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As contribuições africanas na América portuguesa 

Duração: 2 aulas 

Referência do Livro do Aluno: Unidade 4, Capítulos 12 e 13 

 

Relevância para a aprendizagem 

O objetivo desta sequência didática é apresentar e discutir a relação entre o tráfico 

transatlântico de escravizados africanos e a transferência de tecnologias que impulsionaram o 

desenvolvimento de atividades econômicas na América portuguesa, tais como a economia açucareira 

e a mineração. Deste modo, os alunos serão estimulados a reconhecer que os povos africanos não 

vieram ao Brasil apenas como mão de obra escravizada empregada nos trabalhos que não exigiam 

qualificação, mas também como agentes reponsáveis pela introdução de tecnologias e conhecimentos 

técnicos na área da agricultura, metalurgia, entre outras.  

Como parte dessa proposta, os alunos terão a possibilidade de conhecer parte do acervo do 

Museu Afro Brasil, por meio de uma pesquisa sobre objetos relacionados aos trabalhos realizados 

pelos escravos durante o período colonial.  

Objetivos de aprendizagem 

• Identificar características da sociedade colonial, retomando o contexto histórico das 
principais atividades econômicas da América portuguesa: produção açucareira e 
exploração das minas. 

• Identificar os principais grupos étnicos africanos encaminhados ao Brasil pelo tráfico 
transatlântico e as suas contribuições para o desenvolvimento de atividades econômicas 
da colônia, como a economia açucareira e a mineração. 

• Conhecer e analisar saberes e técnicas africanos utilizados em diversas atividades na 
América portuguesa. 

Objetos de conhecimento e habilidades (BNCC) 

Objetos de conhecimento Habilidades 

Resistências indígenas, invasões e 
expansão na América portuguesa 

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

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

(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. 
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Desenvolvimento 

Aula 1 – Os saberes dos povos africanos e a economia colonial 

Duração: cerca de 45 minutos 

Local: em sala de aula ou sala de informática 

Organização dos alunos: sentados em suas carteiras, organizadas de modo que estejam de frente para a lousa e para o 

professor 

Recursos e/ou material necessário: giz, lousa, imagens impressas de objetos do acervo do Museu Afro Brasil, computador 

com conexão à internet e projeção de imagens 

Materiais de referência:  

• FGV. Mapa do Tráfico Negreiro (1502-1866). Disponível em: <https://atlas.fgv.br/marcos/trabalho-e-

escravidao/mapas/trafico-negreiro-1502-1866>. Acesso em: 22 Jul. 2018.  

• Exposição virtual “Arte, Adorno”. Disponível em: <https://artsandculture.google.com/exhibit/arte-

adorno%C2%A0/qwISO_cvqMpaIA?hl=pt-BR>. Acesso em: 22 Jul. 2018.  

• CUNHA JÚNIOR, Henrique. Tecnologia Africana na formação brasileira. Rio de Janeiro: CeaP, 2010. Disponível 

em: <http://www.ifrj.edu.br/webfm_send/268>. Acesso em: 22 Jul. 2018.  

• MARQUESE, Rafael de Bivar. “A dinâmica da escravidão no Brasil: Resistência, tráfico negreiro e alforrias, 

séculos XVII a XIX”. Revistas Novos Estudos Cebrap, n° 74, São Paulo, mar. 2014. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-33002006000100007&lng=pt&tlng=pt>. 

Acesso em: 17 Jul. 2018.  

• Site do Museu Afro Brasil. Disponível em: <http://www.museuafrobrasil.org.br>. Acesso em: 22 Jul. 2018.  

• Exposição virtual do Museu Afro Brasil. Disponível em: <https://artsandculture.google.com/partner/museu-

afro-brasil?hl=pt-BR>. Acesso em: 22 Jul. 2018.  

• IBGE. “População chega a 205,5 milhões, com menos brancos e mais pardos e pretos”. Agência de notícias 

IBGE, 27 nov. 2017. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-

noticias/noticias/18282-pnad-c-moradores.html>. Acesso em: 24 Jul. 2018.  

Para introduzir o tema desta sequência didática e coletar os conhecimentos prévios, pergunte 

aos alunos qual era a função do trabalho escravo negro no Brasil. Espera-se que eles mencionem que os 

africanos escravavizados vieram para a América portuguesa com a função de trabalhar na exploração das 

atividades econômicas da colônia. Nesse momento, pergunte quais eram as origens e etnias deles e que 

contribuições, além daquelas resultantes do trabalho forçado, deixaram para o Brasil. 

É possível que os alunos reconheçam que existe uma pluralidade na África, mas tenham 

dificuldade de especificar as regiões de onde vieram. Além disso, eles podem citar como legado apenas 

o aspecto cultural. Nesse momento, explique aos alunos que os escravos africanos não vieram apenas 

como mão de obra destinada ao trabalho doméstico e à lavoura, por exemplo. Endosse que do local 

de onde vierem trouxeram muitas contribuições, que não se limitam à condição de escravo e/ou ao 

aspecto cultural, como a religião e a música.  

Nesse momento, inicie aula expositiva e peça para os alunos anotarem os principais temas no 

caderno. Escreva no quadro: “Contribuições das populações africanas para o desenvolvimento da 

economia colonial”. Explique aos alunos que, ao longo de três séculos, mais de quatro milhões de 

africanos foram escravizados e mandados para o Brasil por meio do tráfico transatlântico para servirem 

de mão de obra na colônia. Durante o período colonial as atividades econômicas que mais absorveram 

africanos escravizados foram a produção açucareira, nos séculos XVI e XVII, e a mineração, nos séculos 

XVII e XVIII.  

https://atlas.fgv.br/marcos/trabalho-e-escravidao/mapas/trafico-negreiro-1502-1866
https://atlas.fgv.br/marcos/trabalho-e-escravidao/mapas/trafico-negreiro-1502-1866
https://artsandculture.google.com/exhibit/arte-adorno%C2%A0/qwISO_cvqMpaIA?hl=pt-BR
https://artsandculture.google.com/exhibit/arte-adorno%C2%A0/qwISO_cvqMpaIA?hl=pt-BR
http://www.ifrj.edu.br/webfm_send/268
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-33002006000100007&lng=pt&tlng=pt
http://www.museuafrobrasil.org.br/
https://artsandculture.google.com/partner/museu-afro-brasil?hl=pt-BR
https://artsandculture.google.com/partner/museu-afro-brasil?hl=pt-BR
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/18282-pnad-c-moradores.html
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/18282-pnad-c-moradores.html
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Utilize como recurso didático o mapa do tráfico de escravos do Atlas Histórico do Brasil 

produzido pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e explique que os africanos que vieram escravizados 

para o Brasil eram provenientes de diferentes partes da África. A maioria deles era proveniente do 

grupo etnolinguístico banto, capturados nas regiões onde ficam os atuais Congo, Moçambique e, 

principalmente, Angola. Ressalte que a maior parte desembarcou nos portos instalados em 

Pernambuco, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Na capitania da Bahia, por exemplo, desembarcavam os 

sudaneses escravizados, provenientes da região da Costa da Mina, na África Ocidental, que 

compreende atualmente os Estados da Nigéria, Benin e Costa do Marfim. Se possível, consulte o banco 

de dados Slave Voyages para detalhar os números de africanos traficados que desembarcaram no 

Brasil.  

É importante contextualizar que a escravidão também era praticada no continente africano e 

envolvia pessoas subjugadas em conflitos e guerras locais. Desde o século VII, com a conquista do 

norte da África pelos islâmicos, foram criadas rotas terrestres transaarianas que promoviam o 

comércio de diversos artigos e a ligação entre diversas partes do continente africano. Escravos também 

faziam parte desse comércio transaariano que se consolidou no continente africano. 

Explique que a partir da segunda metade do século XV, os colonos europeus foram 

estabelecendo feitorias em diferentes pontos da costa africana, tanto do lado do Atlântico como do 

Índico. Eles aproveitaram as rotas de comercialização de escravos já existentes no continente e 

configuraram o tráfico transatlântico de africanos escravizados, intensificando o aspecto comercial da 

escravidão.  

Esse tipo de tráfico passou a representar uma atividade econômica rentável para os 

colonizadores europeus, como foi no caso de Portugal, que integrou África e América à dinâmica 

econômica europeia. Por meio de alianças com chefes e líderes locais, conversões de soberanos 

africanos, além da imposição da força militar, os colonizadores portugueses foram consolidando e 

expandindo o tráfico marítimo de escravos. Ressalte que essa prática de colonização e tráfico de 

escravos desarticulou as estruturas sociopolíticas dos diferentes povos africanos, o que acentuou 

conflitos internos e desencadeou guerras civis, cujos reflexos são vistos até hoje na África. 

Em seguida, comente que no Brasil os argumentos e teorias que justificavam a escravização 

das populações africanas durante o período colonial ainda persitem e explicam parte da origem do 

preconceito racial existente na atualidade. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios Contínua de 2016 (IBGE), apesar de a maior parte da população brasileira ser formada por 

negros e pardos, o preconceito e a desigualdade racial se mantêm latentes.  

Explique à turma que a ideia de que os escravos vieram para o Brasil apenas como força de 

trabalho desaqualficada e empregada nas atividades rudimentares ignora a complexidade das 

sociedades africanas, assim como os seus conhecimentos e técnicas. Em muitos casos, os africanos 

trazidos ao Brasil representavam uma mão de obra especializada, uma vez que possuíam o domínio de 

variadas técnicas de trabalho. Por exemplo, as práticas utilizadas na agricultura tropical da colônia 

tanto para a exportação (cana-de-açúcar no século XV e o café no século XIX) como para o 
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abastecimento do mercado interno (coco-da-baía, o azeite de dendê e até mesmo o inhame e o milho) 

eram amplamente realizadas na África. Desse modo, os colonizadores buscaram no continente não 

apenas uma mão de obra destinada à realização de trabalhos que não exigiam qualificação, mas aquela 

que podia contribuir por meio de seus conhecimentos e técnicas com as atividades da colônia, sujeitas 

às mesmas condições climáticas da África. 

Reforce que no início da implantação da economia açucareira, em meados do século XVI, 

contou-se intensamente com a mão de obra indígena. Durante o desenvolvimento dessa atividade, os 

africanos trazidos para trabalhar nos engenhos brasileiros exerciam funções especializadas, o que 

justificava o alto preço de sua mão de obra em relação à indígena. Na segunda metade do século XVI, 

um africano escravizado custava cerca de três vezes mais que um índio escravizado.  

Os Banto, por exemplo, eram tradicionalmente conhecidos por serem exímios metalurgistas, 

uma vez que conheciam e controlavam a temperatura do forno e a composição do material para a 

fundição. Esse conhecimento, por exemplo, foi importante no processo de produção do açúcar, pois 

possibilitou a construção de equipamentos e ferramentas necessários para o funcionamento do 

engenho. Além disso, eles detinham conhecimentos sobre marcenaria, os quais contribuíram para a 

construção de engrenagens, maquinários e utensílios dos engenhos (como as moendas de açúcar) e 

outras atividades econômicas voltadas para o abastecimento interno da colônia. 

Esclareça que não apenas a agricultura e a economia do açúcar se beneficiaram dos 

conhecimentos africanos. Após a descoberta do ouro na região das Minas Gerais, houve um grande 

aumento no tráfico de escravos no Brasil, no início do século XVIII. Explique que a mineração, antes 

mesmo do pioneirismo português na colônia, era realizada em pelo menos duas regiões africanas: a 

África ocidental e a região de Zimbábue. Isso motivou um pedido por parte do governador de Minas 

Gerais, no século XVIII, para que fossem encaminhados às cidades mineradoras os negros da região da 

Costa da Mina, já que possuíam a tradição milenar de exploração de ouro.  

É interessante destacar que o trabalho na exploração de minas também envolveu outras 

contribuições dos povos africanos. Diga aos alunos que os conhecimentos e técnicas de joalheria e 

ourivesaria africanas foram incorporados na produção da América portuguesa. Um exemplo disso 

pôde ser visto pela introdução das joias criolas. Com design típico de estéticas africanas, começaram 

a ser produzidas e utilizadas a partir do século XVIII, principalmente com o crescimento da atividade 

mineradora. A Bahia, onde havia maior concentração de população afrodescendente, era o principal 

centro de produção e comercialização das joias criolas (correntes, pingentes e braceletes) que 

circulavam pelas diferentes partes do território brasileiro. Explique que o uso dessas joias era feito 

principalmente pelas mulheres negras alforriadas como sinal de prestígio social e de desvinculação da 

imagem de escrava.  

Aproveite esse momento para falar sobre a existência do Museu Afro Brasil e da importância 

do seu acervo, cuja narrativa abarca algumas dessas contribuições africanas comentadas durante a 

aula expositiva. Explique que o Museu está situado na cidade de São Paulo, no Parque do Ibirapuera, 

e reune um acervo com mais de seis mil itens, contemplando obras que vêm desde a Idade Antiga, 



 

 

Material Digital do Professor 

História – 7º ano 

4º bimestre – Sequência didática 3 

passando por produções do período colonial até a contemporaneidade. Como o próprio nome sugere, 

o acervo e as exposições produzidas pelo Museu Afro Brasil abarcam diversos aspectos dos universos 

culturais africanos e afro-brasileiros, tais como a religião, o trabalho, a escravidão e as variadas 

linguagens artísticas. Seu propósito é registrar e apresentar as influências africanas na construção da 

sociedade brasileira e as expressões culturais africanas em diferentes períodos da história. 

No final da aula, organize a sala em cinco grupos e proponha a elaboração de um trabalho, que 

consiste na pesquisa e descrição dos objetos que fazem parte do acervo exposto do Museu Afro Brasil. 

Para isso, selecione alguns itens de seu acervo virtual. Caso não seja possível o acesso à internet, leve 

cópias impressas das informações e imagens dos objetos selecionados e entregue uma delas para cada 

grupo de alunos. Priorize objetos e obras pertecentes ao Núcleo Trabalho e Escravidão, as quais fazem 

parte da exposição permanente do museu. Você pode selecionar os objetos a seguir:  

• Formas para pão de açúcar (1800) – (Categoria Engenho) 

• Prensa para Manteiga (1800) – (Categoria Produção alimentícia) 

• Debulhadora de milho (1800) – (Categoria Produção alimentícia) 

• Forma para telha (1800) – (Categoria Construção civil) 

• Bracelete (1800) – (Categoria Joalheria) 

Explique que o objetivo desta atividade é elaborar um texto descritivo e analítico de até três 

páginas sobre a contribuição africana para o desenvolvimento de atividades econômicas no Brasil 

colônia. Para orientar o trabalho, escreva na lousa algumas questões e peça para anotarem nos 

cadernos.  

• O que é o objeto? 

• A qual categoria ele pertence (Engenho, Produção alimentícia, Construção civil ou 
Joalheria)? 

• Quando ele foi criado? 

• De quem é a autoria dessa obra? 

• Qual é a sua função?  

• Como ele é utilizado? 

• Como você pode relacionar esse objeto às contribuições africanas para o desenvolvimento 
das atividades econômicas do Brasil colônia?  

• Faça um desenho do objeto escolhido. O desenho deve estar na última página do trabalho 
e será apresentado à turma na aula seguinte.  

Sugira aos alunos que façam uma visita virtual pelo museu, explorando os seus espaços 

expositivos e incorporando alguns dados à pesquisa, especialmente do setor dedicado ao Trabalho e 

Escravidão, onde se encontram expostos os objetos que eles vão pesquisar. 
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Aula 2 – Os saberes africanos por intermédio do acervo do Museu Afro Brasil 

Duração: cerca de 45 minutos 

Local: em sala de aula 

Organização dos alunos: carteiras organizadas em forma de círculo para a realização de debate e apresentação das 

pesquisas 

Recursos e/ou material necessário: computadores conectados à internet, projetor de imagens ou impressões em papel 

das imagens de objetos do acervo do Museu Afro Brasil 

Materiais de referência:  

• Museu Afro Brasil Virtual. Disponível em: <https://artsandculture.google.com/partner/museu-afro-brasil>. 

Acesso em: 22 Jul. 2018.  

• Exposição virtual “Arte, Adorno”. Disponível em: https://artsandculture.google.com/exhibit/arte-

adorno%C2%A0/qwISO_cvqMpaIA?hl=pt-BR . Acesso em: 22 Jul. 2018.  

• CUNHA JÚNIOR, Henrique. Tecnologia Africana na formação brasileira. Rio de Janeiro: CeaP, 2010. Disponível 

em: <www.ifrj.edu.br/webfm_send/268>. Acesso em: 22 Jul. 2018.  

• CAMPOS, Guadalupe do Nascimento. “Transferência de tecnologia para o Brasil por escravos africanos”. 

Disponível em: <http://www.arqueologia-iab.com.br/publications/download/14>. Acesso em: 22 Jul. 2018.  

 

Inicie a aula solicitando aos alunos que formem um círculo para promover um debate sobre os 

trabalhos de pesquisa realizados. Anote no quadro as categorias propostas na aula anterior na seguinte 

ordem: engenho, produção alimentícia, construção civil e joalheria. Pergunte inicialmente o que essas 

categorias têm em comum. Espera-se que os alunos digam que todas elas estão associadas a trabalhos 

e tecnologias empregadas e desenvolvidas pelos povos africanos escravizados no Brasil. Em seguida, 

peça aos grupos que apresentem suas pesquisas de acordo com as categorias escritas no quadro.  

Em cada apresentação, peça aos grupos que circulem entre os colegas o desenho do objeto, 

enquanto apresentam a descrição e fazem a análise.  

Categoria Engenho: 

Formas para pão de açúcar (1800): Espera-se que os alunos levantem informações sobre a 

forma de pães, afirmando que era o instrumento em que era depositado o melaço da cana-de-açúcar 

produzido nos engenhos. Era nessas formas, usualmente feitas de argila e de metal, que o melaço 

secava e ganhava o “ponto açúcar”. Os blocos duros, semelhantes às rapaduras, tinham o nome de 

“pães de açúcar”. Explique que no caso dos engenhos brasileiros, o pão de açúcar era enviado para a 

Coroa portuguesa que o negociava com países que faziam seu beneficiamento e refino, como a 

Holanda, que vendia o açúcar como uma especiaria para o mercado europeu. 

Categoria Produção alimentícia: 

Moinho de Milho e Debulhadora de milho (1800): A partir da descrição dos objetos no site, 

espera-se que os alunos levantem mais informações sobre esses utensílios usados no beneficiamento 

do milho. É interessante que identifiquem que ambos eram manuais. A debulhadora fazia a separação 

do grão da palha e do sabugo. Já o moinho fazia a tritura e moenda dos cereais e grãos secos. A farinha 

de milho era um elemento importante para a subsistência da população brasileira durante o período 

colonial, principalmente entre as populações escravas africanas e de descendentes nascidas no Brasil. 

https://artsandculture.google.com/partner/museu-afro-brasil
https://artsandculture.google.com/exhibit/arte-adorno%C2%A0/qwISO_cvqMpaIA?hl=pt-BR
https://artsandculture.google.com/exhibit/arte-adorno%C2%A0/qwISO_cvqMpaIA?hl=pt-BR
http://www.ifrj.edu.br/webfm_send/268
http://www.arqueologia-iab.com.br/publications/download/14
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Categoria Construção civil: 

Forma de Telha (1800) – Forma de madeira usada para a produção de telhas de barro que 

eram muito comuns em casas coloniais. Esclareça que a construção civil era uma atividade que 

aproveitava a mão de obra escrava. Se for necessário, contextualize que, por influência africana, 

algumas técnicas construtivas foram trazidas e utilizadas no Brasil. Cite como exemplo o adobe, tijolo 

feito de terra crua, geralmente muito grande, no qual é misturado argila, fibra vegetal, estrume de 

gado e óleos vegetais ou animal. 

Categoria Joalheria: 

Bracelete (1800): Espera-se que o grupo relacione esse objeto com as joias crioulas, abordadas 

na aula anterior. As joias crioulas eram adornos usados pelas mulheres negras alforriadas com o 

propósito de ostentar a sua nova condição desvinculando-se de uma imagem associada à escravidão.  

 

Após a apresentação dos grupos, ressalte a falta de precisão com relação à datação dos objetos 

e a ausência de informação sobre a autoria (todas como de autoria desconhecida). Explique que ainda 

há muitas dificuldades de levantar dados mais precisos acerca das produções e obras feitas pelos 

negros, principalmente durante o período escravista. Como a maioria se refere a utensílios e 

engrenagens usados durante o processo de trabalho, não há o reconhecimento da autoria intelectual 

dessas peças, o que faz com que, muitas vezes, seja ignorado a influência dos saberes dos povos 

africanos na confecção ou na técnica usada no desempenho daquele ofício. 

Ao final da aula, entregue uma folha em branco para cada estudante. Com o propósito de aferir 

os conhecimentos e identificar a forma como as aulas e a experiência na interação com o acervo do 

Museu Afro Brasil mudaram a visão deles em relação aos africanos escravizados e aos seus saberes, 

peça que escrevam um parágrafo, individualmente, explicando as dificuldades no processo de pesquisa 

do trabalho e as principais causas que justificam o desconhecimento e desvalorização das influências 

dos saberes africanos no Brasil. Os alunos podem entregar as folhas ao final da aula ou na aula 

seguinte.  

Espera-se que os alunos afirmem a dificuldade de encontrar fontes que expliquem as origens 

e influências das técnicas africanas, valorizando a importância do acervo do Museu Afro Brasil. Além 

disso, espera-se que comentem que a própria condição escrava tornava esses saberes pouco 

valorizados socialmente. No entanto, espera-se que os alunos apresentem uma visão crítica, 

mostrando que os próprios colonizadores reconheciam e se apropriavam de tais técnicas, aplicando-

as na América portuguesa.  
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Aferição dos objetivos de aprendizagem 

Para aferir o desenvolvimento da turma, acompanhe os alunos durante as atividades e 

verifique se cada aluno:  

• Reconhece as contribuições técnicas, tecnológicas e estéticas produzidas pelas populações 
africanas e como elas impulsionaram duas das principais atividades do país. 

• Identifica a pluralidade e complexidade das sociedades africanas, bem como as formas de 
apropriação dos saberes na América colonial. 

• Reconhece a ausência de fontes sobre esses conhecimentos e técnicas apropriadas, assim 
como valoriza a importância do Museu Afro Brasil para a preservação dessa memória.  

 

Questões para auxiliar na aferição 

1. O que eram e qual a finalidade das joias crioulas? 

2. De onde vieram os grupos de sudaneses traficados para trabalharem como escravos no Brasil 
(territórios atuais)? 

a) Serra Leoa e Mali. 

b) Angola e Moçambique. 

c) África do Sul, Namíbia e Botsuana. 

d) Nigéria, Benin e Costa do Marfim. 

 

Gabarito das questões 

1. Espera-se que os alunos respondam que as joias de crioulas possuíam design característico, 
influenciado por referências estéticas africanas. O uso dessas joias era feito principalmente pelas 
mulheres que obtinham a sua alforria, buscando obter maior visibilidade para a sua existência e 
desvinculando-se das imagens associadas à escravidão. 

2. Alternativa correta: d. 


