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Jogo – Do mercantilismo ao capitalismo 

Duração: 3 aulas 

Referência do Livro do Aluno: Unidade 1, Capítulo 4 

 

Introdução 

Esta sequência didática tem por objetivo discutir a passagem do mercantilismo para o  

capitalismo, valorizando o protagonismo do aluno e a aprendizagem por meios lúdicos. Nesta prática, 

os estudantes vão produzir e jogar um jogo de tabuleiro que aborda os principais conceitos 

relacionados ao mercantilismo e ao capitalismo nascente. Além disso, esta sequência didática 

favorece a interdisciplinaridade com Matemática, uma vez que os alunos, durante a prática, 

efetuarão alguns cálculos de adição e subtração. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Analisar a passagem do feudalismo para o mercantilismo. 

• Analisar as principais características do mercantilismo. 

• Explicar os processos de passagem do mercantilismo para o capitalismo. 

 

Objetos de conhecimento e habilidades (BNCC) 

Objetos de conhecimento Habilidades 

A emergência do capitalismo (EF07HI17) Discutir as razões da passagem do mercantilismo para o capitalismo. 
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Desenvolvimento 

Aula 1 – Do feudalismo ao mercantilismo 

Duração: cerca de 45 minutos. 
Local: sala de aula ou sala com um projetor multimídia. 
Organização dos alunos: em fileiras, sentados de forma que fiquem virados para o projetor (se houver) e o professor. 
Recursos e/ou material necessário: projetor multimídia e imagens selecionadas previamente pelo professor. Caso  
não seja possível utilizar um projetor, o professor deve providenciar as imagens impressas ou em livros. 
Material de referência:  

• Imagens referentes a cada mês do ano, presentes no livro As riquíssimas horas do duque  de Berry, dos 
irmãos Limbourg;  

• O cambista e sua mulher, de Quentin Matsys;  

• O cambista e sua esposa, de Marinus van Reymerswaele.  

Aula expositiva: Passagem do feudalismo para o mercantilismo (45 minutos) 

Inicie a aula levantando os conhecimentos dos alunos sobre o tema que será abordado na 

sequência didática e faça perguntas como: “Vocês já ouviram falar em mercantilismo? O que é 

importante hoje para um país ser considerado rico? O que é capitalismo? Como um Estado consegue 

obter riquezas? O que é balança comercial?”. 

Depois, inicie a apresentação de imagens da Idade Média, lembrando à turma que o sistema 

feudal predominou durante todo o medievo. No sistema feudal, era o servo quem trabalhava na 

terra do senhor, além de pagar a ele uma série de impostos. Neste momento da aula é interessante 

que sejam apresentadas as imagens da obra As riquíssimas horas do duque de Berry. Trata-se de um 

livro de horas, encomendado por esse nobre francês (duque de Berry), formado por doze cenas do 

cotidiano europeu; cada cena ilustra um mês do ano. Na imagem de fevereiro, por exemplo, 

podemos ver o rigoroso inverno europeu. Na cena retratada, vemos representados camponeses em 

uma construção; à esquerda, ovelhas protegidas do frio em uma construção coberta; ao fundo, um 

lenhador cortando lenha, enquanto outro camponês transporta algo para outro lugar. Já na imagem 

de março não vemos mais aquele inverno rigoroso, mas outra paisagem: as primeiras etapas da 

agricultura sendo desenvolvidas no ano. A imagem referente ao mês de setembro mostra os 

camponeses colhendo uvas e, ao fundo, um castelo. Pelas imagens, podemos perceber em que 

momentos do ano se desenvolviam as etapas da atividade agrícola. 

Após essa explanação, explique aos alunos o mercantilismo. Destaque que, para muitos 

autores, o mercantilismo é um conjunto de práticas econômicas que marcam um momento de 

transição do feudalismo para o capitalismo. Entre as práticas recorrentes no mercantilismo, estão a 

forte interferência estatal na economia, a busca pela balança comercial favorável, o metalismo, as 

taxas protecionistas e os grandes monopólios. Explique cada um desses conceitos utilizando imagens, 

tais como as obras O cambista e sua mulher, de Quentin Matsys, e O cambista e sua esposa, de 

Marinus van Reymerswaele. Mostre a importância dada aos metais nas duas imagens do século XVI, 

destacando as moedas que estão sendo contadas pelos sujeitos retratados. Ressalte também a 
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importância da burguesia. Outro fator fundamental no mercantilismo foi a padronização de pesos, 

medidas e moedas, o que facilitou muito o comércio entre regiões diferentes. 

No final da aula, explique para os alunos que, nas próximas aulas, eles vão produzir um jogo 

chamado Do mercantilismo ao capitalismo. Aproveite o momento para formar os grupos de alunos 

que trabalharão nas aulas seguintes. O ideal para a prática são grupos de 3 ou 4 integrantes.  

Para a aula seguinte, imprima um tabuleiro do jogo para cada grupo, em uma folha A4 (o 

modelo do tabuleiro encontra-se na aula 2 desta sequência didática), um kit com as 17 cartas do jogo 

por grupo (o número e o texto de cada carta estão na aula 2 desta sequência didática) e peça aos 

alunos que levem um dado por grupo e um pino por aluno (o “pino” pode ser uma pedrinha, 

moedas, bolinhas de papel de cores diferentes etc.). 

 

Aula 2 – Preparação e jogo Do mercantilismo ao capitalismo 

Duração: cerca de 45 minutos. 
Local: sala de aula. 
Organização dos alunos: sentados em suas carteiras, organizados em grupos. 
Recursos e/ou material necessário: 1 tabuleiro impresso por grupo, um kit de cartas impressas por grupo, 1 dado por 
grupo, 1 pino por jogador e tesoura. 

Atividade 1: Retomada – Revisando os conceitos e explicação das regras do jogo (10 minutos) 

Inicie a aula retomando conceitos trabalhados na aula anterior, como feudalismo, 

mercantilismo, capitalismo, balança comercial, monopólio, protecionismo e outros que julgar 

necessários. 

Atividade 2: Preparação do jogo (20 minutos) 

Entregue um tabuleiro impresso e um kit de cartas para cada grupo. Peça aos grupos que 

preparem o jogo recortando o tabuleiro e todas as cartas. 

Atividade 3: Exposição das regras do jogo (15 minutos) 

Tabuleiro 

O tabuleiro do jogo é uma tabela de 5 linhas e 6 colunas – portanto, um tabuleiro com 30 

casas. Nomeie todas as casas, no canto superior direito, com números de 1 a 30, na sequência 

indicada abaixo. Algumas casas ficarão vazias, outras serão marcadas com um símbolo (uma estrela, 

por exemplo). Cada casa com símbolo remeterá a uma carta específica. As casas que deverão ser 

marcadas no tabuleiro são: 1, 4, 5, 8, 9, 11, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 26, 27, 29 e 30. 
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Modelo do tabuleiro 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

 1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 

 12 
 

11 
 

10 
 

9 
 

8 
 

7 

 13 
 

14 
 

15 
 

16 
 

17 
 

18 

 19 
 

20 
 

21 
 

22 
 

23 
 

24 

 

30 
 

29 
 

28 
 

27 
 

26 
 

25 

 

Cartas 

As cartas deverão medir aproximadamente 10 cm x 15 cm, estar numeradas e com os textos 

recomendados abaixo. 

Carta 1: Uma revolta de servos ocorre em seu reino, com isso, você terá menor produção 

agrícola, mais custos militares e menos impostos. Perca 500 moedas de ouro. 

Carta 4: Novas terras foram descobertas por seus navegantes. Ganhe 1.000 moedas de ouro. 

Carta 5: Neste ano seu reino exportou mais do que importou. Dessa forma, você teve uma 

balança comercial favorável. Ganhe 800 moedas de ouro. 

Carta 8: O reino para o qual você exporta mais mercadorias aumentou as taxas alfandegárias 

para os seus produtos. Suas vendas para esse reino diminuirão. Perca 400 moedas de ouro. 

Carta 9: Uma grande revolta indígena está ocorrendo em uma das suas colônias na América. 

Perca 400 moedas de ouro. 

Carta 11: Você perdeu o monopólio de um produto importante para o seu reino, com isso 

suas receitas diminuirão. Perca 500 moedas de ouro. 

Carta 14: Seus corsários conseguiram saquear duas caravelas do reino inimigo. Ganhe 800 

moedas de ouro. 

Carta 15: Uma de suas caravelas naufragou no oceano Atlântico com um grande carregamento 

de metais preciosos. Perca 600 moedas de ouro. 

Carta 17: Grandes banqueiros do seu reino estão financiando muitas expedições para o 

Oriente. Ganhe 400 moedas de ouro. 

Carta 18: Em todo o seu reino só existe uma moeda, os mesmos impostos e as mesmas leis. 

Ganhe 1.000 moedas de ouro. 
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Carta 20: A empresa de seu reino que possui o monopólio de comércio com as Américas teve 

o maior lucro de sua história. Ganhe 500 moedas de ouro. 

Carta 22: Algumas indústrias começam a ser construídas no seu reino. Ganhe 700 moedas 

de ouro. 

Carta 23: Suas fábricas não conseguem competir com as fábricas dos reinos vizinhos. Muitas 

fábricas suas fecharam este ano. Perca 1.000 moedas de ouro. 

Carta 26: Suas fábricas relacionadas à indústria férrea começarão a construir ferrovias em 

países da África e da Ásia. Ganhe 900 moedas de ouro. 

Carta 27: A energia elétrica revolucionou as ferrovias no mundo. Seu país não investiu na 

eletricidade. Perca 800 moedas de ouro. 

Carta 29: Seus bancos lucram cada vez mais; seu país ganha muito com essa riqueza. Ganhe 

600 moedas de ouro. 

Carta 30: Uma grande crise atingiu seu país e seus bancos foram atingidos. Perca 1.200 

moedas de ouro. 

Regras do jogo 

• O jogo pode ser disputado entre 2 e 5 jogadores. 

• Os participantes jogarão o dado para ver quem inicia o jogo. Começa jogando aquele que 
tirar o maior número no dado. Os participantes devem jogar no sentido horário, um 
jogador por vez. 

• Cada jogador terá um peão. Inicialmente, os peões estarão fora do tabuleiro. Após lançar 
o dado, o jogador andará o número de casas indicado pelo dado. 

• Cada jogador inicia o jogo com 10.000 moedas de ouro. As moedas não serão produzidas: 
os alunos, no caderno, anotarão, como quantia inicial, “10.000 moedas de ouro”, e, a 
cada carta retirada, farão, no papel, a subtração ou a soma indicada na carta. 

• Cada jogador lança o dado e, caso seu peão caia em uma casa com estrela, pegará a carta de 
mesmo número da casa e lerá em voz alta, para os demais jogadores, o texto contido nela. 
Depois efetuará a soma ou a subtração de moedas indicada na carta. Por exemplo, o jogador 
está iniciando o jogo e retira 1 no dado: ele andará até a casa 1, pegará a Carta 1, e lerá: 
“Uma revolta de servos ocorre em seu reino, com isso, você terá menor produção agrícola, 
mais custos militares e menos impostos. Perca 500 moedas de ouro”. Dessa forma ele ficará, 
agora, com 9.500 moedas. O aluno fará, no caderno, o cálculo necessário e informará aos 
demais jogadores com quantas moedas de ouro ficou. Ao fazer isso, sua jogada termina e 
ele passará o dado para o próximo jogador, que então iniciará a própria jogada. 

• O jogo acaba quando todos os jogadores terminarem o percurso. Vence quem, após 
completar todo o percurso, estiver com mais moedas de ouro. 

No final da aula, peça aos alunos que coloquem seus nomes no verso do tabuleiro e de suas 

cartas. Recolha as cartas e o tabuleiro no final da aula. 
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Aula 3 – Jogando Do mercantilismo ao capitalismo 

Duração: cerca de 45 minutos. 
Local: local onde os alunos possam jogar em grupo – na sala de aula ou no pátio, por exemplo. 
Organização dos alunos: em grupos. 
Recursos e/ou material necessário: 1 tabuleiro do jogo por grupo, 1 kit de cartas por grupo, 1 dado por grupo, 1 peão  
por aluno (de cores ou características diferentes), caderno (para os devidos cálculos), lápis e borrachas para anotações  
e cálculos. 

Atividade 1: Jogando (30 minutos) 

No início da aula, devolva os conjuntos de cartas e o tabuleiro para seus respectivos grupos. 

Nesta aula, os alunos deverão jogar o jogo. Aproveite o momento para passar pelos grupos tirando 

dúvidas, revendo conceitos e ouvindo os alunos. 

Atividade 2: Encerramento (15 minutos) 

No final da aula, nos últimos 15 minutos, peça a palavra e retome alguns conceitos que 

aparecem no jogo, como balança comercial, metalismo, unificação do sistema monetário e unificação 

de pesos e medidas. 

 

Aferição de aprendizagem 

A avaliação do processo de aprendizagem pode ser realizada por meio das atividades 

propostas nesta sequência didática e deve considerar o desenvolvimento individual de cada um 

dos alunos. Observe a participação de cada um, o empenho e a evolução individual durante o 

desenvolvimento das atividades. 

Em um primeiro momento, espera-se que os alunos sejam capazes de compreender o 

processo de transição do feudalismo para o mercantilismo, para, posteriormente, compreenderem o 

processo de transição do mercantilismo para o capitalismo. Espera-se também que compreendam os 

principais conceitos relacionados ao mercantilismo abordados na sequência didática, como balança 

comercial favorável, protecionismo, monopólio e metalismo. 

Em um segundo momento, é esperado que os alunos consigam identificar tanto as 

permanências como as mudanças desses aspectos econômicos no mundo contemporâneo.  
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Questões para auxiliar na aferição 

1. Escolha dois dos conceitos a seguir e elabore um pequeno texto sobre eles no contexto do 
mercantilismo: 

balança comercial favorável – metalismo – protecionismo – unificação de pesos, medidas e 
moedas – monopólio 

 

2. Sobre o mercantilismo, é correto de afirmar que: 

a) foi o conjunto de medidas econômicas que perdurou durante toda a Idade Média. 

b) foi o conjunto de práticas econômicas que buscava o acúmulo de metais preciosos por uma 

nação.  

c) as práticas econômicas adotadas nesse modelo não são mais utilizadas hoje. 

d) durante sua prática tivemos o predomínio do capitalismo industrial, com a riqueza produzida 

pelas fábricas.  

 

Gabarito das questões 

1. Espera-se que o aluno defina dois dos conceitos apresentados e estabeleça relações entre eles e 
o mercantilismo. Exemplos: “Durante o mercantilismo, os países buscavam exportar mais do que 
importavam, conseguindo mais recursos para o país”; “Durante o mercantilismo, o metalismo 
significava a busca, por parte da burguesia nascente e das nações, por metais preciosos como 
ouro e prata”; “Para ter uma balança comercial favorável, muitos reinos tomavam medidas 
protecionistas, como a cobrança de taxas de importação sobre produtos estrangeiros”; “A 
unificação de pesos, medidas e moedas dentro das fronteiras dos reinos aumentou o comércio, 
enriquecendo a burguesia e gerando mais impostos ao Estado”; “Alguns burgueses concentravam 
monopólios como a comercialização de algumas especiarias, assegurando seus lucros e, também, 
os lucros da Coroa”. 

2.  Alternativa correta: b. 


