
 

 

ORGANIZAÇÃO DAS OFICINAS MINISTRADAS PELOS BOLSISTAS PIBID 2017 

 

 

OBJETIVO DA 

ATIVIDADE 

DESCRIÇÃO SUCINTA DA ATIVIDADE 

(INSERIR INÍCIO E PERÍODO DE 

REALIZAÇÃO) 

RESULTADOS ALCANÇADOS 

Oficina I – Escravidão 

Indígena e Negra no 

Brasil 

Por meio da análise da Bula Papal – Sublimus Dei - 

Papa Paulo III (1537), e do Debate entre o Frei 

Bartolomeu de Las Casas (1474-1566) e Juan Ginés de 

Sepúlveda (1490-1573) – Conselho das Índias – 1550, 

Valladolid, os estudantes foram convidados a 

debaterem a escravidão indígena e africana no século 

XVI na América Portuguesa e, para exercitarem “o 

espírito historiador, a partir da leitura crítica de 

documentos de época. 

 

Com a juda dos bolsistas, os alunos analisaram documentos 

produzidos no século XVI e a partir dessa análise, puderam 

debater quais foram as questões morais e econômicas que 

pautaram a escravidão indígena e africana na América 

Ibérica. 

Oficina II – Escravidão 

e Açúcar no Brasil 

Colônia 

Por meio da análise do “senhor açúcar”, os estudantes 

foram convidados a examinarem as transformações 

que esse produto causou no ocidente, a partir do estudo 

das formas de produção do gênero (os alunos 

experimentaram os diferentes estágios da produção do 

çaúcar, vale dizer: caba, caldo de cana, melado, 

rapadura, macavo e refinado). A partir de então, os 

estudantes fizeram uma análise do impacto economico 

que a produção açucareira causo no Brasil Colônia a 

partir da análise de mapas de ocupação e de prpdução 

do gênero nos séculos XVI e XVII. 

Estudantes fizeram uso de sentidos que geralmente não são 

muito solicitados nas aulas de história (paladar e olfato) 

para entrarem com contato com o impacto que a produção 

açúcareira teve na história do Brasil Colônia.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Oficina III – 

Resistência no período 

colonial I: Zumbi e 

Palmares 

Partindo da História de Zumbi e da formação do 

Qulombo dos Palmares, os bolsistas propuseram que os 

estudantes analisassem as diferentes formas de 

resistência escrava no periodo colonial. 

 

 

 

 

 

 

Nessa oficina os alunos puderam entrara em contato com 

um importante aspecto da história da escravidão no Brasil, 

por vezes negligenciado: a agência escrava e a capacidade 

que africanos escravizados e crioulos tiveram em resistir ao 

escravismo, tornando-se protagonistas de suas vidas e de 

importantes episódios da História Brasileira. 

Oficina IV - 

Resistência no período 

colonial II: Rainha 

Njinga 

A partir da interessante história da Rainha Njinga, os 

estudantes conseguiram observar parte das articulações 

estabelecidas entre a história do Brasil Colônia com o 

que foi o Reino do Congo, passando pela questão do 

tráfico de africanos escravizados. Essa oficina foi 

fundamental não só porque os estudantes tiveram que 

fazer análise de documentos iconográficos, mas porque 

puderam estudar a história de uma mulher – algo que 

já havia sido pleiteado pelos próprios alunos e alunas.  

 

 

 

 

Nessa oficina, além de trabalharem com documentos do 

século XVII, os estudantes puderam entrar emc ontato com 

a história de uma mulher que foi fundamental no periodo 

em que viveu. Sendo assim, além de trabalharem a questão 

de gênero, os estudantes puderam articular como que a 

resistência à escravidão no continente africano impactou a 

resistência à escravidão no Brasil colônia, examinando 

assim a circulação de ideias em pleno século XVII. Essa foi 

a oficina com maior participação e envolvimento dos 

estudantes, já que tratava de temas tão sensíveis, com 

questão de gênero e de raça, numa perspectiva histórica.  



 

 

Oficina V – A Idade do 

Ouro no Brasil Colônia 

Nessa oficina, o personagem principal foi o ouro, ou 

melhor dito, a sua descoberta nas regiões das Minas e 

o impacto que isso causou não adminitração e na 

economia colonial.  

Vale ressaltar que nessa oficina, os estudantes também 

puderam perceber quais foram as implicações da 

atividade mineradora no tráfico de africanos 

escravizados e nas relações do Brasil Colônia com 

diferentes localidades do continente africano. 

 

Por meio do estudo clássico da Idade do Ouro, os estudantes 

puderam entrar em contato com as muitas dimensões que a 

atividade aurífera trouxe para o Brasil Colônia, no âmbitop 

administrativo, econômico e político. 

O objetivo era que os estudantes conseguissem, por meio 

dessa oficina, compreender o significado dessas 

transformações, bem como de uma importante e conhecida 

figura do Brasil: Tiradentes. 

 

 

 


