
 

Resumo 

O mundo do trabalho no Brasil possui características 

peculiares que precisam ser associadas à nossa longa 

história de colonização portuguesa. Desde cedo, a mão de 

obra escrava foi adotada em larga escala. Estabeleceu-se 

um modelo de sociedade escravista, onde a posse de 

escravos era sinônimo de prestígio e poder social. No 

século XIX, a abolição se deu de forma gradual, já que 

enfrentava a oposição das elites latifundiárias.  

 

Introdução 

 

O primeiro modelo de trabalho em grande escala a ser 

instalado no Brasil foi a escravidão, muito diferente do 

modelo mais coletivista dos nativos e do escambo (troca 

de trabalho por mercadorias ou serviços) dos primeiros 

trinta anos de colonização.  

A escravidão indígena foi a primeira configuração desse 

modelo que, logo em seguida, deu lugar ao comércio 

internacional de escravos africanos. O tráfico negreiro se 

apresentava como uma atividade muito lucrativa, o que 

nos explica a sua adesão pela burguesia europeia 

(especialmente a portuguesa). Esse interesse, em 

conjunto com as dificuldades encontradas na 

escravização dos nativos, como os conflitos, as mortes 

por doenças trazidas da Europa e a pressão da igreja 

católica para a catequese, fizeram com que a mão de obra 

negra fosse paulatinamente instituída como modelo de 

exploração do trabalho.  

A escravização ocorreu ao longo de todo o período colonial 

e se manteve após a independência.  Ao longo desse 

período, é importante enfatizar que os movimentos dos 

cativos contra o sistema escravocrata eram constantes. 

Suicídios, inclusive os coletivos, privando o senhor de seu 

investimento; homicídios praticados contra os brancos e 

as fugas eram maneiras de resistir a escravização. Os 

quilombos, instalados em locais de difícil acesso, também 

foram uma alternativa para se livrarem da opressão dos 

senhores brancos 

 

 

 

 

 

O processo de abolição da escravidão 

 

A Lei Áurea foi assinada em 1888. Ela, no entanto, é 

somente uma página de um longo processo abolicionista 

vivenciado no Brasil. Em meados do século XIX, o 

movimento abolicionista começou a ganhar força no país. 

Os abolicionistas questionavam o regime escravista e 

eram pessoas de inúmeras camadas sociais. Podemos 

destacar, por exemplo, Joaquim Nabuco (1849-1910). 

Durante o Segundo Reinado, ele foi o grande representante 

dos abolicionistas no parlamento. Outro importante nome 

foi José do Patrocínio (1853-1905), que colaborou com a 

campanha pela abolição da escravatura no Brasil e, ao 

lado de Nabuco, fundou a “Sociedade Brasileira Contra a 

Escravidão” em 1880. 

 

O movimento abolicionista era plural e tinha várias formas 

de manifestar seu apoio ao fim da escravidão. Era comum 

que se organizassem em clubes e Sociedades 

Abolicionistas, que arrecadavam recursos para comprar 

alforrias e pressionavam o governo exigindo leis 

abolicionistas. É importante lembrar que os próprios 

escravos tiveram um papel nesse processo, já que desde 

cedo bravamente buscaram caminhos de resistência 

contra a escravidão. 

 

Enquanto crescia a pressão interna, externamente o Brasil 

também era pressionado para abolir a escravidão. Ganha 

destaque a pressão inglesa, presente desde a década de 

1820. Esse posicionamento na Inglaterra pode ser 

explicado tanto por razões humanitárias quanto 

econômicas.  

 

Em 1832, durante o Período Regencial, foi assinada a Lei 

Feijó, a primeira lei nacional proibindo a entrada de 

escravos africanos no país. A lei previa pesadas penas a 

quem vendesse, transportasse ou comprasse escravos 

africanos recém-chegados. Ela, no entanto, não foi 

cumprida e ficou conhecida como "lei pra inglês ver". 

 

Em 1845, o Parlamento inglês votou e aprovou a Lei Bill 

Aberdeen, que garantia a Inglaterra o direito de capturar 

navios traficando com escravos e castigá-los como se 

fossem piratas. A Lei estipulava, ainda, que os 



 

comerciantes de escravos presos poderiam ser julgados 

em tribunais britânicos por pirataria. 

 

Entre 1845 e 1850, a marinha inglesa capturou 368 navios 

brasileiros que faziam tráfico de escravos para o Brasil. Foi 

nesse contexto que foi finalmente aprovada a Lei Eusébio 

de Queirós, que proibia a entrada de novos escravos no 

país.  

 

O processo de abolição ganhou novo impulso com a 

Guerra do Paraguai (1964-70). Como muitos escravos 

lutaram no conflito, o movimento abolicionista ganhou 

força na sociedade brasileira, inclusive dentro das forças 

armadas.  Em 1871, foi assinada a Lei do Ventre Livre, que 

garantia liberdade aos filhos de escravos nascidos a partir 

dessa data. Ela, no entanto, teve poucos efeitos práticos, 

já que as crianças podiam ser mantidas sob a tutela de 

seus senhores até atingirem a idade de 21 anos. 

 

Em 1885, o governo promulgou a Lei Saraiva-Cotegipe, 

conhecida como Lei dos Sexagenários, que libertava os 

escravos com mais de 60 anos, mediante compensações 

a seus proprietários. A lei não apresentava resultados 

significativos, já que poucos cativos atingem essa idade.  

 

Nesse contexto, já era grande adesão social ao fim da 

escravidão, que enfrentava ainda a resistência as elites 

proprietárias de escravos.  As ideais abolicionistas 

tomavam as ruas e a imprensa, ganhando cada vez mais 

adeptos, especialmente em cidades como o Rio de Janeiro, 

então capital do Império e futura capital da República. 

Como crescia o número de libertos, os refúgios de 

escravos em áreas urbanas passaram a ser cada vez mais 

comuns. Quilombos se espalham pelo Rio de Janeiro e 

pelo Vale do Paraíba na região de São Paulo. Alguns são 

famosos, como o Quilombo do Jabaquara e o Quilombo do 

Leblon 

 

 Em 13 de maio de 1888, o governo imperial cedeu às 

pressões, e a Princesa Isabel, substituindo o imperador 

que estava em viagem à Europa, assinou a Lei Áurea, que 

extinguiu a escravidão no Brasil. A medida foi, sem dúvida, 

um importante passo em uma longa luta por igualdade 

social e combate ao preconceito racial na sociedade 

brasileira. 

  



 

Exercícios 

 Nos últimos anos, estudos acerca da escravidão têm 
revelado uma sociedade onde os negros, mesmo 
submetidos a condições subumanas, foram sujeitos 
de sua própria história.    
Sobre a atitude rebelde dos cativos, assegura-se que:  

a) Tarefas malfeitas e incompletas atestavam a 

veracidade dos argumentos sobre a ignorância 

dos escravos, o que impossibilitava a 

organização de movimentos rebeldes.  

b) A vigilância e fiscalização do feitor impediam a 

rebeldia, restringindo as alternativas de 

contestação à fuga e ao suicídio.  

c) As revoltas raramente ocorriam, pois, 

considerados mercadorias, os escravos se 

reconheciam como coisas e não como humanos.  

d) A rebeldia negra apoiou-se, sobretudo, na 

manutenção, por parte dos cativos, de seus 

valores culturais.  

e) O levante dos malês, em 1835, tinha forte 

conteúdo étnico, o que explica a 

excepcionalidade desse motim ocorrido na 

Bahia.  

 
 

 “Ao fim e ao cabo, a introdução de africanos, 
acoplada ao embargo ao cativeiro indígena, permite 
que a metrópole portuguesa comande – durante 
certo tempo – as operações situadas a montante e a 
jusante do processo produtivo americano: os 
colonos devem recorrer à Metrópole para exportar 
suas mercadorias, mas também para importar seus 
fatores de produção, isto é, os africanos”.  

ALENCASTRO Luiz Felipe de. O Trato dos Viventes. São Paulo, 
Cia das Letras, 2000, p. 28.  

 
A partir da leitura do texto acima, pode-se afirmar 
que o processo de colonização português foi 
marcado:  

a) Pela ênfase no capital mercantil voltado para o 

mercado europeu e pela dependência do trabalho 

fabril da mão-de-obra escrava.  

b) Por um esforço de ocupação das faixas litorâneas 

e pelo incentivo à formação de pequenas 

propriedades.  

c) Pela evangelização e consequente domesticação 

das populações indígenas e pelo estímulo ao 

mercado interno.  

d) Por uma declarada opção pela força de trabalho 

do negro africano e por uma economia de 

subsistência.  

e) Pelo caráter comercial organizado com base na 

grande propriedade monocultora escravista e 

pela importância do tráfico africano.  

 
 

  “Desde logo salientamos a doçura nas relações de 

senhores com escravos domésticos, talvez maiores 

no Brasil do que em qualquer outra parte da 

América.”  
Fonte: FREYRE, Gilberto. Casa Grande & Senzala. Brasília,  

Editora Universidade de Brasília, 1963, p.393.  

 
Diferentemente do texto acima, a historiografia 

brasileira confirma que os escravos negros não 

foram totalmente passivos frente ao regime que os 

oprimia. Durante o período escravista brasileiro, uma 

das formas de resistência foi:  

a) a migração clandestina rumo à África  

b) a adoção da fé islâmica pelos escravos paulistas  

c) o surgimento de religiões com bases sincréticas  

d) a inexistência de uniões afetivas de caráter 

estável  

e) o aparecimento de rebeliões como a ‘Revolta da 

Chibata’ 

  

 O pau-brasil só poderia ser retirado de nossas matas 

se houvesse uma autorização preliminar da Coroa 

Portuguesa e o acerto das taxas era estipulado por 

esta. O primeiro a usufruir dessa concessão, em 

1501, foi Fernando de Noronha, o qual tinha como 

sócios vários comerciantes judeus, que porém, em 

troca desta permissão, tinham por obrigação enviar 

embarcações à nova terra, encontrar pelo menos 

trezentas léguas de costa, pagar uma quantia pré-

estipulada à Coroa e também edificar e conservar as 

fortificações, mantendo assim a segurança do novo 

território tão almejado pelos invasores.  
Disponível em: http://www.infoescola.com. Acesso em: 9 dez. 
2013 (adaptado).  

 
A exploração do pau-brasil era realizada  

a) pelos indígenas, que conduziam as toras até o 

litoral para trocá-las por objetos do colonizador.  

b) por mão de obra livre europeia, com auxílio de 

africanos escravizados.  

c) por africanos escravizados trazidos das ilhas 

portuguesas da Madeira e Açores.  

d) pelos nativos, que trocavam a madeira por ouro 

e armas de fogo.  

e) pelos próprios portugueses, que se aventuravam 

pela mata em busca da madeira. 

 
 
 
 

 O tráfico de escravos em direção à Bahia pode ser 
dividido em quatro períodos:  

 
1.º – O ciclo da Guiné durante a segunda metade do 
século XVI;  
2.º – O ciclo de Angola e do Congo no século XVII;  
3.º – O ciclo da Costa da Mina durante os três 
primeiros quartos do século XVIII; 



 

 4.º – O ciclo da Baía de Benin entre 1770 e 1850, 
estando incluído aí o período do tráfico clandestino.  
A chegada dos daomeanos (jejes) ocorreu nos dois 
últimos períodos. A dos nagô-iorubás corresponde, 
sobretudo, ao último. A forte predominância dos 
iorubás na Bahia, de seus usos e costumes, seria 
explicável pela vinda maciça desse povo no último 
dos ciclos.  

VERGER, Pierre. Fluxo e refluxo do tráfico de escravos entre o  
golfo do Benin e a Bahia de Todos os Santos: dos séculos XVII a 
XIX.Tradução de Tasso Gadzanis. São Paulo: Corrupio, 1987. p. 

9. (com adaptações).  

 
Os diferentes ciclos do tráfico de escravos da costa 

africana para a Bahia, no Brasil, indicam que  

a) o início da escravidão no Brasil data do século 

XVI, quando foram trazidos para o Nordeste os 

chamados “negros da Guiné”, especialistas na 

extração de ouro.  

b) a diversidade das origens e dos costumes de 

cada nação africana é impossível de ser 

identificada, uma vez que a escravidão moldou os 

grupos envolvidos em um processo cultural 

comum.  

c) os ciclos correspondentes a cada período do 

tráfico de diferentes nações africanas para a 

Bahia estão relacionados aos distintos portos de 

comercialização de escravos.  

d) o tráfico de escravos jejes para a Bahia, durante o 

ciclo da Baía de Benin, ocorreu de forma mais 

intensa a partir do final do século XVII até a 

segunda metade do século XVIII.  

e) a escravidão nessa província se estendeu do 

século XVI até o início do século XVIII, 

diferentemente do que ocorreu em outras regiões 

do País.  

 
 
 
 

 Leia as afirmações abaixo e selecione a alternativa 
INCORRETA: 

 
a) A Abolição da Escravatura no Brasil não veio 
acompanhada de nenhuma política que possibilitasse o 
desenvolvimento econômico dos negros libertos. 

 
b) A Lei Saraiva, de 1881, fez parte de uma reação 
conservadora que, prevendo o decreto da Abolição, 
criou mecanismos para impedir o voto dos analfabetos. 

 
c) A Lei do Ventre Livre determinava que todo filho de 
escravo nascido após 1871 deveria ser liberto 
imediatamente sem nenhum tipo de indenização. 
 
d) A Lei Saraiva-Cotejipe, também conhecida como Lei 
dos Sexagenários, libertava os escravos commais de 60 
anos de idade após três anos de serviço. 
 
e) A Lei Áurea foi realizada como forma de as elites 
barrarem o avanço do debate sobre a reforma agrária. 

 

 

  

Leia abaixo um trecho de uma entrevista de Abdias 
doNascimento, escritor, político e militante do 
movimento negro: 
 
“Os cultos afro-brasileiros eram uma questão de 
polícia. Dava cadeia. Até hoje, nos museus da polícia 
do Rio de Janeiro ou da Bahia, podemos encontrar 
artefatos cultuais retidos. São peças que provavam a 
suposta delinquência ou anormalidade mental da 
comunidade negra. Na Bahia, o Instituto Nina 
Rodrigues mostra exatamente isso: que o negro era 
um camarada doente da cabeça por ter sua própria 
crença, seus próprios valores, sua liturgia e seu culto. 
Eles não podiam aceitar isso.” 
 
Retirado do Portal Afro: 
<http://www.portalafro.com.br/entrevistas/abdias/in
ternet/abdias.htm> acessado em 25/09/2013. 
 
A partir do trecho acima citado, é possível afirmar que: 
 
a) apesar da escravidão a que estavam sujeitos, os 
africanos sempre tiveram autonomia para praticar 
seus cultos religiosos. 
b) ao chegarem ao Brasil e passarem a conviver com 
os europeus, os africanos escravizados foram 
paulatinamente perdendo seus traços culturais 
originais, adotando ao final integralmente a cultura 
europeia. 
c) mesmo com todo o tipo de repressão a que 
estavam sujeitos, os africanos escravizados ainda 
buscaram manter vivas suas tradições culturais 
religiosas. 

 d) Nina Rodrigues e seus seguidores estavam certos 
ao afirmarem que os africanos eram degenerados por 
não aceitarem a cultura europeia como superior às 
suas. 

 e) Os escravos se viram obrigados a abandonar seus 
hábitos anteriores em nome do  projeto civilizacional 
europeu. Os que aceitavam o que era imposto, 
recebiam regalias.  

 
 

).  

 

 Torna-se claro que quem descobriu a África no Brasil, 

muito antes dos europeus, foram os próprios 

africanos trazidos como escravos. E esta descoberta 

não se restringia apenas ao reino linguístico, 

estendia-se também a outras áreas culturais, 

inclusive à da religião. Há razões para pensar que os 

africanos, quando misturados e transportados ao 

Brasil, não demoraram em perceber a existência 

entre si de elos culturais mais profundos.  
(SLENES, R. Malungu, ngoma vem! África coberta e descoberta do 

Brasil. Revista USP. n. 12, dez./jan./fev. 1991-92 – Adaptado)  

 
Com base no texto, ao favorecer o contato de 

indivíduos de diferentes partes da África, a 

experiência da escravidão no Brasil tornou possível a  

a) formação de uma identidade cultural 

afrobrasileira.  



 

b) superação de aspectos culturais africanos por 

antigas tradições europeias.  

c) reprodução de conflitos entre grupos étnicos 

africanos.  

d) manutenção das características culturais 

específicas de cada etnia.  

e) resistência à incorporação de elementos 
culturais indígenas.  

 

 Seguiam-se vinte criados custosamente vestidos e 

montados em soberbos cavalos; depois destes, 

marchava o Embaixador do Rei do Congo 

magnificamente ornado de seda azul para anunciar ao 

Senado que a vinda do Rei estava destinada para o dia 

dezesseis. Em resposta obteve repetidas vivas do 

povo que concorreu alegre e admirado de tanta 

grandeza.  
Coroação do Rei do Congo em Santo Amaro, Bahia apud DEL PRIORE, 

M. Festas e utopias no Brasil colonial. In: CATELLI JR, R. Um olhar 
sobre as festas populares brasileiras.  São Paulo: Brasiliense, 1994 

(adaptado).  

 
Originária dos tempos coloniais, as festa da 
Coroação do Rei do Congo evidencia um processo de  

a) exclusão social.  

b) imposição religiosa.  

c) acomodação política.  

d) supressão simbólica.  

e) ressignificação cultural. 

 
 

 A recuperação da herança cultural africana deve 

levar em conta o que é próprio do processo cultural: 

seu movimento, pluralidade e complexidade. Não se 

trata, portanto, do resgate ingênuo do passado nem 

do seu cultivo nostálgico, mas de procurar perceber 

o próprio rosto cultural brasileiro. O que se quer é 

captar seu movimento para melhor compreendê-lo 

historicamente.  
MINAS GERAIS: Cadernos do Arquivo 1: Escravidão em Minas 

Gerais. Belo Horizonte: Arquivo Público Mineiro, 1988.  

 
Com base no texto, a análise de manifestações 
culturais de origem africana, como a capoeira ou o 
candomblé, deve considerar que elas  

a) permanecem como reprodução dos valores e 

costumes africanos.  

b) perderam a relação com o seu passado histórico.  

c) derivam da interação entre valores africanos e a 

experiência histórica brasileira.  

d) contribuem para o distanciamento cultural entre 

negros e brancos no Brasil atual.  

e) demonstram a maior complexidade cultural dos 

africanos em relação aos europeus. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gabarito 

1. D 

A estratégia de resistência dos cativos contra os portugueses era de manutenção dos costumes, mesmo 

depois da catequização imposta pelos europeus. 

 

2. E 

O tráfico de escravos foi uma atividade extremamente lucrativa para os comerciantes portugueses, 

sendo este tipo de mão-de-obra a base da economia colonial. 

 

3. C 

O sincretismo foi uma das consequências do contato (embora desigual) de diversas culturas no 

território colonial, além de ser um caminho para a sobrevivência de aspecto da cultura africana em 

diáspora.   

 

4. A  

A primeira forma de exploração empregada no território colonial foi o trabalho indígena. 

 

5. C 

O comércio de escravos não era estático, ele mirava o lucro, e por isso ia atrás dos lugares mais 

lucrativos para potencializar seus ganhos. 

 

6. C 

A Lei do Ventre Livre, decretada em 1871, não estipulava a alforria imediata para os filhos de escravos 

nascidos a partir de 1871. Estes poderiam permanecer com os senhores até os 21 anos. 

 

7.    C 

 

A resistência cultural africana se manteve durante todo o período da escravidão. 

 

8.    A 

  Tal  particularidade foi possibilitada pelo contato de diversas culturas. 

 

9.   E    

O Congado ou festa da Coroação do Rei do Congo é uma manifestação cultural que existe desde o 

período colonial em várias partes do Brasil. Tal festa tinha uma grande participação de escravos que 

faziam uma representação dos reinos existentes na África sincretizados com cultos religiosos católicos 

europeus.   A congada contribuía para uma ressignificação cultural de tradições africanas, ou seja, 

misturavam-na a tradições europeias para serem melhores aceitas na sociedade branca escravista. 

 

10.   C  

A cultura brasileira é historicamente resultado da mistura de diversas culturas, a indígena, europeia e a 

africana. Deste modo, ao tentar recuperar a cultural africana, como por exemplo, a capoeira e 

candomblé, devem levar em conta o sincretismo característico da cultura brasileira, ou seja, sua 

interação histórica. 
 
 
 
 


