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ATIVIDADE DE HISTÓRIA – 8º ANO – ESCRAVIDÃO NO BRASIL  

 

1. Quando iniciou o trabalho escravo no Brasil e por quê? 

R. A Escravidão no Brasil teve início na metade do século XVI, com a produção da cana-

de-açúcar. Os negros eram trazidos pelos portugueses de suas colônias na África, e eram 

utilizados como mão-de-obra escrava nos engenhos de açúcar no Nordeste. 

2. Como era realizado o transporte dos negros da África para o Brasil e quais eram as 

condições? 

R. O transporte era realizado pelos navios negreiros, onde os escravos eram amontoados 

nos porões dos navios em condições desumanas. Muitos deles morriam antes de chegar 

ao Brasil, e seus corpos eram atirados ao mar. 

3. Como os escravos viviam nas fazendas de açúcar ou nas minas de ouro a partir do século 

XVIII? 

R. Eram tratados de forma degradante, trabalhavam muito em troca de trapos e uma 

péssima alimentação. Suas noites eram passadas nas senzalas, galpões úmidos, de 

pouca higiene e ficavam acorrentados para evitar possíveis fugas. 

4. Como era a punição para com os escravos na época Brasil Colônia? 

R. A punição mais comum na época, era o açoite. Mas a tortura também era muito 

frequente. Por isso esse período é considerado o de maior crueldade histórica. 

5. Os escravos eram proibidos de muita coisa sob pena de punição rigorosa. Cite algumas 

das coisas que não eram aceitas. 

R. Eram proibidos de colocar em prática sua religião de origem africana, e tudo o que fosse 

ligado a cultura de origem. Apesar disso, escondidos mantiveram suas representações 

artísticas e até desenvolveram uma forma de luta/dança, a capoeira. 

6. O que eram os quilombos? 
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R. Eram locais escondidos no meio da mata, onde os negros que conseguiam fugir ficavam 

refugiados. Nessas comunidades viviam de acordo com sua cultura africana, eram bem 

organizadas e plantavam e produziam. 

7. Qual foi o quilombo mais importe e por quê? 

R. O quilombo de Palmares foi um dos mais importantes do período, ficava na Serra da 

Barriga, em Pernambuco. Na segunda metade do século XVII chegou a atingir de 15 a 20 

mil quilombolas. Zumbi foi o líder mais conhecido deste quilombo. 

 

 


