
 
 
 

 
Copyright 2020 – Planneta Educação – Todos os direitos reservados 

GEOGRAFIA 

 

Unidade temática: O sujeito e seu lugar no mundo. 

Objetos do conhecimento: A cidade e o campo: aproximações e diferenças. 

 

Como surgiram os quilombos? 

 

Por meio do tráfico negreiro, milhares de homens e mulheres chegaram ao então Brasil Colônia 

de diversos lugares distintos do continente africano. Muitos deles, inclusive, já eram escravizados 

na própria África. Essas pessoas trouxeram para o continente americano uma série de 

conhecimentos sobre mineração, plantação, construção, além de hábitos, idiomas, entre inúmeras 

outras contribuições, sendo, portanto, fundamentais para o desenvolvimento do Brasil durante o 

Período Colonial. 

Diante da realidade a que eram submetidos aqui no Brasil, muitos se revoltaram, provocando 

insurreições, rebeliões e, também, fugas, que aconteciam coletiva ou individualmente. Dessas 

fugas, originaram-se diversos tipos de comunidades, algumas temporárias, outras permanentes. 

Essas comunidades passaram a ser chamadas, primeiramente, de mocambos e, depois, de 

quilombos. 

 

 

 

Para sobreviverem, muitos desses quilombos mantinham relações econômicas com diversos 

setores da sociedade colonial, como lavradores, pescadores, garimpeiros, camponeses, 

mascates, etc., além de realizarem diversos tipos de atividades, como plantações, garimpo, 

produção de farinha de mandioca, além de saqueamentos em fazendas. 

Fonte: https://escolakids.uol.com.br/historia/o-que-e-um-quilombo.htm Acessado em 08/05/2020 

Imagens: google.com 
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Verificando os significados 

 Mineração: 

Extração de minério. 

 Insurreição: 

Ato ou efeito de insurgir(-se) contra algo; levante, revolta. 

Fonte: michaelis.uol.com.br 

 

Agora que você conhece um pouco mais sobre as comunidades quilombolas e sua importância na 

cultura brasileira, responda em seu caderno: 

 

1- Cite um dos conhecimentos que os africanos trouxeram para o Brasil: 

  

  

 

 

2- Como sugiram os quilombos? 

  

  

 

 

3- Complete o trecho do texto utilizando as palavras do quadro abaixo, em seguida, copie em 

seu caderno: 

 

saqueamentos – plantações – econômicas 

 

 

Para sobreviverem, muitos desses quilombos mantinham relações _________________________ 

com diversos setores da sociedade colonial, como lavradores, pescadores, garimpeiros, 

camponeses, mascates, etc., além de realizarem diversos tipos de atividades, como 

_____________________________________, garimpo, produção de farinha de mandioca, além 

de ______________________________ em fazendas. 

 


