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Queridos alunos (as) fizemos uma seleção de alguns jogos que possuem relação com o 

conteúdo de história. Esperamos que aprendam divertindo-se! 

 

I - Sobre a Monarquia Absolutista  

 

A partir do século X, os reis foram ganhando força e destaque na sociedade. Para isso 

valeram-se da autoridade, garantida por uma série de funcionários e legitimada pelos 

valores da época, além de contarem com um exército a seu serviço. Além disso, os 

monarcas, assessorados por conselheiros, estabeleciam políticas econômicas, faziam 

leis, definiam a punição de infratores, decidiam sobre a arrecadação de impostos, 

entre várias outras coisas naquela sociedade. Como tinham o poder absoluto, eram 

chamados de absolutistas. Assim essa forma de governar se tornou característica dos 

reinos da Europa entre os séculos XV e XVIII. 

 

a) Sublinhe no texto acima as palavras que você não conhece o significado. A 

seguir procure no dicionário o significado delas e escreva o que você entendeu: 

b) Agora escreva um pequeno texto com as suas próprias palavras explicando as 

principais ideias do texto acima: 

c) Vamos jogar! Essa atividade-jogo chama-se “Conselho do rei”1. Você vai 

imaginar que é um nobre europeu que é conselheiro do Rei. Antes de começar 

a jogar imagine um nome para o seu reino. Acesse a reportagem sobre este jogo 

em https://www.cafehistoria.com.br/professor-de-historia-cria-jogo-inovador e 

ali clique no link para jogar. Não esqueça de anotar as alternativas que escolheu 

durante o jogo. Depois ELABORE um pequeno texto falando sobre o seu reino 

e os conselhos que você deu ao rei. O que aconteceu com o seu reino a partir 

 
1 Atividade desenvolvida pelo professor de história Thiago Rattes em: Café História – 
história feita com cliques. Disponível em: https://www.cafehistoria.com.br/professor-
de-historia-cria-jogo-inovador. Publicado em 1 mai.  



dos seus conselhos ao rei? Se quiser crie faça também um desenho 

representando o seu reino e aqueles que nele viviam. 

 

II – Sobre a sociedade colonial da América Portuguesa (o Brasil colônia) 

Vamos relembrar algumas características da sociedade colonial entre os séculos 

XVI e início do século XIX. Artistas europeus representaram em suas pinturas os 

hábitos e costumes dos habitantes de algumas cidades e regiões da América portuguesa. 

Como, por exemplo, o pintor francês Jean-Baptiste Debret. Observe a imagem abaixo 

e leia com atenção o texto explicativo do autor sobre esta pintura: 

(Uma senhora de algumas posses em sua casa. Jean-Baptiste Debret, 1823) 

“Tentei captar essa solidão habitual desenhando uma mãe de família, de pequenas 

posses, em seu lar onde a encontramos sentada, como de hábito, sobre sua marquesa 

(…) lugar que serve, de dia, como sofá fresco e cômodo em um país quente, para 

descansar o dia inteiro, sentada sobre as pernas, `a maneira asiática. 

Imediatamente ao seu lado e bem ao seu alcance se encontra o gongá (paneiro) 

destinado a conter os trabalhos de costura; entreaberto, deixa `a mostra, a extremidade 

do chicote enorme feito inteiramente de couro, instrumento de castigo com o qual os 

senhores ameaçam seus escravos a toda hora. 



Do mesmo lado, um pequeno mico-leão, preso por sua corrente a um dos encostos desse 

móvel, serve de inocente distração ̀ a sua dona (…). A criada de quarto, mulata, trabalha 

sentada no chão aos pés da madame – a senhora. É reconhecido o luxo e as prerrogativas 

dessa primeira escrava pelo comprimento de seus cabelos cardados, (…) penteado sem 

gosto e característico do escravo de uma casa pouco opulenta. (…) 

`A direita, outra escrava, cujos cabelos cortados muito rentes revelam o seu nível 

inferior. Avança do mesmo lado um moleque com um enorme copo de água, bebida 

frequentemente solicitada durante o dia para acalmar a sede devido ao abuso dos 

alimentos apimentados (…)  

(Jean Baptiste Debret. Viagem pitoresca e histórica ao Brasil) 

a) Que elementos da cena representada na aquarela de Debret chamou a sua 

atenção? Descreva-os: 

b) Agora acesse o site https://ensinarhistoriajoelza.com.br/game/ler-colorir-

imagens-historia/ Você vai encontrar um jogo sobre esta imagem chamado 

“Ler uma gravura”. Divirta-se! 

Abaixo está uma outra gravura de Debret intitulada “Engenho Manual que faz caldo 

de cana”, de 1822: 

 
Acesse o site https://ensinarhistoriajoelza.com.br/jogos-de-historia-do-brasil/ 

Clique no jogo “Economia canavieira (quebra-cabeça)”. Antes de começar a jogar 

leia as informações ali disponíveis sobre o pintor, a gravura e a época.  



a) A partir dos seus conhecimentos sobre a economia do Brasil colonial elabore 

um pequeno texto explicando a cena retratada pelo pintor na imagem.  

b) Cite duas regiões do território da América portuguesa em que se desenvolveram 

os engenhos de cana-de-açúcar. 

c) A partir das informações no item “A época” do jogo explique o que aconteceu 

no ano de 1808: 

d) Agora jogue! Boa sorte! 

 

 

 

 

 

 


