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O comércio de escravizados pelo Atlântico 

Duração: 2 aulas 

Referência do Livro do Aluno: Unidade 4, Capítulo 12 

 

Introdução 

Esta sequência didática tem como principal objetivo analisar os mecanismos e as dinâmicas 

do comércio de escravizados em suas diferentes fases, identificando os agentes responsáveis pelo 

tráfico e as regiões e zonas africanas de procedência dos escravizados, e para isso parte do estudo  

de três navios negreiros que fizeram a travessia do Atlântico. Além disso, esta sequência didática 

favorece a interdisciplinaridade com Matemática: uma das atividades que os alunos desenvolverão 

é a interpretação de gráficos sobre o comércio de escravizados africanos pelo Atlântico. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Compreender os mecanismos e as dinâmicas do comércio de escravos, identificando 
agentes do tráfico de escravos e as regiões de procedência dos escravizados. 

• Analisar e comparar dados e informações por meio de gráficos. 

 

Objetos de conhecimento e habilidades (BNCC) 

Objetos de conhecimento Habilidades 

A escravidão moderna e o tráfico  
de escravizados 

(EF07HI16) Analisar os mecanismos e as dinâmicas de comércio de escravizados  
em suas diferentes fases, identificando os agentes responsáveis pelo tráfico  
e as regiões e zonas africanas de procedência dos escravizados 
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Desenvolvimento 

Aula 1 – A escravidão moderna 

Duração: cerca de 45 minutos. 

Local: sala de aula ou outro local com projetor com acesso à internet. 

Organização dos alunos: sentados em suas carteiras, viradas para onde a animação e as imagens serão mostradas. 

Recursos e/ou material necessário: projetor multimídia com conexão à internet. 

Material de referência:  

• animação interativa sobre o tráfico negreiro no Atlântico, disponível em: 

<www.slate.com/articles/life/the_history_of_american_slavery/2015/06/animated_interactive_of_the_history_

of_the_atlantic_slave_trade.html>;  

• imagem da planta do porão de um navio negreiro, disponível em: <http://historymatters.gmu.edu/d/6802/>;  

• mapa-múndi – planisfério político, disponível em: 

<https://atlasescolar.ibge.gov.br/images/atlas/mapas_mundo/mundo_planisferio_politico_a3.pdf> (acessos 

em: 24 set. 2018). 

Atividade 1: Aula expositiva – O comércio de escravizados no Atlântico (30 minutos) 

Inicie a aula realizando um breve levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos sobre 

o tema que será estudado. Faça perguntas como: “O que é ser escravo? Como os escravizados viviam 

no Brasil? De onde os escravizados foram trazidos para o Brasil? Como eles chegavam até aqui? 

Como era a viagem deles até aqui? Quem lucrava com esse comércio?”. 

Tornar-se escravo é perder sua liberdade, tornar-se propriedade de outra pessoa. Um 

escravo pode ser trocado, alugado, vendido e até mesmo morto por seu senhor. Na Roma Antiga, há 

mais de dois mil anos, grande parte das pessoas que construíram, por exemplo, os templos, as 

estradas, os aquedutos e as arenas eram escravizadas. A escravidão existiu em diversos tempos e em 

diversas regiões do mundo. 

Desde o início da colonização havia o problema da mão de obra na América portuguesa. Por 

diversas razões, a Coroa de Portugal optou pelo trabalho dos escravizados. Mesmo antes da chegada 

de Cabral ao Brasil, os portugueses já utilizavam africanos como escravizados na Ilha da Madeira e 

nos Açores. Os primeiros africanos escravizados desembarcaram no Brasil no final da década de 

1530, em Pernambuco, para trabalhar nos primeiros engenhos de cana-de-açúcar.  

As embarcações que os traziam para a América eram chamadas de navios negreiros ou 

tumbeiros. Projete aos alunos a imagem da planta do porão de um navio negreiro. Mostre que esse 

era o espaço disponível para as pessoas transportadas como escravas. Ressalte o número de pessoas 

que eram alocadas nesses espaços. Devido ao pouco espaço, falta de água, calor, frio, má 

alimentação e transmissão de doenças, de 5 a 25 de cada 100 africanos embarcados morriam na 

travessia do oceano Atlântico. 

Projete aos alunos o mapa do planisfério político atual. Nele, aponte o continente africano, o 

continente americano e o oceano Atlântico. Depois, dê um zoom no planisfério, focando a África, e 

indique as principais regiões de onde partiam os africanos que eram trazidos para o Brasil. Indique a 

http://www.slate.com/articles/life/the_history_of_american_slavery/2015/06/animated_interactive_of_the_history_of_the_atlantic_slave_trade.html
http://www.slate.com/articles/life/the_history_of_american_slavery/2015/06/animated_interactive_of_the_history_of_the_atlantic_slave_trade.html
http://historymatters.gmu.edu/d/6802/
https://atlasescolar.ibge.gov.br/images/atlas/mapas_mundo/mundo_planisferio_politico_a3.pdf
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região do golfo da Guiné, que abrangia o litoral desde a Guiné até o atual Gabão. Depois, aponte a 

região de Angola, que abrange o país de mesmo nome, a República Democrática do Congo e o  

Congo. Indique também a região da Costa da Mina, que hoje abrange os países de Gana, Togo, Benin 

e Nigéria. Por último, indique a região de Moçambique. Foi nessas regiões que embarcou a maior 

parte dos africanos escravizados no Brasil. 

Atividade 2: Aula expositiva – Análise de animação sobre o comércio de escravizados para 

a América (15 minutos) 

Abra a página da animação O comércio do Atlântico em dois minutos (em português). Clique com 

o botão direito do mouse sobre a página e clique com o botão esquerdo em “Traduzir esta página”. 

Inicie a animação. Você pode pausá-la, clicar sobre determinada embarcação e obter dados 

sobre essa embarcação. Utilize também a barra abaixo da tela para colocar a animação no ano em 

que você deseja. Quanto maior a representação da embarcação na animação, maior a quantidade de 

escravos que ela transportava. 

Pare a animação em algum ano do século XVI e informe aos alunos que o comércio de pessoas 

escravizadas ainda estava se iniciando nessa época. Portugueses e espanhóis eram hegemônicos 

no comércio de escravos nesse período (observe isso clicando nas embarcações). Com o passar dos 

séculos, o comércio aumenta, e, no século XVIII, os ingleses ganham projeção na atividade (clique em 

embarcações do fim do século XVIII até início do século XIX). O comércio de escravizados chega ao 

auge no início do século XIX, mesmo século em que ele será oficialmente abolido.  

 

Aula 2 – Fontes sobre o comércio de escravizados 

Duração: cerca de 45 minutos. 
Local: sala de aula. 
Organização dos alunos: sentados em suas carteiras, organizados em duplas. 
Recursos e/ou material necessário: questionário impresso (um por dupla) contendo as duas imagens sugeridas; folhas 
para respostas, lápis, papel e borracha. 
Material de referência:  

• diagrama do navio negreiro Brooks, disponível em: <www.bl.uk/learning/timeline/large106661.html>;  

• ilustração mostrando africanos no convés do navio Wildfire, disponível em: 
<http://www.loc.gov/pictures/item/98501624/>; 

• trechos do poema O navio negreiro, de Castro Alves, disponível na íntegra em: 
<http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=1786> (acessos 
em: 24 set. 2018).  

Atividade 1: Aula expositiva – Retomada de conceitos (10 minutos)  

Retome conceitos trabalhados na aula anterior. Relembre aos alunos que a escravidão  

existe há muito tempo e que, desde o início da colonização da América portuguesa, escravizados 

começaram a ser trazidos da África. Com o passar do tempo, esse comércio ganhou força, chegando 

a seu auge no século XIX, mesmo século em que a escravidão foi oficialmente abolida. 

http://www.bl.uk/learning/timeline/large106661.html
http://www.loc.gov/pictures/item/98501624/
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=1786
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Atividade 2: Leitura e análise de documento (35 minutos) 

Imprima as três imagens indicadas para esta aula e coloque o texto sugerido (legenda) abaixo 

de cada imagem. Monte um questionário, conforme sugerido mais adiante, e entregue uma cópia 

para cada dupla.  

Fonte 1: Diagrama do navio negreiro Brookes. 

Período: Final do século XVIII. 

História: o navio negreiro chamado Brookes transportou escravos da África para a região do 

Caribe no final do século XVIII. Tratava-se de uma embarcação de bandeira inglesa e tinha 

autorização para transportar 454 escravos, mas chegou a transportar 609 pessoas, entre homens, 

mulheres e crianças. Nos porões, a altura era pouco maior que 1 metro, ou seja, não era possível 

ficar em pé. Além disso, quase não havia iluminação, ventilação e condições adequadas de higiene. 

Por esses motivos, as doenças se alastravam, aumentando a mortalidade entre os africanos. 

Fonte 2: Escravos no convés do navio Wildfire. 

Período: Segunda metade do século XIX. 

História: A revista na qual a imagem foi publicada informa que o navio transportava, da África 

para o Caribe, 510 escravos, e cerca de 90 escravos morreram na travessia.  

Fonte 3: Trechos de O navio negreiro, de Castro Alves. [Professor: Elabore um glossário com 

termos que podem ser desconhecidos pelos alunos.}  

Período: 1869.  

[...] 

Era um sonho dantesco… o tombadilho 

Que das luzernas avermelha o brilho. 

Em sangue a se banhar. 

Tinir de ferros… estalar de açoite… 

Legiões de homens negros como a noite, 

Horrendos a dançar… 

Negras mulheres, suspendendo às tetas 

Magras crianças, cujas bocas pretas 

Rega o sangue das mães: 

Outras moças, mas nuas e espantadas, 



 

 

Material Digital do Professor 

História – 7º ano 

4º bimestre – Sequência didática 1 

 
No turbilhão de espectros arrastadas, 

Em ânsia e mágoa vãs! 

E ri-se a orquestra irônica, estridente… 

E da ronda fantástica a serpente 

Faz doudas espirais … 

Se o velho arqueja, se no chão resvala, 

Ouvem-se gritos… o chicote estala. 

E voam mais e mais… 

Presa nos elos de uma só cadeia, 

A multidão faminta cambaleia, 

E chora e dança ali! 

Um de raiva delira, outro enlouquece, 

Outro, que martírios embrutece, 

Cantando, geme e ri!  

[...] 

História: O poema O navio negreiro foi escrito por Castro Alves na segunda metade do século 

XIX e é considerado uma das maiores críticas à escravidão no período. 

 

Questionário: 

1. Como eram tratadas as pessoas transportadas no navio Brookes para serem escravizadas na 
América? 

2. Quais as maiores dificuldades que os africanos encontraram nos porões do Brookes? 

3. Quais as principais dificuldades que os africanos trazidos no navio Wildfire enfrentaram? 

4. O índice de mortalidade na travessia para a América era elevado. Explique esse fato. 

5. Em seu poema, o que Castro Alves quis dizer com “Era um sonho dantesco… o tombadilho”? 

6. Ainda no poema de Castro Alves, quem seria a “orquestra irônica”, “estridente”? O que ela fazia? 

7. Estabeleça relações entre as três fontes históricas apresentadas. 
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Respostas esperadas: 

1. No Brookes, eram péssimas as condições enfrentadas pelas pessoas trazidas para serem escravizadas 
na América. Homens, mulheres e crianças não eram tratados com humanidade. 

2. A falta de espaço era um grande problema. Quase não havia iluminação, ventilação e condições 
adequadas de higiene. Por esses motivos, as doenças se alastravam nos porões, aumentando a 
mortalidade. 

3. O calor, o sol, o frio, a chuva, a falta de espaço, a fome, a sede e o medo das tempestades, entre 
muitas outras dificuldades. 

4. Por causa da falta de espaço nos navios, uma pessoa contaminada podia transmitir sua doença 
para muitas outras pessoas. Além disso, a fome deixava os indivíduos fracos. O frio e o calor 
agravavam o índice de mortalidade. 

5. Que o navio negreiro parecia o inferno, pois as condições enfrentadas pelos transportados eram 
horríveis.  

6. Eram os tripulantes do navio negreiro, os comerciantes de escravos, que riam ao presenciar o 
sofrimento das pessoas transportadas. 

7. As três fontes apresentadas (as duas imagens e o poema de Castro Alves) abordam as duras 
condições dos escravizados dentro dos navios negreiros. As três fontes denunciam os horrores 
da escravidão. 

 

Observações: 

Durante a leitura das fontes e a resolução do questionário, transite pelas duplas dirimindo 

possíveis dúvidas e dando instruções aos alunos. No final da aula, recolha as folhas de resposta e 

corrija-as antes da próxima aula, fazendo as devidas anotações na folha de resposta. 

 

Aula 3 – Interpretação de gráfico sobre o comércio de escravizados 

Duração: cerca de 45 minutos. 
Local: sala de aula. 
Organização dos alunos: sentados em suas carteiras, organizados em duplas. 
Recursos e/ou material necessário: um questionário impresso por dupla, que pode ser passado na lousa para que os 
alunos copiem em seus cadernos, caso não seja possível imprimir. 
Material de referência: gráfico Evolução do tráfico por país, disponível em: <http://atlas.fgv.br/marcos/escravidao-negra-
e-indigena/mapas/evolucao-do-trafico-por-pais> (acesso em: 24 set. 2018). 

Atividade 1: Aula expositiva – Retomada de conceitos anteriores (10 minutos)  

Devolva o questionário da aula anterior devidamente corrigido para os alunos. Comente, de 

forma geral, sobre as respostas elaboradas. Conclua a prática da aula anterior destacando que esses 

foram apenas três navios negreiros em um universo de milhares que trouxeram africanos à América. 

http://atlas.fgv.br/marcos/escravidao-negra-e-indigena/mapas/evolucao-do-trafico-por-pais
http://atlas.fgv.br/marcos/escravidao-negra-e-indigena/mapas/evolucao-do-trafico-por-pais
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Não deixe que a análise sobre os navios negreiros se limite apenas a dados estatísticos. Lembre aos 

alunos que seres humanos estavam sendo transportados e, assim, sentiam medo, saudade, angústia 

e tristeza. Lembre que, antes da escravidão, essas pessoas tinham seus lares, suas famílias e seu 

modo de vida na África. 

Atividade 2: Leitura e análise de gráfico (35 minutos) 

Gráfico: Evolução do tráfico por país. 

 

Questionário: 

1. Quais foram os 5 países cujos comerciantes mais trouxeram escravizados para a América? 
Quantos africanos os comerciantes de cada país fizeram embarcar para o Brasil? 

2. A Bahia é o estado brasileiro que possui a maior proporção de população negra do país. Levante 
uma hipótese para essa predominância da população negra na Bahia utilizando o gráfico. 

3. Em qual período os ingleses ultrapassaram os portugueses no comércio de escravos? Quando ela 
perde a liderança no comércio? 

4. Após que evento o comércio de africanos escravizados feito pelo Brasil chegou ao seu auge? 

5. Segundo o gráfico, a que regiões do Brasil a mão obra escrava chegou em maior quantidade? 

6. Em 1850, no Brasil, foi aprovada a lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico negreiro. 
Analisando o gráfico, podemos afirmar que a lei surtiu efeito? Justifique sua resposta. 

 

Respostas esperadas: 

1. Portugueses e brasileiros transportaram 5.848.000 escravos; ingleses e súditos das 13 Colônias 
da América do Norte transportaram 3.259.000 escravos; franceses e colonos da América 
transportaram 1.381.000 escravos; espanhóis e seus descendentes estabelecidos nas colônias da 
América transportaram 1.062.000 escravos; holandeses e colonos na América sob domínio 
holandês, 554.000 escravos. 

2. Segundo o gráfico, a Bahia foi a região brasileira que mais recebeu escravos: 13,7% de todos os 
africanos que chegaram à América foram para lá. Esse é um dos motivos que podem explicar  
o fato de esse ser o estado atualmente com maior proporção de negros no Brasil, tendo forte 
ancestralidade africana. 

3. Os ingleses ultrapassaram os portugueses no comércio de escravos no período entre 1725 e 
1750, e perderam a liderança para os portugueses no período entre 1775 e 1800. 

4. Após a independência, na década de 1820.  
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5. A mão de obra escravizada chegou em maior quantidade à Bahia, a Pernambuco e à região 

Sudeste (São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro). Essas foram as regiões que 
concentraram quase todos os africanos trazidos para o Brasil.  

6. Aparentemente, a lei surtiu efeito. Segundo o gráfico, o comércio de escravos caiu drasticamente 
após 1850. 

Durante o tempo em que os alunos analisam o gráfico e respondem ao questionário, transite 

pelas duplas dirimindo dúvidas e auxiliando os alunos na resolução das questões, se necessário. No 

final da aula, recolha as folhas de resposta, corrija-as e as devolva aos alunos na aula seguinte. 

 

Aferição do objetivo 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 dos estudantes. 

Observe a participação de cada aluno, principalmente na resolução dos questionários. 

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

desenvolvimento do comércio de escravos africanos pelo Atlântico. Também é esperado que eles 

compreendam quem eram os principais envolvidos nessa atividade, quais eram as condições da 

travessia, de quais regiões africanas partiam os escravizados e para onde a maior deles era trazida. 

 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Marque V se a afirmativa for verdadeira e F se for falsa. Reescreva as afirmativas falsas, 
corrigindo-as.  

a) A escravidão surgiu após a chegada dos europeus à América. (    ) 

b) Antes da chegada de Cabral ao Brasil, em 1500, os portugueses já utilizavam a mão de obra 

africana escravizada em ilhas africanas. (    ) 

c) Na travessia do oceano Atlântico, o índice de mortalidade dos africanos era baixo, uma vez 

que viajavam em boas condições. (    ) 

d) Os brasileiros, após a independência, tiveram um papel de destaque no comércio de escravos 

pelo oceano Atlântico. (    ) 

2. Sobre a chegada de africanos ao Brasil pelo comércio Atlântico, é correto afirmar que: 

a) foram trazidos a todos os estados brasileiros na mesma quantidade. 

b) a maior parte dos escravos africanos foi trazida para a região Sul.  

c) a maior parte dos africanos trazidos ao Brasil veio para a Bahia. 

d) a região Sudeste recebeu poucos escravizados africanos. 
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Gabarito das questões 

1.  

a) A afirmativa é falsa. A escravidão é uma instituição existente desde a Antiguidade.  

b) A afirmativa é verdadeira. 

c) A afirmativa é falsa. Na travessia do oceano Atlântico, o índice de mortalidade dos africanos 

era alto, uma vez que viajavam em péssimas condições.  

d) A afirmativa é verdadeira. 

2. Alternativa correta: c. 


