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Você já deve ter estudado, em anos anteriores, sobre a vinda de escravos negros para o Brasil. 

Esses escravos eram trazidos da África e vendidos como mão-de-obra, principalmente, nas lavouras de 

café e cana-de-açúcar e na mineração. 

A escravidão, no Brasil, é uma história de sofrimento, injustiças e discriminação que refletem até nos 

dias atuais. 

Se for possível, clique na imagem ao lado e assista ao vídeo “Dos Grilhões ao 

Quilombo”. No vídeo, você poderá relembrar de assuntos sobre os escravos 

negros, que você já aprendeu em anos anteriores. 

Em seguida, observe atentamente as imagens abaixo. Observe o cenário, a feição 

das pessoas, as vestimentas, a condição de vida. Anote, em seu caderno, tudo que chamou a atenção 

e tente relatar o sentimento das pessoas que aparecem nas imagens. 

      

 

Olá Alunos e Alunas!!! 
- Essa atividade deverá ser realizada na semana de 05 à 09 de outubro;  
- É uma atividade de História e Geografia e seu conteúdo foi discutido no Encontro 
Virtual do dia 05/10. Se você não conseguiu participar do encontro, não se preocupe. 
No desenvolvimento da atividade haverão explicações para que você consiga realizar a 
atividade; 
- Assim que você concluir a atividade, tire uma foto e envie para o grupo de Whatsapp 
ou para o e-mail de seu professor: 
5º ano A – Professora Márcia – 26543@emeb.saobernardo.sp.gov.br 
5º ano B – Professor Rafael - 40147@emeb.saobernardo.sp.gov.br 
5º ano C – Professora Valdete - 36407@emeb.saobernardo.sp.gov.br 
5º ano D – Professora Isabel - 28466@emeb.saobernardo.sp.gov.br 
5º ano E – Professora Arianny - 41358@emeb.saobernardo.sp.gov.br 

Bom trabalho! 
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 Os portugueses foram os primeiros a realizar o tráfico de escravos africanos pelo Oceano 

Atlântico, estabelecendo contatos comerciais com povos da costa ocidental africana já no século 

XV.Com medo da concorrência de outros grupos de europeus, os portugueses criaram a Casa dos 

Escravos, em Lisboa, onde abrigava os escravos que iriam ser vendidos nas Américas. 

Observe, no mapa abaixo, as diversas rotas do tráfico negreiro que acontecia o mercado de escravos 

na América e responda: 

a) Quais continentes estão representados no 

mapa? 

______________________________________ 

b) Por qual Oceano era realizado o tráfico de 

escravos entre os continentes representados no 

mapa? 

______________________________________ 

c) Considerando a divisão do Brasil em cinco 

regiões, quais regiões, pela observação do 

mapa, receberam mais escravos africanos? 

______________________________________ 
  

Os africanos que vinham para o Brasil eram vendidos como mão-de-obra para a lavoura, nos 
mercados de escravos. Antes de serem tratados como mercadorias, eram seres humanos retirados de 
sua terra natal e traziam uma riqueza cultural, linguística, política, dentre outras heranças e contribuições 
que fazem parte da memória e da identidade o povo brasileiro. 
 A mão-de-obra escravizada africana foi a principal forma de acumulação de riqueza no Brasil. 
Foi utilizada na produção açucareira, nas minas de ouro e diamante e na cafeicultura, estendendo-se 
do século XVI ao XIX. Os nefros africanos reagiram de várias formas contra a escravidão. Fugir era o 
recurso mais frequente. Também simulavam doenças, abortos, demora em realizar as tarefas, 
quebrando instrumentos de trabalho, violência contra o seu dono e rebeliões. 
 Em 1888 a extinção legal da escravidão no Brasil foi efetuada através da Lei Áurea, assinada 
em 13 de maio, pela regente princesa Isabel. Após a abolição, não houve nenhuma lei que determinasse 
a criação de políticas públicas para inserir o ex-escravo na sociedade e garantir seu acesso à educação, 
saúde e moradia, ou seja, à dignidade e igualdade de direitos. 
 
 



QUILOMBOS 
A palavra quilombo significa “lugar de pouso ou acampamento” e era, 

originalmente, utilizado para descrever o local de descanso dos povos 
nômades. No Brasil, os quilombos viraram sinônimo de resistência escrava e 
se localizavam em regiões estratégicas, afastadas dos centros urbanos, nas 
matas, nas montanhas, locais de difícil acesso. Não somente abrigava escravos 
negos fugidos, como também uma expressiva presença de indígenas e bancos 
marginalizados pelo sistema estabelecido. Esses núcleos se dedicavam à 
agricultura de subsistência e, às vezes, ao comércio, alguns tendo prosperado 
nestas atividades. 

O mais famoso foi o Quilombo dos Palmares, na Serra da Barriga, no 
atual estado de Alagoas. Seu líder, Zumbi dos Palmares, é considerado um dos 
heróis na luta contra a escravidão. A data de sua morte, 20 de novembro, é o 
dia da Consciência Negra, simbolizando a luta da população negra e de todos 
os cidadãos contra qualquer forma de racismo, discriminação, preconceito e 
desigualdade. 
 Durante o sistema escravocrata presenciamos diversos quilombos por todo o Brasil, além de 

Palmares. Observe, no mapa abaixo, os estados brasileiros e a presença de quilombos. Em seguida, 

preencha a tabela: 

 

 Com a democratização do Brasil, na década de 80, a Constituição Federal de 1988 assegurou o 

direito à preservação da identidade dos remanescentes das comunidades quilombolas, provendo o 

direito à titulação das terras ocupadas por gerações e gerações, por homens e mulheres que lutaram 

contra a escravidão e seus descendentes. 

Analise o mapa e responda: 

a) Em quais estados brasileiros há a maior 

concentração de comunidades quilombolas? 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

b) Quais as duas regiões brasileira com 

menor concentração de comunidades 

quilombolas? 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

Regiões 
Brasileira 

Estados com presença de 
Quilombos 

Norte 
 
 
 

Nordeste 
 
 
 

Sul 
 
 
 

Sudeste 
 
 
 

Centro-Oeste 
 
 
 

 


