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Título: A abolição da escravatura  

Duração: 2 aulas 

Introdução 

A escravidão foi uma das principais características do Brasil por mais de três séculos. Incidin-

do sobretudo em povos de origem africana, comercializados como produtos por uma ampla cadeia 

comercial, a escravidão até hoje provoca reflexos na sociedade em que vivemos, pois o preconceito 

racial ainda existe no Brasil. Esta sequência didática propõe uma análise das características da 

escravidão no Brasil e as razões para sua longa duração. 

Objetivos de aprendizagem 

Cidadania, diversidade cultural e respeito às diferenças sociais, culturais e históricas – 

(EF05HI05) Associar o conceito de cidadania à conquista de direitos dos povos e das sociedades, 

compreendendo-o como conquista histórica. 

As tradições orais e a valorização da memória/O surgimento da escrita e a noção de fonte 

para a transmissão de saberes, culturas e histórias – (EF05HI09) Comparar pontos de vista sobre 

temas que impactam a vida cotidiana no tempo presente, por meio do acesso a diferentes fontes, 

incluindo orais. 

Recursos e materiais necessários  

• Lousa e giz (ou quadro e caneta); 

• Computador com impressora ou projetor; 

• Lápis preto nº 2; 

• Caderno para anotação. 

Desenvolvimento  

Aula 1 – Senhores e escravizados  

Duração: 40 minutos 

Organização dos alunos: em semicírculo 

Promova a organização da turma em semicírculo e comece a aula explicando o conceito de 

escravidão. Pergunte aos alunos o que acham que essa palavra significa. Explique que escravizar 

significa transformar um ser humano em propriedade de outro, geralmente para executar trabalhos 

à força. Comente que no passado, sobretudo no período colonial, havia um grande mercado de 
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compra e venda de pessoas escravizadas e que muitos dos comerciantes que faziam esses negócios 

enriqueceram. 

Em seguida, mostre aos alunos o texto a seguir (disponível em: <http://memoria.bn.br/ 

DocReader/DocReader.aspx?bib=090972_01&pesq=escravo%20de%20nome%20Augusto>. Acesso 

em: 30 jan. 2018): 

Fugiu á Joaquim Domingues Corrêa na cidade de Campinas um escravo de 

nome Augusto com os signaes seguintes: côr bem preta, bastante barba, magro, falta 

de dois ou tres dentes da frente, tem uma orelha mais curta do que outra.  

Quem deste escravo der noticia certa, ou o entregar na cidade de Campinas, 

rua do Rozario, nº 53 – receberá a gratificação de 50$rs.  

N.B. este escravo fugiu no dia 10 de setembro do corrente anno. 

Notícia do Correio Paulistano, 15 set. 1858, Ano V, nº 150, p. 4. 

O texto pode ser escrito na lousa, projetado ou impresso e distribuído aos alunos.  

Proponha uma análise documental, ressaltando que se trata de uma notícia extraída de um 

jornal de 1858. Faça as seguintes perguntas aos alunos e peça a eles que anotem as respostas no 

caderno: 

• Que acontecimento motivou a escrita do anúncio? 

• Quem fugiu? 

• De quem fugiu? 

• Por que havia uma recompensa? 

• Vocês já viram algum anúncio semelhante? 

• É possível que haja um anúncio exatamente como esse hoje em dia? 

Estimule os alunos a perceberem a relação entre as pessoas envolvidas no anúncio, chaman-

do a atenção da turma para a relação de posse entre uma pessoa e outra. Em seguida, comente que 

a escravidão existiu durante muitos anos no Brasil e só teve fim após um longo processo de luta. 

Nesse sentido, a assinatura da Lei Áurea, em 1888, não pode ser entendida como um ato isolado, 

pois está inserida em um contexto bastante amplo. 

Para melhorar a contextualização, escreva na lousa as datas das leis que contribuíram para o 

fim da escravidão no Brasil – se possível, em formato de linha do tempo – relembrando o que cada 

uma determinava:  

1850 – Lei Eusébio de Queirós: Extinguia o tráfico intercontinental de escravos. No entanto, 

dentro do Brasil a venda ainda acontecia e escravizados deixaram o Nordeste rumo ao Sudeste para 

trabalhar nas fazendas de café.  
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1871 – Lei do Ventre Livre: Determinava que todas as crianças filhas de escravizados fossem 

consideradas pessoas livres.  

1885 – Lei dos Sexagenários: Todos os escravos com mais de 60 anos se tornariam livres.  

1888 – Lei Áurea: Tornava livres todos os escravizados, pois declarava extinta a escravidão no 

Brasil.  

Chame a atenção da turma para os intervalos de tempo entre uma lei e outra. Ao final da au-

la, peça aos alunos que pensem nas vantagens e nas possíveis fragilidades de cada uma dessas leis e 

anotem suas impressões no caderno.  

Aula 2 – No mundo e no Brasil  

Duração: 40 minutos 

Organização dos alunos: em semicírculo 

De início, organize a turma em semicírculo para dar continuidade ao debate da aula anterior. 

Peça, então, aos alunos que relembrem, com base em suas anotações, a discussão sobre o processo 

de abolição da escravatura no Brasil. Proponha que exponham o que foi debatido, dando destaque 

para a duração e a resistência dos senhores à abolição. Retome também a análise da nota de jornal 

feita na aula anterior. Ressalte a data em que foi publicada, 1858, e fale que, além da fuga, havia 

outras formas de resistência à escravidão, com destaque para a formação dos quilombos e o movi-

mento abolicionista, organizado pela sociedade civil e muito importante naquele momento (para 

uma visão mais acurada desse contexto, ver vídeo “Abolição”, da TV Senado, disponível em: 

<https://www.senado.gov.br/noticias/TV/Video.asp?v=170006>. Acesso em: 30 jan. 2018. 

Feito isso, informe aos alunos, anotando na lousa, os nomes de alguns países em que tam-

bém houve escravidão e peça que tentem listar quais os primeiros e quais os últimos a abolir a 

escravidão no século XIX: Argentina (1853); Brasil (1888); Chile (1823); Costa Rica (1824); Cuba 

(1886); Equador (1851); Estados Unidos (1863); Bolívia (1826); Uruguai (1846); Colômbia (1850); Peru 

(1854). 

Conferidos os palpites dos alunos, aponte em ordem cronológica a data que marcou o fim da 

escravidão em cada país. Nessa linha do tempo, o Brasil será a última nação a abolir a escravidão.  

Chame a atenção da turma para a posição do Brasil nesse ranking e questione: Por que vocês 

acham que isso aconteceu? Por que nos países vizinhos ocorreu a abolição antes do Brasil? Feito isso, 

explique brevemente que a abolição da escravatura foi uma diretriz tomada por todos os países em 

décadas próximas por diversos fatores. Havia não só a indignação de alguns movimentos com a 

situação dos escravos, que já não condizia com o pensamento da época, assim como intenções 

econômicas. Em muitos países, a escravidão e o tráfico não eram mais atividades vantajosas ou 

muito lucrativas. Já no Brasil, um dos países que mais receberam escravizados no mundo, o fim dessa 
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prática não interessava aos grandes proprietários de terras, que ainda lucravam com a exploração da 

mão de obra escrava. 

Aborde os primeiros dias após a abolição da escravidão. Interrogue os alunos sobre quais as 

primeiras coisas que eles acreditam que um recém-liberto fazia. É bem provável que apontem para 

ações prazerosas, voltadas para a ideia de liberdade e independência. Escreva as hipóteses na lousa e 

depois comece a elencar os fatos ligados à população negra da época no Brasil, como não ter 

representação política, ou seja, não poder votar ou ser votados, além de ser majoritariamente muito 

pobre e analfabeta. Com isso, sem possuir terras ou bens, em muitos casos os recém-libertos 

realizavam praticamente os mesmos trabalhos de quando ainda eram escravizados. O objetivo é 

mostrar a diferença entre liberdade formal e liberdade de fato, destacando que ainda havia muito a 

ser conquistado.  

Ao final da aula, peça aos alunos que retomem as anotações da aula anterior e pensem em 

todo o processo de luta pelo qual a população africana e afrodescendente passou no Brasil. Destaque 

que esse processo é contínuo, pois a igualdade racial ainda não foi plenamente conquistada.  
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Aferição de aprendizagem 

É importante observar o comportamento e o engajamento dos alunos nas discussões sugeri-

das. Na primeira aula, verifique se eles participaram da análise do documento textual, registrando 

informações no caderno e respondendo às questões propostas. Verifique também a participação 

deles na discussão sobre o processo de abolição e sobre a consequente marginalização de grande 

parte dos recém-libertos.  

Sugestão de questões para observar o desenvolvimento de algumas  

habilidades enfocadas na sequência didática 

1. Assinale a alternativa que completa a frase da maneira correta.  

A abolição da escravidão libertou os escravizados:  

a) mas não lhes assegurou condições de uma vida plena em sociedade. 

b) e os nomeou cidadãos plenos, podendo votar e serem votados imediatamente após libertos. 

c) e lhes assegurou terras, bens e uma vida digna. 

d) mas não permitiu que eles trabalhassem nas tarefas que realizavam anteriormente.  

2. A escravidão abolida em 1888 com a Lei Áurea é diferente do trabalho em condições análogas à 
escravidão, que ainda ocorre em certos lugares. Sobre essa questão, assinale a afirmação correta.  

a) A escravidão no passado era proibida e acontecia de maneira ilegal.  

b) Hoje em dia ainda é possível comprar e vender pessoas legalmente no Brasil.   

c) Os escravizados do passado eram considerados propriedade, podendo ser vendidos legalmente. 

d) O trabalho em condições análogas à escravidão ocorre porque a Lei Áurea perdeu a validade.  

 

Gabarito das questões 

1. a) mas não lhes assegurou condições de uma vida plena em sociedade. 

2. c) Os escravizados do passado eram considerados propriedade, podendo ser vendidos legalmente. 


