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• O tráfico negreiro e os fundamentos da
formação econômica e sociocultural brasileira.
• Do trabalho escravo para o trabalho livre no
Brasil.

Escravidão no Brasil
• O livro “A escravidão no Brasil
Colonial”, de autoria de Glória Porto
Kok, enfoca a escravidão de índios e
negros na América portuguesa.
Iluminando os meandros do período
colonial.
• A autora discute vários aspectos da
escravidão - desde o aprisionamento
dos índios até a história de
resistência dos quilombos - e
apresenta os conflitos culturais
distintos, gerados no centro de uma
sociedade escravista.

• A partir da leitura do livro “A escravidão no
Brasil Colonial” faremos um resenha.
• Uma resenha é gênero textual apresentado
em forma de síntese que expressa a opinião
do autor, no nosso caso sobre o livro.
• Tipos de resenha: resenha crítica, resenha
descritiva e resenha temática.

Passos para a resenha
• Identifique a obra: coloque os dados bibliográficos essenciais
do livro ou artigo que você vai resenhar;
• Apresente a obra: situe o leitor descrevendo em poucas
linhas todo o conteúdo do texto a ser resenhado;
• Descreva a estrutura: fale sobre a divisão em capítulos, em
seções, sobre o foco narrativo ou até, de forma sutil, o
número de páginas do texto completo;
• Descreva o conteúdo: Aqui sim, resuma claramente o texto
resenhado;
• Analise de forma crítica: Nessa parte, e apenas nessa parte,
você vai dar sua opinião. Argumente baseando-se em teorias
de outros autores, fazendo comparações ou até mesmo
utilizando-se de explicações que foram dadas em aula.

• Recomende a obra: Você já leu, já resumiu e já deu sua
opinião, agora é hora de analisar para quem o texto
realmente é útil (se for útil para alguém). Utilize elementos
sociais ou pedagógicos, baseie-se na idade, na escolaridade,
na renda etc.
• Identifique o autor: Aqui você fala quem é o autor da obra
que foi resenhada e não do autor da resenha (no caso, você).
Fale brevemente da vida e de algumas outras obras do
escritor ou pesquisador.
• Assine e identifique-se: Agora sim. No último parágrafo você
escreve seu nome e fala algo como discente do nível médio.

Orientações para a estrutura do trabalho

• O corpo do texto deve está justificado, o
tamanho da fonte deve ser 12, espaçamento
entre linhas 1,5, tipo da letra: arial.
• A resenha deve ter no máximo 5 laudas.

