
FONTE 1 

 
 
 



 
Perguntas motivadoras para análise do documento 

 
FONTE 1- CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE “ESCRAVO” 

1) Do que se trata esse documento? 
2) Vocês conseguiram entender tudo o que está no documento? Que tipo de 

dificuldade tiveram? 
3) Qual é a data em que foi feito? 
4) O que estava sendo vendido? 
5) Qual é o nome do comprador? 
6) Qual é o nome da pessoa que está sendo vendida? Ela possui um 

sobrenome? 
7) A qual nação essa pessoa pertencia? 
8) Por quanto essa pessoa foi vendida? 
9) Como foi feito o pagamento? 

10) Este parece ser um documento oficial? 
11) Esta prática de comprar e vender pessoas parece que era algo legalizado? 
12) O que vocês pensam sobre esta prática e a existência de um documento 

como este? 
 



FONTE 2

 
 
 



Perguntas motivadoras para análise do documento 
 

FONTE 2 - ANÚNCIO DE RECOMPENSA PARA QUEM ENCONTRASSE 
“ESCRAVO CRIOULO FUGIDO” 

1) Do que se trata esse documento? 
2) Teve alguma palavra que vocês não souberam o significado? 
3) Perceberam que algumas palavras estão com uma grafia diferente da 

atual? 
4) Vocês sabem qual é o significado da palavra crioulo? Que tal pesquisar? 
5) Qual era o nome do “Crioulo Fugido”? 
6) Qual eram as habilidades que ele tinha? 
7) Como era a sua aparência física, segundo o documento? 
8) Qual a sua hipótese sobre o motivo da fuga? 
9) Vocês percebem que a fuga poderia ser uma forma das pessoas 

escravizadas resistirem a essa condição de trabalho? 
10) Será que ele cometeu algum crime para estar sendo procurado? 
11) Qual era a remuneração oferecida para quem o encontrasse? 
12) Segundo o documento o que deveria ser feito caso alguém o 

encontrasse? 
13) Quem você imagina que era o Sr. Laemmert? 
14) Você já viu algum anúncio parecido com esse nos dias de hoje? 
 
 


