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A VIOLÊNCIA DA ESCRAVIDÃO



A VIOLÊNCIA DA ESCRAVIDÃO



RESISTÊNCIA(S) À ESCRAVIDÃO



FORMAS DE RESISTÊNCIA



• Do Banto: “Povoação”

• Núcleos habitacionais e comerciais, além de local de resistência à escravidão.

QUILOMBO?



Criado no final de 1590 a partir
de um pequeno refúgio de
escravos localizado na Serra da
Barriga, em Alagoas, Palmares
se fortificou, chegando a reunir
quase 30 mil pessoas.
Transformou-se num estado
autônomo, resistiu aos ataques
holandeses, luso-brasileiros e
bandeirantes paulistas, e foi
totalmente destruído em 1716.

QUILOMBO DOS PALMARES



QUILOMBO DOS PALMARES



COMUNIDADES QUILOMBOAS PELO BRASIL



COMUNIDADES QUILOMBOLAS



QUILOMBO DOS PALMARES É RECONHECIDO PATRIMÔNICO CULTURAL



20 DE NOVEMBRO: DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA



16

PARA REFLEXÃO



MOMENTO EXERCÍCIO

Agora é hora de testar nossos 
conhecimentos. 



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 1- O Quilombo dos Palmares foi o mais célebre dos
locais de resistência criados pelos africanos escravizados no
Brasil. Assinale a alternativa abaixo que indica a
localização correta do Quilombo dos Palmares:

a) Serra da Mantiqueira

b) Serra do Mar

c) Serra da Barriga

d) Serra da Canastra

e) Serra dos Pirineus



EXERCÍCIOS

(Unicamp-SP) – O escravo no Brasil é geralmente representado como
dócil, dominado pela força e submisso ao senhor. Porém, muitos
historiadores mostram a importância da resistência dos escravos aos
senhores e o medo que os senhores sentiram diante dos quilombos,
insurreições, revoltas, atentados e fugas de escravos.

a) Descreva o que eram os quilombos.

b) Por que a metrópole portuguesa e os senhores combateram os
quilombos, as revoltas, os atentados e as fugas de escravos no período
colonial brasileiro?



RESOLUÇÃO

RESPOSTA:

GABARITO A: Os quilombos eram comunidades em regiões de difícil acesso
formadas por escravos que resistiam ao trabalho compulsório. Uma vez foragidos,
a população dos quilombos desenvolviam formas próprias de organização social e
econômica afastadas do modelo imposto pela ordem agroexportadora. Não raro,
fugitivos da lei, indígenas e outros marginalizados também viam a fazer parte das
comunidades quilombolas.

GABARITO B: O combate contra tais ações era de fundamental importância para
que a ordem colonial não fosse ameaçada pelos inúmeros escravos que
determinavam a sua própria sustentação. De tal forma, os combates às fugas e
revoltas se mostravam constantes e indicavam as tensões geradas no interior de
um sistema construído a partir da exploração e da desigualdade.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 2- Observe a imagem e responda.
Explique a relação de Zumbi dos Palmares com o
Dia da Consciência Negra.



RESOLUÇÃO

RESPOSTA:

O quilombo dos Palmares se transformou em um importante fato 
histórico através do qual, atualmente, o movimento negro 
brasileiro buscar manter viva a memória da resistência dos 

africanos escravizados contra a exploração vivenciada durante 
toda a história de ocupação do território que hoje chamamos de 

Brasil. Nesse contexto, a data de 20 de novembro (Dia da 
Consciência Negra) faz referência ao dia da morte de Zumbi dos 

Palmares, líder do Quilombo de Palmares, que lutou para 
preservar o modo de vida dos africanos escravizados que 

conseguiam fugir da escravidão.



OBRIGADO!

Bons estudos! 

Cuidem-se!

Abraços à distância.
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