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CAPÍTULO 10- AFRICANOS NO BRASIL  7º ANO – HISTÓRIA – JANAÍNA 

 
Semana 28 – Gabarito 

 
01. a) Realizando a construção de uma alegoria baseada nos chamados “três Ps”, o autor demonstra que 

a violência era largamente utilizada para se promover o controle da população escrava em terras 
brasileiras. Em contrapartida, o fornecimento de alimentos e vestimenta para essa mesma 
população escrava era feita em escala menor, já que o interesse primordial dos colonizadores era 
explorar ao máximo essa força de trabalho, tendo o menor gasto com a mesma. 

b) Entre os motivos que explicam a adoção da escravidão negra na colônia podemos destacar a 
impossibilidade e indisponibilidade dos portugueses em ocupar os postos de trabalho criados pela 
atividade colonial; e o grande volume de capitais acumulado por meio  da obtenção e venda dos 
escravos africanos que, de fato, constituíam uma segunda atividade econômica lucrativa 

 
02. O aluno pode abordar diversos aspectos presentes na música sobre o legado da escravidão no Brasil, 

tais como: 
– O fim da escravidão no Brasil não foi acompanhado de medidas para inserir os africanos escravizados 
na sociedade, já que não eles tiveram acesso a terra e, quanto à adoção do trabalho assalariado, foi 
dado um estímulo maior aos imigrantes europeus. 
– Os africanos exerciam uma série de atividades, dentre as quais podem ser destacadas as domésticas, 
quando trabalhavam nas casas, e também quando eram escravos de ganho, administrando pequenos 
comércios, praticando o artesanato ou prestando pequenos serviços para seus senhores. 
– Um dos principais exemplos da permanência do preconceito contra os negros no Brasil após o fim 
da escravidão pode ser encontrado na violência policial, que durante todo o século XX incidiu muito 
mais nos descendentes de africanos que sobre a população branca. 

 
03. Apesar de terem a predominância dos africanos, os quilombos também foram de grande importância 

para a formação de espaços onde figuras marginalizadas da sociedade colonial fossem agrupadas. 
Nesse sentido, era um espaço de sociabilidade cultural entre essas populações.  

 
 
 

Bons estudos! 


