas e obrigadas 
a se deslocar de seus territórios diante da conquista e ocupação do território pelos 
portugueses. Dessa forma, espera-se que os alunos compreendam que os indígenas não 
reagiram passivamente aos ataques e imposições coloniais, mas procuraram resistir. 

 

7. Observe as imagens: 

Reprodução/Coleção particular 

 

Reprodução/Coleção particular 

 

Navio negreiro. Gravura de Johann Moritz Rugendas, 1830. Lavagem do minério de ouro. 

Gravura de Johann Moritz 

Rugendas, c.1820. 

Com base na observação das imagens, descreva qual era a relação do tráfico de escravos 
capturados no continente africano com a descoberta e a exploração de minas de ouro nas regiões 
de Minas Gerais no século XVIII. 
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Objeto(s) de 
conhecimento 

As lógicas mercantis e o domínio europeu sobre os mares e o contraponto Oriental 

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

Tipo de questão Aberta Capítulo 14 

Grade de correção 

✓ 
Os africanos vendidos como escravos para comerciantes portugueses constituíram  
o maior grupo de trabalhadores utilizados na exploração das minas na região  
de Minas Gerais no século XVIII. 

 
O aluno pode incorrer no erro de apontar que os comerciantes portugueses que 
compravam e obtinham negros africanos não os utilizavam para explorar as regiões 
das minas. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Caso a turma apresente rendimento insuficiente na questão, converse com os alunos – como 
forma de reorientar o planejamento com base nos resultados – sobre as várias fases do tráfico 
de escravos. Aponte para o papel dos soberanos africanos que, muitas vezes por meio de 
guerras contra inimigos, vendiam os cativos aprisionados para comerciantes portugueses na 
costa do continente africano. Aponte o papel do comerciante (traficante) no tráfico desses 
indivíduos que, ao chegarem ao Brasil, eram vendidos para diversos senhores com o objetivo de 
suprir demandas, como a exploração do ouro na região das Minas Gerais, mas que esses 
escravizados também possuíam autonomia suficiente para demonstrar, na mineração aurífera, 
as capacidades e os talentos que haviam desenvolvido na África. Dessa forma, espera-se que os 
alunos compreendam de maneira mais aprofundada as contribuições das comunidades 
africanas no desenvolvimento da mineração na América portuguesa, assim como a forma pela 
qual o tráfico era direcionado nesse sentido.  

 

8. Leia o trecho abaixo: 

Oportuno se torna dizer que a escravidão colonial brasileira em nada se 

parecia com a servidão medieval que prevaleceu até o século XV na Europa, onde o 

servo praticava agricultura de subsistência e tinha certa liberdade. 

MACHADO, Marli Aparecida; CAINELLI, Marlene Rosa.  Trabalho escravo no Brasil: do período colonial aos dias atuais.  

Os desafios da escola pública paranaense na perspectiva do professor. Cadernos PDE. Curitiba:  

Governo do Estado do Paraná, 2014. Disponível em: <https://bit.ly/2m6GuDu>. Acesso em: 29 ago. 2018. 

De acordo com as informações do texto, identifique a diferença entre a servidão medieval e a 
escravidão africana no Brasil colonial. 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

A escravidão moderna e o tráfico de escravizados 

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

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade 12 

Grade de correção ✓ 

Na servidão medieval, o servo não era visto como propriedade e o senhor do feudo 
não podia vendê-lo ou comprá-lo como mercadoria. Essa condição era imposta a 
todos aqueles que se submetiam ao poder do senhor feudal. Em troca de proteção, 
deviam a ele favores e parte da produção advinda do seu trabalho. A escravidão 
moderna se distingue pelo fato de, nesse contexto, ter sido imposta a um grupo 
humano específico (os negros do continente africano) e pela impossibilidade de 
descanso autodeterminado, delimitação de produção e uso de recursos próprios. 
Além disso, o escravizado era propriedade do senhor.  
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O aluno incorre em erro ao apontar que a diferença entre a servidão medieval  
e o escravismo moderno está apenas relacionada ao contexto histórico e geográfico, 
sem levar em conta que a escravidão moderna se caracteriza, diferentemente das 
outras, por ter atingido um continente específico e pela impossibilidade de descanso 
autodeterminado, delimitação de produção e uso de recursos próprios.  

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

A questão explora a diferença histórica e conceitual entre os termos “servidão” e “escravidão”. 
Caso a turma apresente rendimento insuficiente, trabalhe imagens que representem os 
mercados de escravos modernos ao lado de iluminuras e outras obras medievais que retratem 
a servidão. Pergunte quais diferenças podem ser identificadas e explore essas diferenças em 
sala de aula de maneira coletiva e colaborativa. Trabalhe conceitos aristotélicos de escravidão 
com os alunos, apontando a diferença existente entre a escravidão por desigualdade e a 
escravidão por diferença. Por fim, anote no caderno o conceito de “servidão medieval”,  
para que os alunos possam consultá-lo caso apareçam novas dúvidas. Dessa forma, espera-se 
que os estudantes compreendam de forma mais aprofundada as características específicas da 
servidão medieval e do escravismo colonial brasileiro. 

 

9. Leia atentamente o trecho a seguir, de uma carta do Rei Adandozan (1797-1818), do antigo Reino 
de Daomé, localizado costa africana, ao príncipe regente de Portugal (nessa altura residindo com 
sua Corte no Rio de Janeiro): 

[...] Remeto quatro moleconas e dois molecões, que por tudo são seis; pois 

estas seis pessoas que envio a meu irmão é para eles mesmos pessoalmente 

noticiarem a Vossa Alteza sobre as guerras que lhe tenho relatado, pois um irmão com 

outro não pode falar mentira. Depois que eles relatarem tudo como acima disse sobre 

as guerras, as fêmeas [pode usar] para espanarem o seu quarto, e os machos para 

limparem os seus sapatos; pois os mando pequenos para se criarem, e os ditos vão 

multiplicando a mais, e não mando homens e mulheres já feitos por razão de que 

banzam muito e morrem. [...] 

Bome, terça-feira 9 de outubro de 1810. De Vossa Real Alteza irmão Rey D. Agomé. 

PARÉS, Luis Nicolau. Cartas do Daomé: uma introdução. Afro-Ásia, Salvador, n. 47, 2013. Disponível em: 

<www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0002-05912013000100009#nt17>. Acesso: 29 ago. 2018. 

Banzo: estado melancólico no qual ficavam os africanos retirados à força de sua terra de origem.  

Com base nos seus conhecimentos e no trecho da carta, explique a dinâmica interna do comercio 
de escravizados na África. 

 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

As lógicas internas das sociedades africanas 
A escravidão moderna e o tráfico de escravizados 

Habilidade 
(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. 

Tipo de questão Aberta Capítulo 12 



 

 

Material Digital do Professor 

História - 7º ano 

4º bimestre - Gabarito 

Grade de correção 

✓ 
O aluno reconhece que a dinâmica de comércio de escravizados na África se dava, 
principalmente, por meio de guerras de captura. Reconhece também que esse era 
um processo violento para as sociedades nele envolvidas. 

 
O aluno incorre em equívoco ao propor que a dinâmica interna de captura e venda 
era prerrogativa portuguesa ou dos povos europeus, que adentravam o continente 
africano para isso. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Caso a turma apresente rendimento insuficiente ao responder à questão, converse sobre a 
importância das cartas como meio de comunicação no passado e como elas, em geral, podiam 
levar meses até chegar ao destinatário. Sendo assim, os assuntos que abordavam eram de 
extrema importância, sendo por isso documentos muito férteis para os historiadores. No caso 
africano, demonstre a importância das conexões entre os dois reis a partir da leitura conjunta 
da carta na íntegra, em que se percebem alguns pontos importantes: a relação entre o Daomé 
e Portugal, a forma como se dava o comércio de escravizados na África, os conflitos naquele 
continente e a violência da escravidão, que fazia “banzar e morrer”. Dessa forma, espera-se que 
os alunos compreendam que, apesar da participação africana no comércio, a maioria da 
população era vítima dessa situação e não conivente com ela.  

 

10. Leia o texto abaixo a respeito das formas de obtenção de escravos utilizadas pelos portugueses no 
continente africano no século XVII: 

O comércio com os africanos não constituía a única forma de realizar o 

abastecimento de escravos. David Birmingham detectou três métodos principais 

para a obtenção de negros. A primeira possibilidade consistia em enviar os 

pumbeiros ao sertão para fazerem resgates. As duas outras alternativas [...] eram a 

imposição aos sobas do pagamento de tributos em escravos e o recurso à guerra 

para a obtenção de cativos. 

CARVALHO, Felipe Nunes de. Aspectos do tráfico de escravos de Angola para o Brasil no século XVII: 1. Prolegômenos do inferno.  

Carlos Alberto Ferreira de Almeida. In memorian. Faculdade de Letras da Universidade do Porto. v. 1. 

Pumbeiro: funcionário dos portugueses que viviam nas cortes das autoridades africanas e que se 

encarregavam da venda de escravizados dessas autoridades em feiras. 

Soba: autoridade regional tradicional de Angola, por vezes, desempenhava o papel de juiz.  

De acordo com o texto, quais são as quatro formas empregadas pelos portugueses para a obtenção 
de escravos no continente africano? 

 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

As lógicas internas das sociedades africanas 
A escravidão moderna e o tráfico de escravizados 

Habilidade 
(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. 

Tipo de questão Aberta Capítulo 12 



 

 

Material Digital do Professor 

História - 7º ano 

4º bimestre - Gabarito 

Grade de correção 
✓ 

As quatro práticas de obtenção de escravos no continente africano eram  
o comércio direto com os africanos, o envio de pumbeiros ao sertão, a imposição  
do pagamento de tributos em escravos aos sobas e a promoção de guerras com 
reinos e povos africanos.  

 
O aluno incorre em erro ao não apontar o comércio direto com os africanos como 
uma maneira de os portugueses obterem escravos.  

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Caso a turma apresente rendimento insuficiente na resposta à questão, releia o texto-base 
em sala de aula e aponte as quatro práticas possíveis de obtenção de escravos mencionadas 
no trecho. Indique a existência de mercadores africanos que realizavam o comércio de 
escravos com portugueses. Trabalhe, em sala de aula, como a dinâmica se deu a partir da 
leitura de trechos de cartas de soberanos de diferentes Estados africanos aos governantes 
portugueses. É possível pedir aos alunos que cada um selecione um trecho de carta que mais 
lhe chamou a atenção e o explique de modo detalhado em sala de aula. Dessa forma, espera-
se que os estudantes tenham contato mais direto com a documentação histórica, assim 
como possam compreender as dinâmicas comerciais entre Portugal e alguns locais da África. 

 


