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Materiais complementares

Documento
HIS7_08UND01 - Recorte inteiro
https://nova-escola-producao.s3.amazonaws.com/tuRVJypbxEwH9Jx4R5fEv7qatbFc8zTgxkQChkG4jRuhdMHENGVPFV4Dspnw/his7-08und01-recorte-inteiro.pdf

Documento
Arquivo com os trechos destacados
https://nova-escola-producao.s3.amazonaws.com/tw5WPSyqfK7TyhUQB9uuMv3wXDrkyKzhT9tFgPDVuXk3nwGYA5CgN5YeKtpt/his7-08und01-arquivo-com-os-trechos-destaca.pdf

Documento
Imagens 1 e 2 - Mapa de Tenochtitlan
https://nova-escola-producao.s3.amazonaws.com/DjVdGY6bTxWFUJp7c4AFMJpRwx3anYnvbPbJ36jqyvN48xbUz7qMBAfJ3rpc/his7-08und01-imagens-1-e-2-mapa-de-tenochtitlan.pdf

Documento
Glossário
https://nova-escola-producao.s3.amazonaws.com/Kj54RwrfYU6aUY6jsM6HZJBczsAfhpU4dXFYfbXP25TJdWyhwnrSExA8gRPT/his7-08und01-glossario.pdf
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Slide 1 Sobre este plano

Este slide em específico não deve ser apresentado
para os alunos, ele apenas resume o conteúdo da
aula para que você, professor, possa se planejar.
Este plano está previsto para ser realizado em uma
aula de 50 minutos. Serão abordados aspectos que
fazem parte do trabalho com a habilidade
(EF07HI08) de História, que consta na BNCC. Como
a habilidade deve ser desenvolvida ao longo de
todo o ano, você observará que ela não será
contemplada em sua totalidade aqui e que as
propostas podem ter continuidade em aulas
subsequentes.
Materiais necessários: É interessante utilizar um
projetor, entretanto, não é obrigatório. O projetor é
importante para deixar as perguntas sempre
presentes enquanto os alunos analisam os
documentos, mas você pode imprimir todos os
slides e entregar aos grupos, ou até escrever no
quadro as perguntas. Seria interessante levar lápis
de cor e folhas em branco para a atividade final.
Material complementar:
Recorte do livro de Bernal Dias del Castilho
(Recorte inteiro)
https://nova-escola-
producao.s3.amazonaws.com/tuRVJypbxEwH9Jx4R5fEv7qatbFc8zTgxkQChkG4jRuhdMHENGVPFV4Dspnw/his7-
08und01-recorte-inteiro.pdf
Recorte do livro de Bernal Dias del Castilho
(Trechos já selecionados e marcados no
documento para a utilização na atividade de
análise)
https://nova-escola-
producao.s3.amazonaws.com/tw5WPSyqfK7TyhUQB9uuMv3wXDrkyKzhT9tFgPDVuXk3nwGYA5CgN5YeKtpt/his7-
08und01-arquivo-com-os-trechos-destaca.pdf
Imagens 1 e 2 - Mapa de Tenochtitlán do século
XVI e Mural de Diego Rivera feito no Palácio
Nacional do México.
https://nova-escola-
producao.s3.amazonaws.com/DjVdGY6bTxWFUJp7c4AFMJpRwx3anYnvbPbJ36jqyvN48xbUz7qMBAfJ3rpc/his7-
08und01-imagens-1-e-2-mapa-de-
tenochtitlan.pdf
Para você saber mais: Um glossário para auxiliar
nos termos que podem ser levantados durante a
aula pelos alunos.
https://nova-escola-
producao.s3.amazonaws.com/Kj54RwrfYU6aUY6jsM6HZJBczsAfhpU4dXFYfbXP25TJdWyhwnrSExA8gRPT/his7-
08und01-glossario.pdf
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Slide 2 Objetivo

Tempo sugerido: 2 minutos
Orientações: Projete, escreva ou leia o objetivo da
aula para os alunos. É extremamente importante os
alunos estarem inteirados sobre onde vão chegar
na aula. Tome cuidado para não acabar por tirar
dúvidas que os alunos poderão ter posteriormente,
que vão ajudá-los a criar o raciocínio proposto pela
aula.
O objetivo é compreender que as sociedades
nativas eram desenvolvidas e tinham sua própria
concepção de civilidade e complexidade social.
Como adequar à sua realidade: Este plano trata
sobre a conceituação de desenvolvimento e
“atraso” em relação a um povo nativo americano
em contraste aos conquistadores espanhóis e sua
visão sobre os povos recém encontrados na
América. Caso você viva em uma cidade
considerada pequena, ou até mesmo uma capital,
tente fazer o paralelo utilizando a sua região e as
cidades vizinhas.
Para você saber mais: Um glossário para auxiliar
nos termos que podem ser levantados durante a
aula pelos alunos. https://nova-escola-
producao.s3.amazonaws.com/Kj54RwrfYU6aUY6jsM6HZJBczsAfhpU4dXFYfbXP25TJdWyhwnrSExA8gRPT/his7-
08und01-glossario.pdf
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Slide 3 Contexto

Tempo sugerido: 8 minutos
Orientações: Organize os alunos em 4 grupos. Para
acelerar esse processo, numere os alunos em 1, 2, 3
e 4 e peça para eles se reunirem com os seus
números equivalentes. Por exemplo, quem foi
colocado como 1 se reúne com os outros alunos 1, e
assim por diante. Projete, leia ou imprima uma
cópia para cada grupo da questão. (Você pode
projetar e entregar, se possível, uma cópia para
cada grupo, assim a questão não foge da mente
dos alunos durante a aula)
Cuidado com os termos das respostas dos alunos,
pois alguns como “Civilização Avançada”,
“Sociedade atrasada”, “Tecnologia”, carregam em
si um julgamento prévio dessas sociedades
ameríndias que serão tratadas nesta aula. Tente
problematizar esses termos e conceitos com os
alunos.
Para você saber mais:  Um glossário para auxiliar
nos termos que podem ser levantados durante a
aula pelos alunos. https://nova-escola-
producao.s3.amazonaws.com/Kj54RwrfYU6aUY6jsM6HZJBczsAfhpU4dXFYfbXP25TJdWyhwnrSExA8gRPT/his7-
08und01-glossario.pdf
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Slide 4 Problematização

Tempo sugerido: 20 minutos
Orientações: Dê aos 4 grupos uma fonte diferente
(um dos 3 recortes ou as duas imagens). Peça a eles
para que a analisem e anotem brevemente, em
forma de tópicos, guiados pelas questões do slide,
que podem ser tanto projetadas, escritas no quadro
ou entregue impressas. Após 5 minutos, entregue
outra fonte a cada grupo. Repita este processo mais
duas vezes, até que todos os grupos recebam as 4
fontes no final do processo. (Ou seja, serão 5
minutos para analisar cada fonte, para cada grupo.)
São 2 links para os trechos em texto: Em um dos
links (Link 1) o relato de Bernal está em texto
corrido, sem os recortes, para ser verificado pelo
professor caso haja necessidade. No segundo link
se encontram os 3 recortes em uma só página,
possibilitando a economia de papel e tinta pelo
professor, podendo imprimir, se assim desejar, 3
cópias da página e recortando os 3 trechos
Link 1 Texto completo do relato de Bernal
https://nova-escola-
producao.s3.amazonaws.com/tuRVJypbxEwH9Jx4R5fEv7qatbFc8zTgxkQChkG4jRuhdMHENGVPFV4Dspnw/his7-
08und01-recorte-inteiro.pdf
Link 2 Texto recortado nos três trechos
https://nova-escola-
producao.s3.amazonaws.com/tw5WPSyqfK7TyhUQB9uuMv3wXDrkyKzhT9tFgPDVuXk3nwGYA5CgN5YeKtpt/his7-
08und01-arquivo-com-os-trechos-destaca.pdf
No trecho recortado de Bernal Dias (Link 2) seria
interessante centrar a discussão em torno da
questão do desenvolvimento econômico da cidade
de Tenochtitlán, que se destaca pela complexidade
e atividade tão rica como foi descrita. Esse ponto é
central na discussão sobre desenvolvimento da
cidade em questão.Levante questões sobre isso
como, por exemplo: “Sobre a atividade econômica
que foi descrita nessa carta, se não fosse falado que
era em Tenochtitlán, vocês acreditariam que
poderia ser em algum grande centro comercial
europeu da época? Por quê?”.
Já em relação às imagens, fomente a discussão da
amplitude urbana desenvolvida e da quantidade de
caminhos e setores que estavam delineados, tanto
no meio rural quanto no centro da cidade.
Link para as imagens
https://nova-escola-
producao.s3.amazonaws.com/DjVdGY6bTxWFUJp7c4AFMJpRwx3anYnvbPbJ36jqyvN48xbUz7qMBAfJ3rpc/his7-
08und01-imagens-1-e-2-mapa-de-
tenochtitlan.pdf
É importante que os alunos pensem na grandeza
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É importante que os alunos pensem na grandeza
dessa cidade em relação a outras cidades europeias
da época.Questione os alunos da mesma forma que
fez com a carta, perguntando: “Se o desenho
marcasse uma cidade européia central na época,
vocês duvidariam que ela poderia ser representada
nas imagens?”
Também é interessante ressaltar a quantidade de
cores nas imagens. Roupas coloridas na Europa
eram muitas vezes artigos de luxo pela
complexidade de se conseguir alguns tons de cor
para pintura. Indague também isso aos alunos,
perguntando, por exemplo: “Olhem as cores,
vejam quantas roupas coloridas e construções
pintadas: o que isso representa naquela época?”.
Para você saber mais: Um glossário para auxiliar
nos termos que podem ser levantados durante a
aula pelos alunos. https://nova-escola-
producao.s3.amazonaws.com/Kj54RwrfYU6aUY6jsM6HZJBczsAfhpU4dXFYfbXP25TJdWyhwnrSExA8gRPT/his7-
08und01-glossario.pdf
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Slide 5 Sistematização

Tempo sugerido: 20 minutos
Orientações: Com os grupos com todas as fontes
analisadas e discutidas, peça para que façam um
texto pequeno, de no máximo 10 linhas, e um
desenho da cidade de Tenochtitlán. Os alunos
podem se basear na imagem fonte, mas seria
interessante que eles não a copiassem, mas sim
tentassem imaginar ela de um outro ponto de
vista. Reforce aos alunos a importância de se
utilizar as cores no desenho.
Para você saber mais: Um glossário para auxiliar
nos termos que podem ser levantados durante a
aula pelos alunos. https://nova-escola-
producao.s3.amazonaws.com/Kj54RwrfYU6aUY6jsM6HZJBczsAfhpU4dXFYfbXP25TJdWyhwnrSExA8gRPT/his7-
08und01-glossario.pdf
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“Nesta grande cidade... as casas se erguiam separadas uma das outras, 
comunicando-se somente por pequenas pontes levadiças e por canoas, e eram 
construídas com tetos terraceados. Observamos, ademais, os templos e adoratórios 
das cidades adjacentes, construídos na forma de torres e fortalezas e outros nas 
estradas, todos caiados de branco e magnificente brilhantes. O burburinho e o ruído 
do mercado... podia ser ouvido até quase uma légua de distância... Quando lá 
chegamos, ficamos atônitos com a multidão de pessoas e a ordem que prevalecia, 
assim como com a vasta quantidade de mercadoria... Cada espécie tinha seu lugar 
particular, que era distinguido por um sinal. Os artigos consistiam em ouro, prata, 
joias, plumas, mantas, chocolate, peles curtidas ou não, sandálias e outras 
manufaturas de raízes e fibras de juta, grande número de escravos homens e 
mulheres, muitos dos quais estavam atados pelo pescoço, com gargalheiras, a longos 
paus. O mercador de carne vendia aves domésticas, caça e cachorros. Vegetais, 
frutas, comida preparada, são, pão, mel e massas doces, feitas de várias maneiras, 
eram também lá vendidas. Outros locais na praça eram reservados à venda de 
artigos de barro, mobiliário doméstico de madeira, tais como mesas e bancos, lenha, 
papel, canas recheadas com tabaco misturado com âmbar líquido, machados de 
cobre, instrumentos de trabalho e vasilhame de madeira profusamente pintado. 
Muitas mulheres vendiam peixe e pequenos “pães” feitos de uma determinada argila 
especial que eles achavam no lago e que se assemelham ao queijo. Os fabricantes de 
lâminas de pedra ocupavam-se em talhar seu duro material e os mercadores que 
negociavam em ouro possuíam o metal em grãos, tal como vinha das minas, em 
tubos transparentes, de forma que ele podia ser calculado, e o ouro valia tantas 
mantas, ou tantos xiquipuls de cacau, de acordo com o tamanho dos tubos. Toda a 
praça estava cercada por “piazzas” sob as quais grandes quantidades de grãos eram 
estocadas e onde estavam, também, as lojas para as diferentes espécies de bens.” 
 
CASTILHO, Bernal Dias del – “Historia verdadera de la conquista de la Nueva España” 
– 2003 – biblioteca virtual universal - http://www.biblioteca.org.ar/libros/11374.pdf 
pp. 71 
 
O recorte acima é importante pois, diferente da descrição de Hernán Cortez 
comparando a quantidade de pessoas e a beleza da cidade com as cidades 
europeias, Bernal descreve detalhadamente o mercado no centro de 
Tenochtitlán, o que a coloca basicamente no mesmo patamar de pluralidade e 
diversidade de itens e de fluxo de comércio, salvas as proporções, das grandes 
capitais europeias. Neste momento do mundo ocidental, onde o capitalismo 
estava emergindo e as trocas comerciais se tornando cada vez mais complexas, 
Tenochtitlán se coloca no mundo com um grande comércio. Esta é uma fonte 
escrita, um trecho de um livro de relatos. 
 
 

http://www.biblioteca.org.ar/libros/11374.pdf


Trecho 1: “Nesta grande cidade... as casas se erguiam separadas uma das outras, 
comunicando-se somente por pequenas pontes levadiças e por canoas, e eram 
construídas com tetos terraceados. Observamos, ademais, os templos e adoratórios 
das cidades adjacentes, construídos na forma de torres e fortalezas e outros nas 
estradas, todos caiados de branco e magnificente brilhantes.” 
 
 
  
Trecho 2: “O burburinho e o ruído do mercado... podia ser ouvido até quase uma 
légua de distância... Quando lá chegamos, ficamos atônitos com a multidão de 
pessoas e a ordem que prevalecia, assim como com a vasta quantidade de 
mercadoria... Cada espécie tinha seu lugar particular, que era distinguido por um 
sinal. Os artigos consistiam em ouro, prata, joias, plumas, mantas, chocolate, peles 
curtidas ou não, sandálias e outras manufaturas de raízes e fibras de juta, grande 
número de escravos homens e mulheres, muitos dos quais estavam atados pelo 
pescoço, com gargalheiras, a longos paus. O mercador de carne vendia aves 
domésticas, caça e cachorros. Vegetais, frutas, comida preparada, são, pão, mel e 
massas doces, feitas de várias maneiras, eram também lá vendidas.”  
 
 
 
Trecho 3: “Outros locais na praça eram reservados à venda de artigos de barro, 
mobiliário doméstico de madeira, tais como mesas e bancos, lenha, papel, canas 
recheadas com tabaco misturado com âmbar líquido, machados de cobre, 
instrumentos de trabalho e vasilhame de madeira profusamente pintado. Muitas 
mulheres vendiam peixe e pequenos “pães” feitos de uma determinada argila 
especial que eles achavam no lago e que se assemelham ao queijo. Os fabricantes de 
lâminas de pedra ocupavam-se em talhar seu duro material e os mercadores que 
negociavam em ouro possuíam o metal em grãos, tal como vinha das minas, em 
tubos transparentes, de forma que ele podia ser calculado, e o ouro valia tantas 
mantas, ou tantos xiquipuls de cacau, de acordo com o tamanho dos tubos. Toda a 
praça estava cercada por “piazzas” sob as quais grandes quantidades de grãos eram 
estocadas e onde estavam, também, as lojas para as diferentes espécies de bens.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CASTILHO, Bernal Dias del – “Historia verdadera de la conquista de la Nueva España” – 2003 – 
biblioteca virtual universal - http://www.biblioteca.org.ar/libros/11374.pdf pp. 71 
 
Os recortes acima são do livro de Bernal Dias del Castilho, chamado “Historia 
verdadera de la conquista de la Nueva España”. Bernal foi um dos conquistadores 
que acompanhou Hernán Cortez na colonização da América. Os trechos são 
importante pois, diferente da descrição de Hernán Cortez comparando a 
quantidade de pessoas e a beleza da cidade com as cidades europeias, Bernal 
descreve detalhadamente o mercado no centro de Tenochtitlán, o que a coloca 
basicamente no mesmo patamar de pluralidade e diversidade de itens e de 
fluxo de comércio, salvas as proporções, das grandes capitais europeias. Neste 
momento do mundo ocidental, onde o capitalismo estava emergindo, 
Tenochtitlán se coloca no mundo com um grande comércio. Esta é uma fonte 
escrita, um trecho de um livro de relatos. 
 

http://www.biblioteca.org.ar/libros/11374.pdf


 
 
Um mapa de Tenochtitlán e um pedaço do Golfo do México, do século XVI (1524), feito à pedido de Hernán Cortez para 
presentear o Imperador Carlos V. Sua autoria é desconhecida: ele pode ter sido produzido tanto por um mexica quanto 
por um espanhol, e isso é muito importante, pois não sabemos de quem é a visão da cidade. As inscrições em torno da 
imagem estão em Latim.  



 

Mural 
feito por 

Diego 
Rivera, 

no 
Palácio 

Nacional 
do 

México, 
em 1945. 
Diego foi 

um 
famoso 
pintor 

do 
século 

XX, 
retratan

do 
muitas 

imagens 
da época 
de ouro 

do 
império 
Asteca. 

 

 



Civilizações pré-colombianas: É uma expressão usada para denominar as populações 
que viviam na América antes do primeiro contato com Colombo e outros colonizadores 
europeus. 
Civilização: Um complexo termo da antropologia que coloca, em uma visão evolucionista, 
uma sociedade humana como completamente desenvolvida. Esse termo é complicado e 
deve ser evitado, pois coloca diferentes sociedades, de diversas maneiras de pensar e 
visões de mundo, como melhores ou piores, ou seja, cria uma visão vertical dessas 
sociedades. 
População: Para a sociologia, o termo se refere a um conjunto de pessoas inseridas em 
um  determinado espaço e tempo. 
Mercantilismo: É o nome dado a um conjunto de práticas comerciais feitas na Europa do 
séc. XVI até final do séc. XVIII. As práticas, de modo geral, se resumiam a uma forte 
intervenção do Estado, regulação da balança de comércio e grande acúmulo de ouro. 
Metalismo: Termo utilizado para descrever uma prática de mercado e ao mesmo tempo 
uma noção de riqueza empregada pelos estados-nação da época, onde a quantidade de 
ouro que um reino tinha é que determinava a sua “grandeza” perante os outros 
estados-nação. 
Nova Espanha: É o nome da colônia da Espanha, também conhecido como Vice-Reino da 
Nova Espanha. Seu comprimento vinha desde o que hoje é conhecido como o estado do 
Arizona até a Costa Rica. Sua capital era na Cidade do México. 
Xiquipil: Medida utilizada em transações comerciais feitas pelos nativos americanos, 
equivalia a aproximadamente 8.000 grãos de cacau. 
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