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O Uso de Mão de Obra Escravizada 

Africana 
• Os escravizados eram considerados mercadoria; 

 
• Formavam a base econômica da sociedade 

colonial; 
 
• Jornadas elevadas de trabalho, vigiadas por um 

feitor; 
 

• Trabalhavam na zona rural (minas, engenhos e 
plantações) e zona urbana (trabalhos domésticos, 
vendedores, sapateiros, carregadores, entre outros); 
 



“As mãos e os pés dos senhores de 

engenho” – disse o Jesuíta André João Antonil 



O Sistema Escravista 

• A escravidão era uma instituição, parte intrínseca da 
sociedade colonial; 
 

• Os indígenas foram escravizados, porém em menor 
medida devido: 

 
       a) A população indígena ser menor e altos índices de 

mortandade;  
       b) Proteção da Companhia de Jesus aos indígenas; 
       c) Fugas constantes dos indígenas; 
       d) O comércio de africanos era extremamente 

lucrativo para os comerciantes e a Coroa.  
 
 



O Tráfico Negreiro (séc. XVI ao XIX) 

• Período em que houve uma migração forçada 
de africanos para a América; 

 

• Eram comercializados nos mercados e portos; 

 

• Na África, os portugueses ofereciam tecidos, 
armas, algodão e tabaco em troca dos africanos 
escravizados; 

 

 



Navios Negreiros (tumbeiros) 



Ciclos do Tráfico Negreiro 

• Séculos XV – XVI: Ciclo da Guiné; 

 

• Séculos XVI – XVII: Ciclo de Angola; 

 

• Séculos XVII – XIX: Ciclo da Mina (Gana, Togo, 
Benin e Nigéria). 

 

 
Entre os séculos XVI e XIX, desembarcaram na América quase 10 
milhões de africanos! Seres humanos que foram retirados do seu 

lar, separados de suas famílias, humilhados e obrigados a 
trabalhar até a morte por causa da ambição dos europeus. 



O Trabalho Escravo 

• Trabalhavam na zona rural e urbana; 
 

• Dormiam nas senzalas, amontoados e em um 
ambiente sujo; 
 

• Alimentação precária: mandioca, feijão, milho, pão e 
água; 
 

• A expectativa de vida não passava de 10 anos; 
 

• Castigos severos e cruéis;  



O Trabalho Escravo 



A Resistência dos Escravizados 

• É importante destacar que os escravizados NUNCA 
ACEITARAM essa forma de servidão. Eles 
RESISTIRAM DE TODAS AS FORMAS! 
 

• A história e cultura da África resistiu através da 
oralidade; 
 

• As divindades africanas eram cultuadas sob a aparência 
dos santos católicos; 
 

• Os africanos influenciaram a cultura brasileira na 
religião, costumes, alimentação, danças, músicas e 
vocabulário. 



Quilombos – Espaços de Resistência 
Os quilombos eram unidades complexas formada 

por escravizados, brancos pobres, miscigenados 
e índios. 



Cultura Afro-Brasileira 


