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Este material fornece informações complementares ao Manual do Professor impresso, com o 

objetivo de auxiliar na organização e dinâmica do trabalho pedagógico, sugerir práticas de sala de 

aula, bem como contribuir com sua formação e atualização.  

1. Objetos de conhecimento e habilidades da BNCC 

Esta seção pretende apresentar os conteúdos dessa etapa do aprendizado em História, 

relacionando-os aos objetos de conhecimento e às suas respectivas habilidades, como proposto na 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Partindo do conteúdo pensado para o 7º ano do Ensino 

Fundamental relativo à Baixa Idade Média (séculos XI ao XV) e à Idade Moderna (séculos XIV e XVIII), 

articulam-se os temas e objetos de conhecimento com as habilidades relacionadas aos conteúdos 

deste ano do Ensino Fundamental. 

O objetivo é oferecer os parâmetros necessários para que o professor consiga planejar suas 

aulas de modo a explorar a BNCC, visando a formação global do aluno. Um dos aspectos centrais da 

proposta é romper com a visão eurocêntrica da Idade Moderna, explorando as relações 

estabelecidas entre Europa, África, América e Oriente no contexto da expansão marítima. Assim, 

deve-se procurar demonstrar que há uma complexidade nessas relações e que elas não estão 

centradas apenas no continente europeu, mas também são fruto de processos de trocas econômicas, 

culturais, políticas, sociais e simbólicas entre os diversos povos e as diferentes regiões envolvidas 

nesse período de transformações. O aspecto mais importante dessa proposta é que seja oferecida ao 

aluno a possibilidade de compreender o processo histórico de forma complexa, contribuindo para o 

desenvolvimento de habilidades que permitirão a ele contextualizar o eurocentrismo e observá-lo de 

modo crítico, além de relacioná-lo com o presente. 

No quarto e último bimestre, a temática de trabalho está centrada na questão da escravidão, 

das atividades mercantis e produtivas na América portuguesa. Assim, o professor terá que analisar 

com os alunos as características do regime escravista instituído no Brasil. Uma das estratégias 

didáticas de que o professor pode se valer é comparar esse regime com aquele instituído em outras 

regiões da América, como na porção sul das Treze Colônias inglesas da América do Norte e também 

na América Central.  

Num segundo momento do bimestre, o professor pode relacionar o processo de instalação 

do regime escravista com os interesses econômicos das monarquias europeias, já que o tráfico de 

escravizados era um dos negócios mais importantes do sistema mercantil europeu. Relacionar o 

desenvolvimento econômico europeu com a exploração de atividades comerciais como o tráfico de 

escravizados é importante para que os alunos compreendam o desenvolvimento mercantilista. 

Além disso, discutir o estatuto da escravidão moderna envolve, também, compará-la às 

outras formas de trabalho compulsório que existiram em outros momentos históricos. Por exemplo, 

a escravidão antiga e as formas de servidão na era feudal europeia, ou mesmo a exploração indígena 

na América espanhola, por exemplo. Então, é importante que o professor atente para o fato de que 

alguns aspectos estudados no 6º ano precisam ser revistos nesse momento. 
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Enfim, o professor deve debater sobre as principais atividades econômicas da América 

portuguesa, especialmente a produção de açúcar e a extração do ouro, onde o trabalho escravizado 

era o eixo central da produção. Desse modo, espera-se que os alunos tomem consciência da 

importância que a exploração da mão de obra escravizada adquiriu na história da América 

portuguesa, percebendo, assim, que uma sociedade com determinadas características se organizou 

em torno da escravidão.  

Trabalhando com esses temas, o professor aprofunda a discussão da Unidade Temática 

Lógicas comerciais e mercantis da modernidade, sugerida na BNCC. Em torno dessa Unidade 

Temática, vários aspectos – como as atividades mercantis e o domínio exercido pelos europeus na 

América, a organização social e política dos povos africanos antes da chegada dos europeus, assim 

como as características da escravidão moderna e do desenvolvimento mercantil e capitalista – são 

discutidos. Essas questões permitem que seja aprimorado o trabalho de forma total ou parcial, com 

as seguintes habilidades previstas para o 7º ano na BNCC. 

 

Referência no 
material didático 

Objetos de conhecimento Habilidades 

Capítulo 10. Povos 
africanos e a 
conquista dos 
portugueses 

As lógicas mercantis e o 
domínio europeu sobre os 
mares e o contraponto 
Oriental 

(EF07HI13) Caracterizar a ação dos europeus e suas lógicas 
mercantis visando ao domínio no mundo atlântico. 
(EF07HI14) Descrever as dinâmicas comerciais das sociedades 
americanas e africanas e analisar suas interações com outras 
sociedades do Ocidente e do Oriente. 

Capítulo 11: 
Escravidão, tráfico e 
práticas de 
resistência 

As lógicas internas das 
sociedades africanas 
As formas de organização 
das sociedades ameríndias 
A escravidão moderna e o 
tráfico de escravizados 

(EF07HI15) Discutir o conceito de escravidão moderna e suas 
distinções em relação ao escravismo antigo e à servidão medieval. 
(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. 

Capítulo 12: A 
produção açucareira 
América portuguesa 
e outras atividades 
 
Capítulo 13: A 
atividade 
mineradora e o 
dinamismo 
econômico e 
cultural 

A emergência do capitalismo 
(EF07HI17) Discutir as razões da passagem do mercantilismo para o 
capitalismo. 
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2. Atividades recorrentes na sala de aula; relação entre a 

prática didático-pedagógica, desenvolvimento de habilidades 

e gestão da sala de aula 

Chegamos ao quarto e último bimestre do ano letivo. Nesse momento, em geral, os alunos já 

estão mais bem adaptados ao processo pedagógico e ao ritmo de trabalho. Entretanto, é sempre 

importante aproveitar as oportunidades para aprofundar algumas práticas e reforçar aquelas que, ao 

longo dos bimestres anteriores, não foram satisfatórias. 

Do ponto de vista pedagógico, o bimestre de encerramento deve funcionar também como 

uma síntese coerente com a proposta desenvolvida ao longo do ano letivo. Dessa forma, é 

importante que os alunos sejam instados a manter o papel de protagonistas da própria 

aprendizagem. Nesse sentido, a estratégia de trabalho com o Projeto Integrador preserva sua 

importância no quadro geral do ensino. O tema escolhido para o bimestre garante um debate sobre 

o regime escravista no Brasil, articulando-o com a discussão sobre formas contemporâneas análogas 

ao trabalho escravizado. 

Com isso, a proposta do Projeto Integrador é que os alunos sejam levados pelo professor a 

refletir sobre as diferentes formas de exploração do trabalho que ainda existem no Brasil, mostrando 

que muitos aspectos do passado ainda estão presentes na sociedade brasileira contemporânea. 

Além, portanto, de pensar sobre as formas de exploração do passado, os alunos estarão também 

produzindo reflexões sobre as formas de exploração do trabalho atuais. 

Isso se liga à discussão de todo o conteúdo do bimestre, focado no trabalho escravizado e em 

suas formas mercantis de exploração. Essa ponte passado-presente é fundamental na construção da 

ideia de atitude historiadora sugerida pela BNCC. Assim, espera-se que os alunos sejam levados a 

refletir sobre as relações que existem entre os fatos contemporâneos e suas raízes históricas, 

percebendo possíveis conexões entre eles. 

Realizando essa tarefa, o professor poderá desenvolver nos alunos algumas competências 

específicas das Ciências Humanas e da História, apontadas pela BNCC. Destacam-se, entre as 

competências específicas das Ciências Humanas: 

1. Compreender a si e ao outro como identidades diferentes, de forma a exercitar o respeito à 
diferença em uma sociedade plural e promover os direitos humanos. 

2. Analisar o mundo social, cultural e digital e o meio técnico-científico-informacional com base nos 
conhecimentos das Ciências Humanas, considerando suas variações de significado no tempo e no 
espaço, para intervir em situações do cotidiano e se posicionar diante de problemas do mundo 
contemporâneo. 

3. Identificar, comparar e explicar a intervenção do ser humano na natureza e na sociedade, 
exercitando a curiosidade e propondo ideias e ações que contribuam para a transformação 
espacial, social e cultural, de modo a participar efetivamente das dinâmicas da vida social. 
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5. Comparar eventos ocorridos simultaneamente no mesmo espaço e em espaços variados, e 
eventos ocorridos em tempos diferentes no mesmo espaço e em espaços variados. 

6. Construir argumentos, com base nos conhecimentos das Ciências Humanas, para negociar e 
defender ideias e opiniões que respeitem e promovam os direitos humanos e a consciência 
socioambiental, exercitando a responsabilidade e o protagonismo voltados para o bem comum e 
a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. 

 

Já as competências da disciplina de História mais trabalhadas no bimestre serão as 

relacionadas com o estudo das relações de poder, estruturas sociais, historicidade dos processos, 

com elaboração de questionamentos, hipóteses e argumentos em relação a contextos históricos 

específicos, exercitando a empatia e, principalmente, a valorização das visões de diferentes sujeitos 

históricos a respeito dos processos e estruturas sociais.  

1. Compreender acontecimentos históricos, relações de poder e processos e mecanismos de 
transformação e manutenção das estruturas sociais, políticas, econômicas e culturais ao longo do 
tempo e em diferentes espaços, para analisar, posicionar-se e intervir no mundo 
contemporâneo. 

2. Compreender a historicidade no tempo e no espaço, relacionando acontecimentos e processos 
de transformação e manutenção das estruturas sociais, políticas, econômicas e culturais, bem 
como problematizar os significados das lógicas de organização cronológica. 

3. Elaborar questionamentos, hipóteses, argumentos e proposições em relação a documentos, 
interpretações e contextos históricos específicos, recorrendo a diferentes linguagens e mídias, 
exercitando a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos, a cooperação e o respeito. 

4. Identificar interpretações que expressem visões de diferentes sujeitos, culturas e povos com 
relação a um mesmo contexto histórico, e posicionar-se criticamente com base em princípios 
éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. 

 

Entre as práticas recorrentes que podem auxiliar no desenvolvimento e compreensão dos 

fenômenos históricos em análise no bimestre, sugerimos a leitura e compreensão de reportagens. O 

tema do trabalho análogo à escravidão é bastante discutido na mídia em suas mais diversas 

manifestações, assim a leitura de reportagens sobre o tema pode ser um excelente disparador de 

reflexões sobre o trabalho escravizado, seja ele o moderno ou o contemporâneo. Dessa forma, 

incentive os alunos a pesquisarem textos nos sites de notícias que sejam confiáveis e 

compromissados com a publicação de informações fidedignas. 

Indique essas fontes para os alunos, apresentando a eles também ferramentas para 

identificar as melhores alternativas no levantamento dessas fontes de informação e pesquisa. 

Quanto à análise das reportagens, sugira alguns passos importantes para que aprimorem sua leitura: 
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• O título da reportagem indica o assunto que será tratado? Quais informações ele permite 
inferir? 

• Peça aos alunos que observem o lead da notícia, que é o pequeno texto abaixo do título. 
Quais novas informações são apresentadas sobre a reportagem? 

• A reportagem é assinada por alguém ou é atribuída à redação do jornal e/ou site? 

• Ao longo do texto da reportagem, quais fontes são citadas? Conhece as fontes citadas? É 
importante identificar essas fontes? 

• Quais conclusões o texto da reportagem apresenta? 

• Essas conclusões se relacionam com o título e o lead? 

• Qual a informação central trazida pela reportagem?  

 

A partir dessas referências, os alunos poderão se aprofundar nos estudos de vários tipos de 

reportagens escritas, tanto na internet quanto nos jornais impressos, auxiliando de forma decisiva no 

aprimoramento das Competências Gerais de números 4, 5 e 10, propostas na BNCC (p. 9-10). 

 

3. Acompanhamento do aprendizado dos estudantes 

No último bimestre, o acompanhamento da aprendizagem dos alunos é um dos trabalhos 

mais importantes que o professor precisa realizar nas suas tarefas diárias. Criar o ambiente e as 

condições necessárias para que todos aprendam é o papel central do educador, e, para que tenha 

sucesso nessa tarefa, o professor precisa avaliar constantemente o andamento do trabalho. Por isso, 

propomos abaixo algumas reflexões de como realizar o trabalho de acompanhamento do 

aprendizado e rendimento dos alunos partindo de algumas indicações sugeridas na Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC). 

De partida, precisamos considerar que o processo de aprendizagem não é igual e contínuo 

para todos os alunos. Em geral, ao contrário, as turmas apresentam níveis de aprendizagem distintos 

e ritmos muito diferentes. Assim, o professor precisa lidar com as características de cada turma, 

reconhecer que os alunos são diferentes, mas igualmente capazes de aprender. Não se pode, 

portanto, acreditar que apenas uma estratégia de aprendizado sirva igualmente a todos. Várias 

ferramentas precisam ser mobilizadas para que algumas delas atinjam grupos diferentes de alunos e 

possam propiciar aprendizado significativo a todos. 

Dessa forma, é importante reconhecer, em primeiro lugar, quais os objetivos do ensino de 

História para, em seguida, pensar as estratégias para atingi-lo e medir o nível de aprendizado diante 

dos objetivos e estratégias colocados em prática. Assim, o principal desafio do ensino de História é 

que os alunos adquiram o que o texto da BNCC chama de atitude historiadora, que, segundo o 

documento, se refere à forma de indagar sobre o passado e o presente, buscar explicações e 

significados, construir interpretações e/ou criticá-las e relacioná-las com os movimentos da 
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humanidade ao longo do tempo e no espaço. Isso tudo para, finalmente, transformar o 

conhecimento histórico em ferramenta para melhor discernimento da experiência humana. 

Para que esse objetivo seja atingido, a BNCC propõe uma série de etapas que o aluno deve 

percorrer para incorporar a atitude historiadora. Dessa forma, ao longo de todo o ensino 

fundamental, desde que respeitadas as condições dadas e a faixa etária de cada ano, os alunos 

devem ser capazes de identificar questões e objetos de estudo; contextualizar os processos 

históricos; comparar situações históricas do ponto de vista econômico, social, político e cultural; 

interpretar os significados desses processos em diferentes momentos; e, por fim, analisá-los e 

problematizá-los a partir de suas experiências na relação com o mundo contemporâneo. 

Portanto, durante as séries do ensino fundamental, o aluno deve ser instado a criar 

estratégias para, ao longo dos nove anos, desenvolver essas competências que o levarão a se tornar 

um sujeito histórico autônomo, capaz de compreender o mundo que o cerca e estabelecer as 

conexões que este mundo tem com momentos históricos distintos e, inclusive, desenvolver a 

capacidade de intervir no mundo para buscar caminhos que considere como os melhores para 

superar problemas e/ou desafios que lhe sejam colocados. 

O professor, como agente fundamental da mediação entre os alunos e o aprendizado, deve 

avaliar constantemente como estão essas relações. Por isso, sugerimos aqui algumas práticas que 

podem ajudá-lo a fazer esse trabalho de forma a encontrar caminhos para que todos os alunos 

aprendam. Atividades que propiciem aos alunos sistematizar os conhecimentos adquiridos e, mais do 

que isso, exercitar aquelas etapas acima citadas como necessárias para se atingir a atitude 

historiadora, as quais se apresentam como ferramentas para se aferir o quanto os alunos 

compreenderam dos principais pontos do conteúdo estudado. 

Atividades mais complexas, que exijam produção de textos analíticos sobre determinados 

contextos históricos ou exposições orais sobre eles, podem ser instrumentos importantes para que o 

professor perceba o quanto seus alunos evoluíram nesse sentido também. Proponha sempre essas 

atividades intercaladas com o desenvolvimento de novos conteúdos, pois assim os alunos poderão 

exercitar o que aprenderam, e você, professor, poderá verificar a possibilidade de avançar ou a 

necessidade de retomar pontos que não foram compreendidos por todos. 

Os materiais didáticos geralmente apresentam atividades com níveis de complexidade 

diferentes e podem ser utilizados de modo criterioso, garantindo certa autonomia para que o 

professor selecione aquelas que devem ser aplicadas nos momentos apropriados. Não se esqueça de 

que é fundamental corrigir e discutir com a turma os acertos, erros e, talvez mais significativo, as 

estratégias de resolução de cada atividade para que as diferentes possibilidades de aprendizado 

sejam absorvidas pelos alunos. 

Dessa forma, o professor deve procurar sempre observar a evolução das habilidades dos 

alunos para identificar, comparar, contextualizar, interpretar e analisar os temas históricos 

desenvolvidos ao longo do ano letivo, pois cada um desses passos é necessário para assimilar a 

atitude historiadora proposta na BNCC.  
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Possivelmente alguns alunos apresentarão dificuldades no desenvolvimento dessas 

competências e necessitarão de atividades novas e/ou reforço das antigas para conseguir atingir os 

objetivos. É importante que o professor pense nesses alunos e não os deixe desamparados e sem 

auxílio para melhorar seu rendimento. Assim, propomos que utilize novas ferramentas de 

aprendizagem para esses estudantes. Podemos considerar, por exemplo, a possibilidade de que 

alguns alunos não consigam atingir os objetivos apenas com as aulas expositivas, ou de que outros 

mostrem dificuldade em trabalhar em grupo, enquanto outro grupo apresente rendimento abaixo do 

esperado quando precisa elaborar textos escritos. Para todos esses casos, é importante que se 

encontre uma saída para auxiliá-los. As práticas recorrentes que apresentamos acima, como por 

exemplo a leitura e a sistematização de textos, podem ser utilizada para ajudar os alunos com 

dificuldade em entender aulas expositivas ou escrever textos coerentes. 

Para auxiliar aqueles que apresentam dificuldade de trabalhar em grupo, o professor pode 

contribuir para a montagem dos grupos, encontrando colegas que apresentem maior facilidade de 

integração e auxiliem os que têm maior dificuldade. Construir relações saudáveis entre os alunos, 

ajudá-los a se compreenderem e se entenderem é uma das tarefas do professor como mediador e 

aspecto importante no desenvolvimento da Competência Geral número 9 da BNCC. 

Para que o professor acompanhe o desenvolvimento dos alunos ao longo do processo de 

ensino-aprendizagem, a partir dos conceitos apresentados acima e baseados na BNCC, sugerimos 

uma lista mínima de conteúdos que os alunos do 7º ano precisam obter ao longo do 4º bimestre da 

disciplina de História. Esses requisitos mínimos podem e devem ser adaptados à proposta curricular 

da sua escola e ao trabalho desenvolvido pelo professor. 

• Compreender a dinâmica do mercantilismo e suas relações com a exploração econômica 
dos continentes americano e africano. 

• Analisar as características das sociedades africanas pré-coloniais. 

• Discutir e comparar as diversas formas de trabalho compulsório, destacando a escravidão 
moderna. 

• Estudar o desenvolvimento do capitalismo e suas bases no sistema mercantilista. 
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4. Fontes de pesquisa para uso em sala de aula ou para 

apresentar aos estudantes 

Livros 

FERLINI, Vera Lúcia Amaral. A civilização do açúcar: séculos XVI a XVIII. São Paulo: Brasiliense, 
1986.  

Obra voltada para a compreensão dos processos de instalação e desenvolvimento da 

atividade açucareira no Brasil. 

MAESTRI, Mário. Uma história do Brasil: Colônia. São Paulo: Contexto, 1997. 

Apresenta informações importantes sobre as características sociais, políticas, culturais e 

econômicas da América portuguesa.  

SILVA, Alberto da Costa e. A África explicada a meus filhos. Rio de Janeiro: Agir, 2008 

O livro aborda o continente africano em vários dos seus aspectos históricos, sociais, políticos, 

culturais e econômicos, possibilitando ao professor discutir alguns desses aspectos com os alunos. 

SOUZA, Laura de M. Desclassificados do ouro: pobreza mineira no século XVIII. Rio de Janeiro: 
Graal, 1990. 

Livro clássico sobre as características desenvolvidas na região mineradora da América 

portuguesa, especialmente no que tange ao processo de formação de grupos sociais. 

SOUZA, Marina de Mello e. África e Brasil africano. São Paulo: Ática, 2006. 

Na obra, a pesquisadora da Universidade de São Paulo aborda a temática da História do 

Brasil a partir da visão africana, relacionando a História daquele continente com a História brasileira. 

Sites 

Geledés, Instituto da Mulher Negra. Disponível em: <https://www.geledes.org.br/>. 

O site com diversas informações sobre a África, os africanos e afrodescendentes no Brasil e 

no mundo, servindo como site de consulta sobre os temas que envolvem o continente negro. 

Por dentro da África. Disponível em : <http://www.pordentrodaafrica.com/> (acessos em:19 
out. 2018). 

Possui com informações importantes sobre o continente africano e a vida e luta dos 

afrodescendentes no Brasil pela conquista de direitos. 

Filme 

Quanto vale ou é por quilo? Dir. Sérgio Bianchi, Brasil, 2005. 105 min. 

O filme traça paralelos entre a exploração da mão de obra escravizada entre os séculos XVI e 

XIX e a pobreza e miséria explorada por algumas ONG´s contemporâneas.  

https://www.geledes.org.br/
http://www.pordentrodaafrica.com/
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5. Projeto integrador 

Título: Trabalho escravo no Brasil – Presente 

Tema Escravidão 

Problema central 
enfrentado 

Existe escravidão no Brasil atualmente? 

Produto final Campanha publicitária de conscientização (panfletos informativos) 

Justificativa 

O aluno do 7º ano do Ensino Fundamental deve ser incentivado a compreender o processo 

histórico de maneira complexa, para ser capaz de perceber tanto mudanças quanto continuidades de 

um fenômeno histórico como a escravidão, assim como suas consequências para a sociedade 

brasileira atual. 

Esse projeto permite que ele se torne capaz de compreender e agir no mundo ao seu redor 

com mais complexidade, exercitando a empatia ao apreender situações diferentes da sua e 

entendendo a importância de valores como os Direitos Humanos e os direitos do trabalho. Nesse 

sentido, é essencial que o aluno compreenda o que foi a escravidão ao longo do tempo no Brasil e no 

mundo e de que maneira essa prática se manifesta em nosso país nos dias atuais, além de ser capaz 

de compartilhar esse conhecimento com outrem de maneira responsável. 

Competências gerais desenvolvidas 

1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, 
cultural e digital, para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a 
construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.  

2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a 
investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, 
elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive 
tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas.  

3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também 
participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural.  

4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, 
visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática e 
científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em 
diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo.  

6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e 
experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer 
escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, 
consciência crítica e responsabilidade.  
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7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e 
defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos 
humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e 
global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. 

9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e 
promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da 
diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e 
potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza.  

10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e 
determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, 
sustentáveis e solidários. 

 

Objetivos 

• Compreender o conceito de escravidão em diferentes temporalidades. 

• Analisar as condições sociais e econômicas do Brasil atual e as consequentes 
desigualdades que existem. 

• Compreender o conceito de trabalho análogo à escravidão e as condições que permitem 
sua ocorrência no Brasil atualmente. 

• Disseminar o conhecimento obtido para o espaço público por meio de uma campanha 
publicitária informativa. 

 

Habilidades em foco 

Disciplina Objeto de aprendizagem Habilidade 

História 

As lógicas internas das 
sociedades africanas 
A escravidão moderna e o 
tráfico de escravizados 

(EF07HI15) Discutir o conceito de escravidão moderna e suas distinções 
em relação ao escravismo antigo e à servidão medieval. 
(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. 

Língua 
Portuguesa 

Participação em discussões 
orais de temas controversos 
de interesse da turma e/ou 
de relevância social 

(EF69LP13) Engajar-se e contribuir para a busca de conclusões comuns 
relativas a problemas, temas ou questões polêmicas de interesse da 
turma e/ou de relevância social. 

Arte Contextos e práticas 

(EF69AR01) Pesquisar, apreciar e analisar formas distintas das artes 
visuais tradicionais e contemporâneas, em obras de artistas brasileiros e 
estrangeiros de diferentes épocas e em diferentes matrizes estéticas e 
culturais, de modo a ampliar a experiência com diferentes contextos e 
práticas artístico-visuais e cultivar a percepção, o imaginário, a 
capacidade de simbolizar e o repertório imagético. 
(EF69AR31) Relacionar as práticas artísticas às diferentes dimensões da 
vida social, cultural, política, histórica, econômica, estética e ética. 
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Geografia 

Produção, circulação e 
consumo de mercadorias 

(EF07GE05) Analisar fatos e situações representativas das alterações 
ocorridas entre o período mercantilista e o advento do capitalismo. 

Mapas temáticos do Brasil 

(EF07GE09) Interpretar e elaborar mapas temáticos e históricos, 
inclusive utilizando tecnologias digitais, com informações demográficas 
e econômicas do Brasil (cartogramas), identificando padrões espaciais, 
regionalizações e analogias espaciais. 

Duração 

Tempo estimado de um bimestre (dois meses) para aplicação do projeto, caso seja dedicada 

uma aula por semana. 

Material necessário 

• Lousa e giz 

• Computador(es) e projetor digital 

• Cartolinas A3 

• Lápis de cor 

 

Perfil do professor coordenador do projeto 

Sugerimos que a coordenação do projeto fique a cargo do professor de História, o qual deve 

conduzir os trabalhos com o apoio do professor de Geografia, que deve fornecer o suporte 

necessário para orientar os alunos na leitura e interpretação de mapas. A participação do professor 

de Artes deverá enriquecer o trabalho, principalmente no auxílio aos alunos para a escolha e análise 

de imagens relacionadas com a elaboração dos panfletos e no produto final do Projeto. Já o 

professor de Língua Portuguesa tem o papel fundamental de contribuir na leitura de diversos 

gêneros textuais e no desenvolvimento das discussões sobre os temas apresentados, ajudando os 

alunos a se engajar e produzir argumentações coerentes para o debate em sala. 

 

Desenvolvimento 

Etapa 1 – Compreendendo o trabalho análogo à escravidão hoje 

Este projeto tem, como um de seus objetivos, a proposta de apresentar aos alunos o 

conceito de trabalho análogo à escravidão nos dias atuais. Embora seja um tema contemporâneo, o 

assunto possivelmente ainda não é de conhecimento da maioria dos alunos, portanto deve ser 

introduzido aos poucos. 
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O professor pode iniciar a discussão perguntando aos alunos o que, para eles, define boas 

condições de trabalho. Coletando as várias respostas, continue o debate colocando na lousa alguns 

dos direitos básicos do trabalho no Brasil: 

• Contrato de trabalho 

• Jornada de trabalho regular 

• Salário-mínimo 

• Férias remuneradas 

• Término do contrato 

• Proibição do trabalho infantil 

• Direitos do trabalho feminino 

 

Em seguida, o professor pode apresentar a seguinte pergunta: Hoje em dia, todos têm esses 

direitos efetivamente garantidos?  

A ideia é guiar a discussão de forma que os alunos entendam que não. Assim, o professor 

poderá apresentar o conceito de trabalho forçado, assim chamado pela Organização Internacional do 

Trabalho (OIT), também designado como trabalho análogo à escravidão [parecido, próximo] ou 

trabalho escravo contemporâneo, nas situações em que esses direitos não estão garantidos. 

Também é importante relembrar que esses direitos estão diretamente relacionados aos Direitos 

Humanos. 

Uma vez apresentada aos alunos a existência dessa forma de trabalho, o professor pode 

escrever (ou projetar) na lousa as características principais do trabalho análogo à escravidão atual, 

que vão além da ausência de garantia dos Direitos Humanos e do trabalho. São elas: 

• Segurança armada para impedir qualquer tipo de fuga. 

• Impedimento do deslocamento do trabalhador. 

• Sistema de Barracão (“Sistema de endividamento dos trabalhadores, mediante a 
aquisição, a preços exorbitantes, de alimentos, mantimentos, ferramentas de trabalho, 
etc.” com os empregadores). 

• Servidão por dívidas. 

• Maus tratos e violência. 

• Retenção do salário, sob alegação de dívida. 

• Retenção de documentos. 
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• Informalidade dos contratos de trabalho. 

• Jornadas de trabalho exaustivas. 

• Alimentação insuficiente e precária. 

• Falta de condições mínimas de higiene e saúde. 

• Ausência de saneamento básico. 

• Condições de moradia insalubres. 

Fonte: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. Manual de procedimentos para as ações fiscais de combate ao trabalho escravo. 

 

O professor pode também esclarecer as diferenças entre a escravidão moderna discutida em 

sala e essa forma atual de trabalho semelhante à escravidão. Para isso, sugerimos a seguinte tabela, 

cuja primeira coluna – Escravidão moderna – pode ser preenchida com a sala, e a segunda, guiada 

pelo educador:  

 

 Escravidão moderna Escravidão contemporânea 

Estatuto legal Legalizada Ilegal, proibida 

Custo de obtenção Alto. Nesse período, escravizados eram 
comprados por preços altos. 

Baixo. Não há compra, e sim 
recrutamento ilegal do indivíduo. 

Período de emprego 

Longo. Os escravizados eram forçados a 
trabalhar a vida inteira e poderiam ser 
herdados pelos filhos de seu senhor. 
Seus descendentes também eram 
automaticamente considerados como 
escravizados.  

Curto. Os escravizados são descartados 
rapidamente quando contraem 
doenças ou enfraquecem devido ao 
trabalho árduo. 

Manutenção da ordem 
Violência física e psicológica, ameaças, 
punições exemplares e até assassinatos. 

Violência física e psicológica, ameaças, 
punições exemplares e até 
assassinatos. 

Fonte: BALES, Kevin. Disposable People: New Slaveryin the global economy.Berkeley: University of California Press, 1999. 

A percepção resultante da tabela comparativa é que, embora algumas características tenham 

se alterado, as formas de manutenção da ordem e estrutura de poder são as mesmas; e são essas 

práticas de coerção violenta que nos permitem aproximar essa forma de trabalho à ideia de 

escravidão. Enfim, o objetivo desta etapa é que os alunos tenham uma primeira compreensão do que 

é o trabalho análogo à escravidão e como identificá-lo. 

Etapas 2 e 3 – Compreendendo o trabalho análogo à escravidão no Brasil 

Na etapa anterior, apresentou-se a existência de uma forma de trabalho empregada 

atualmente que se aproxima ao trabalho escravo, por ser caracterizada pela coerção do indivíduo e a 

ausência de direitos básicos. Nesta etapa, começamos a entender esse fenômeno no Brasil. 
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A primeira questão que pode ser proposta à sala é: a escravidão é legalizada no Brasil hoje 

em dia? A resposta deve ser não, e é importante que o professor frise o caráter criminoso do 

recrutamento, tráfico e emprego de mão de obra análoga à escravidão atualmente, projetando para 

os alunos (e auxiliando-os na compreensão do documento, se necessário) o seguinte trecho do 

Código Penal brasileiro: 

Art. 149: [É crime] Reduzir alguém a condição análoga à de escravo, quer 

submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a 

condições degradantes de trabalho, quer restringindo, por qualquer meio, sua 

locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto: [...] 

Pena – reclusão, de dois a oito anos, e multa, além da pena correspondente à 

violência. [...] 

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem: 

I – cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador, 

com o fim de retê-lo no local de trabalho; [...] 

II – mantém vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apodera de 

documentos ou objetos pessoais do trabalhador, com o fim de retê-lo no local de 

trabalho. [...] 

§ 2º A pena é aumentada de metade, se o crime é cometido: 

I – contra criança ou adolescente; [...] 

II – por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem. [...] 

 

Feito isso, o professor continua apresentando questionamentos: Então não existem pessoas 

escravizadas no Brasil hoje? Nesse caso, alguns alunos podem sugerir que, uma vez que a prática é 

ilegal, isso de fato não ocorra, assim como outros podem arriscar diferentes respostas. Após um 

breve debate, o professor pode intervir apresentando como resposta a afirmação de que, apesar de 

ser um crime, existem sim pessoas em condições de trabalho análogas à escravidão. Para tornar essa 

resposta mais figurativa, pode também optar por passar aos alunos o seguinte dado estatístico: nos 

últimos vinte anos, mais de 50 mil pessoas já foram encontradas e libertadas do trabalho análogo à 

escravidão no Brasil (pelos grupos de fiscalização da Comissão Pastoral da Terra e do Ministerio do 

Trabalho e do Emprego), e estima-se que mais pessoas ainda se encontrem nessas condições. 

Em seguida, o professor pode fazer anotações com a sala acerca das principais dúvidas dos 

alunos sobre essa questão, agrupando-as possivelmente dessa forma:  

1. Em quais lugares do Brasil isso ocorre com mais frequência?  

2. Quais tipos de atividades empregam esse tipo de mão de obra no Brasil?  
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3. Quais condições tornam esses trabalhadores vulneráveis à escravidão?  

4. Como é feito o recrutamento dessa mão de obra, se é uma atividade ilegal? 

 

Apresentadas essas quatro perguntas, sugere-se que as duas primeiras sejam respondidas 

ainda nesta parte do projeto e as últimas apenas na parte seguinte, para permitir aos alunos que 

tenham oportunidade de observar os dados e refletir para elaborar as respostas. 

Para facilitar o entendimento, projete ou distribua cópias impressas dos mapas aos alunos. A 

partir de então, sugere-se a explicação de que o Mapa 1 (Índice de probabilidade de escravidão: 

Regressão entre os fatores econômicos e a presença de escravos. Disponível em: 

<www.amazonia.org.br/wp-content/uploads/2012/05/Atlas-do-Trabalho-Escravo.pdf>, acesso em: 

26 set. 2018) apresenta a probabilidade de existência de mão de obra escravizada no Brasil, sendo 

ela crescente de acordo com esta ordem: cinza (menor ou nula), azul-claro, azul-escuro, rosa, 

vermelho (maior). Trata-se de uma probabilidade, pois, por ser um crime pouco investigado, só 

podemos comprovar diretamente essa presença quando há denúncias que resultam na libertação de 

pessoas nessas condições.  

Já o Mapa 2 (Brasil: Isometria dos trabalhadores escravos resgatados. Disponível em: 

<www.amazonia.org.br/wp-content/uploads/2012/05/Atlas-do-Trabalho-Escravo.pdf>, acesso em: 

26 set. 2018) apresenta os locais onde foram resgatados trabalhadores em condições análogas à 

escravidão no Brasil, sendo que as cores mais escuras indicam números maiores de resgatados, e as 

cores mais claras, números menores. Isso nos ajuda a entender onde há maior ocorrência desse 

crime, por região e estado do país. 

Feita a análise dos mapas com os alunos, solicite a eles que respondam às perguntas:  

1. Em quais estados do Brasil havia mais trabalhadores em condições próximas à escravidão?  

As respostas podem variar entre Pará, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e 

Tocantins, locais que muitas vezes recebem menos atenção do Estado e se encontram na expansão 

das fronteiras da agropecuária. 

 

2. Quais tipos de atividades empregam esse tipo de mão de obra no Brasil?  

O professor pode incentivar os alunos a buscar uma resposta para essa pergunta a partir do 

que encontraram na questão anterior: quais atividades são realizadas nas zonas que destacaram? 

(locais que possuem maior número de trabalhadores em situação análoga à escravidão). Depois de 

acompanhar a discussão e anotar algumas hipóteses na lousa, o professor, de acordo com a 

possibilidade, projeta o seguinte gráfico na lousa ou distribui cópias impressas para os alunos: 

 

  

http://www.amazonia.org.br/wp-content/uploads/2012/05/Atlas-do-Trabalho-Escravo.pdf
http://www.amazonia.org.br/wp-content/uploads/2012/05/Atlas-do-Trabalho-Escravo.pdf
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Atividades em que foram encontrados os trabalhadores (por propriedade) 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

 

Fonte: THÉRY, H. et al. Atlas do trabalho escravo no Brasil. 

São Paulo: Amigos da Terra, 2009. 

Solicite, então, que os alunos organizem as atividades respeitando a seguinte ordem: da mais 

frequente para a menos frequente: Cuidados com o pasto (49%) – Desmatamento (19%) – Carvoaria 

(12%) – Colheita (11%) – Catação de raízes (5%) – Extrativismo (2%). E, observando esses resultados, 

pergunte: Essas atividades são de caráter rural ou urbano? Qual o impacto dessas atividades no 

nosso meio ambiente? 

Espera-se, assim, que os alunos compreendam que o trabalho análogo à escravidão está 

muito ligado a atividades rurais que ameaçam o meio ambiente, principalmente a Floresta 

Amazônica e o Cerrado, em locais com pouca fiscalização do Estado. 

 

3. Quais condições tornam esses trabalhadores vulneráveis à escravidão? 

Nesta pergunta, é importante que os alunos compreendam que as condições de 

vulnerabilidade daqueles submetidos ao trabalho análogo à escravidão provêm da desigualdade 

social no país. Sobre isso, existe a seguinte afirmação:  

O índice de vulnerabilidade ao aliciamento é composto pela média das 

variáveis que definimos, após testes, como marcadoras de regiões deprimidas, onde 

homens podem ser convencidos pelos argumentos dos “gatos”: baixa esperança de 
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vida ao nascer, baixa renda per capita, baixos índices no ranking do IDH, elevado 

índice de exclusão, elevada taxa de pobreza, elevada proporção da população 

vivendo em domicílio cuja renda é inferior a R$ 37,75, elevada mortalidade antes de 

5 anos.  

THÉRY, Hervé. Atlas do Trabalho Escravo no Brasil. São Paulo: Amigos da Terra, 2009. p. 66. Disponível em: 

<http://amazonia.org.br/wp-content/uploads/2012/05/Atlas-do-Trabalho-Escravo.pdf>. Acesso em: 15 out. 2018. 

Portanto, a vulnerabilidade a esse tipo de crime está ligada à desigualdade social, também 

expressa em fatores como o grau de escolaridade e a pouca oferta ou a dificuldade das pessoas de 

conseguir emprego na região onde residem. Ressaltamos que na escravidão contemporânea não há 

um critério racial ou étnico exclusivo para escravização como ocorria com a população africana na 

escravidão moderna, entretanto, em razão das condições históricas criadas pela última, a população 

afrodescendente (negra e parda) é parte considerável dos que são atingidos pelo trabalho análogo à 

escravidão atualmente no Brasil, pois muitos ainda se encontram em condições de vulnerabilidade 

social. 

Para auxiliar na compreensão desse processo complexo, os alunos podem comparar os três 

mapas a seguir (também disponíveis no Atlas do Trabalho Escravo no Brasil), que devem ser 

projetados ou distribuídos em cópias impressas à classe, pensando nas questões: Existe uma 

coincidência entre as maiores taxas de analfabetismo funcional (Mapa 3, p. 32), a proporção de 

pardos na população (Mapa 4, p. 34) e a origem dos trabalhadores que foram escravizados (Mapa 5, 

p. 26)? Se sim, o que isso significa? 

 

4. Como é feito o recrutamento dessa mão de obra, se é ilegal?  

Um bom material para responder a essa questão é a campanha publicitária promovida pela 

Comissão Pastoral da Terra, com a obra do reconhecido cordelista José Francisco Borges. O professor 

pode, portanto, mostrar a imagem aos alunos e pedir que leiam em conjunto a letra do cordel, 

disponível em: <www.scielo.br/pdf/rbh/v32n64/10.pdf>, p. 179 (acesso em: 15 out. 2018). 

Após a leitura, solicite aos alunos que reflitam sobre a campanha publicitária: Que tipo de 

linguagem é utilizada no texto? O que o uso dessa linguagem diz sobre seu público-alvo? Qual é o 

alerta que deseja fazer? A partir das respostas, os alunos devem concluir que o uso da linguagem 

popular é dirigido às camadas mais pobres da sociedade, que se encontram mais vulneráveis ao 

recrutamento de mão de obra escravizada.  

Em seguida, peça aos alunos que compartilhem como compreenderam o processo de 

recrutamento, com base na leitura do cordel. É importante a compreensão de que a população 

atingida está vulnerável a esse tipo de recrutamento, conforme resposta dada à pergunta anterior: o 

recrutador, popularmente chamado de “gato”, chega nos municípios e apresenta as ofertas de 

emprego, garantindo alimentação e transporte garantidos. Mesmo que não acreditem nas ofertas, 

muitas vezes os trabalhadores não veem outra opção e seguem com o “gato” em seu caminhão, 

http://amazonia.org.br/wp-content/uploads/2012/05/Atlas-do-Trabalho-Escravo.pdf
http://www.scielo.br/pdf/rbh/v32n64/10.pdf
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dando a ele seus documentos pessoais. Depois, são transportados para muito longe de seus 

domicílios e, ao chegarem ao local de trabalho, já são acusados pelo “gato” de dívidas por transporte 

e alimentação no percurso. Dívidas estas que nunca serão pagas e servirão, entre outros, como 

mecanismo de coerção dos trabalhadores. 

Ao final desta etapa, espera-se que os alunos consigam estabelecer relações sobre as 

condições de vulnerabilidade das pessoas que se submetem ao trabalho análogo à escravidão, como 

esse recrutamento se aproveita dessas condições e suas relações com a desigualdade social do país. 

 

Etapa 4 – Combatendo um crime 

Neste ponto do projeto, é de extrema importância que o aluno tenha absorvido plenamente 

que o emprego de mão de obra escravizada é um crime grave. Por isso, o objetivo desta etapa é que 

os alunos reflitam sobre formas de reparação e prevenção desse crime. A pergunta disparadora pode 

ser: Como podemos reinserir os trabalhadores libertos na sociedade para que não fiquem 

vulneráveis novamente? 

O professor pode deixar fluir a discussão entre os alunos, incentivando a apresentação de 

propostas que combatam as condições de vulnerabilidade: programa educacional, auxílio às vítimas, 

rede de divulgação de informação e denúncias, entre outros. Os alunos devem compreender, ao 

final, que a libertação de alguém do trabalho escravo é um processo longo, que deve ser bem 

organizado e auxiliado com cautela pelos órgãos competentes. 

Em seguida, pode-se introduzir o produto final do projeto por meio da seguinte pergunta: O 

que nós podemos fazer?, chegando à conclusão de que a disseminação de informação é também 

essencial no combate ao trabalho escravo contemporâneo. O docente propõe, então, a confecção de 

uma série de panfletos informativos sobre o que os estudantes aprenderam durante o projeto, 

dividindo a sala em grupos de acordo com o número de alunos, sendo que cada grupo deve se 

responsabilizar por tratar de uma das questões do projeto (ex: as perguntas formuladas nas etapas 2 

e 3). 

É necessário instruí-los para que produzam panfletos com a informação bem organizada, 

visualmente agradáveis e sem erros de escrita. Para isso, eles podem utilizar tanto plataformas 

digitais, divulgando e imprimindo o resultado da produção, quanto materiais físicos, como cartolinas. 

Uma vez prontos, os panfletos podem ser expostos no ambiente escolar. Ao final desta etapa, 

espera-se que os alunos demonstrem o que aprenderam do projeto por meio de seus trabalhos, 

além de exercer a habilidade de redigir textos publicitários e informativos.  
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Proposta de avaliação das aprendizagens 

A etapa final é voltada para a reflexão sobre o projeto que foi concluído, dando um momento 

aos alunos para expressarem suas experiências. Com a sala organizada em roda ou semicírculo, peça 

que os alunos reflitam sobre os seguintes aspectos do projeto: 

• Conteúdo aprendido 

• Material utilizado pelo professor 

• Dificuldade das questões propostas 

• Debates da sala 

 

Em seguida, permita que expressem suas opiniões acerca dos critérios sugeridos, 

aproveitando o momento para os instruir a tecer críticas construtivas sempre que possível – 

apresentando uma sugestão para melhorar aquilo que criticam, por exemplo. Tente tomar nota das 

críticas e sugestões mais recorrentes, para que em anos posteriores o projeto continue melhorando. 

Por fim, peça que façam também uma autoavaliação do seu desempenho durante as 

atividades. É possível sugerir critérios como presença, participação ativa e respeito ao debate, por 

exemplo. A autoavaliação, que pode ser escrita em uma folha de caderno e identificada com o nome 

do estudante, é um importante mecanismo para o professor compreender as percepções individuais 

de cada aluno e suas reações ao que foi proposto durante o projeto. 
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