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Leia o texto e responda às questões 1 a 3.
Este trecho, que trata dos escravos, faz parte
do livro escrito pelo jesuíta André João Antonil,
que viveu no Brasil entre o final do século XVII e
início do século XVIII.

Os africanos no Brasil

“Uns chegam ao Brasil muito rudes e muito fecha-
dos e assim continuam por toda a vida. Outros, em
poucos anos saem ladinos e espertos, assim para
aprenderem a doutrina cristã, como para busca-
rem modo de passar a vida e para se lhes enco-
mendar um barco, para levarem recados e fazerem
qualquer diligência das que costumam ordinaria-
mente ocorrer. As mulheres usam de fouce [foice]
e de enxada, como os homens; porém, nos matos,
somente os escravos usam de machado. Dos ladinos,
se faz escolha para caldeireiros, carapinas, calafates,
tacheiros, barqueiros e marinheiros, porque estas
ocupações [re]querem maior advertência. Os que
desde novatos se meteram em alguma fazenda, não
é bem que se tirem dela contra sua vontade, por-
que facilmente se amofinam e morrem. Os que
nasceram no Brasil, ou se criaram desde pequenos
em casa dos brancos, afeiçoando-se a seus senho-
res, dão boa conta de si; e levando bom cativeiro,
qualquer deles vale por quatro boçais.”

ANTONIL, André João. Cultura e opulência do Brasil.
São Paulo: Nacional, 1967. p. 159-160.

1 Com base no texto, assinale V para as afir-
mativas verdadeiras e F para as falsas.

Todos os africanos que eram trazidos para
o Brasil reagiam da mesma maneira.
Chamava-se de ladinos os negros que ra-
pidamente se adaptavam à condição de
escravos, realizando várias tarefas.
Alguns instrumentos de trabalho eram
usados tanto por homens como por mu-
lheres.
Os machados eram usados exclusiva-
mente pelos homens.
Os ladinos eram empregados apenas nas
tarefas mais simples.

2 Segundo Antonil, qual era o risco de se re-
tirar, contra sua vontade, um escravo que
desde pequeno viveu em uma fazenda?

3 O autor do texto transmite uma idéia de
integração ou de oposição entre senho-
res e escravos? Retire do texto um tre-
cho que justifique sua resposta.

4 Complete as lacunas.

Os proprietários que, além de terras e es-
cravos, possuíam engenhos são chamados

 .
Chamamos de  aqueles proprietá-
rios que não possuíam engenhos para moer
a cana que produziam. Eles podiam ser de
dois tipos: os  , que tinham suas
terras, e os  , que pagavam um alu-
guel pela terra em que plantavam.
A diferença entre um lavrador de cana obri-
gada e um lavrador livre é que o primeiro
era obrigado a  em um determina-
do engenho, enquanto o segundo poderia
moer a cana em  .
Chamamos de engenho  aquele en-
genho em que se usava força humana ou
animal. Já no engenho real, a moenda era
movida pela força  .

5 Assinale as afirmativas corretas.

a)A cana-de-açúcar é uma planta originá-
ria da Ásia, que chegou à península Ibé-
rica por intermédio dos árabes.

b)O gado era utilizado nos engenhos como
meio de transporte e para mover
moendas.

c) A pecuária foi uma atividade que não uti-
lizou mão-de-obra escrava.

d)A maioria dos engenhos se localizava no
sertão nordestino.

e)O rio São Francisco foi muito importan-
te no desenvolvimento da pecuária.

Glossário

Amofinar: Tornar-se infeliz, aborrecer-se.

Boçal: Escravo que não falava português.

Ladino: Intelectualmente refinado.
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6 Complete o esquema sobre as fases de
cultivo da cana e produção de açúcar.

8 Identifique os trabalhadores representa-
dos nessa gravura, indicando se eram
homens livres ou escravos e as funções
que exerciam.

9 Como era a rotina desses trabalhadores?

10 Era possível encontrar escravas em luga-
res como esses? Justifique.

11 Complete o quadro.

Fase 1: Derrubada da mata
Fase 2: 
Fase 3: Corte da cana
Fase 4: 
Fase 5: Moagem
Fase 6: 
Fase 7: Purgação
Fase 8: 

7 Relacione as letras com os números.
a) Fumo.
b)Algodão.
c) Cana-de-açúcar.
d)Gado.
e)Feijão, milho e mandioca.
1. Destinado à exportação e à produção de

roupas para os escravos.
2. O cultivo era feito principalmente nas

pequenas propriedades.
3. Usado no escambo na África e consu-

mido na colônia.
4. Utilizado nos engenhos como meio de

transporte e para mover as moendas.
5. Cultivada principalmente na faixa litorâ-

nea do Nordeste, foi o principal cultivo
da colônia.

Observe a imagem e responda às questões
8 a 10.

Engenhos de açúcar do Brasil. Gravura de autoria
desconhecida, século XVIII.
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Leia o texto e responda às questões 12 e 13.

O Quilombo dos Palmares

“Palmares foi, com efeito, a maior rebelião e a ma-
nifestação mais emblemática, como é sabido, dos
quilombos coloniais. Resistiu por cerca de cem anos
às expedições repressivas, promoveu assaltos aos
engenhos e povoações coloniais e estimulou fugas
em massa de escravos na capitania. Palmares pro-
vocou tanta inquietação entre colonos, padres e
funcionários del rei que a própria Monarquia por-
tuguesa, submetida a inúmeras pressões, tentou em
diversos momentos negociar com os rebeldes, a
exemplo do que os governos coloniais fizeram ou
fariam em outras partes da Afro-América.”

REIS, João José; GOMES, Flávio dos Santos. Liberdade
por um fio. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. p. 63.

12 A idéia principal do texto é:
a) A dificuldade que os portugueses enfren-

tavam para combater os quilombos.
b)A ameaça que representavam os quilombolas

de Palmares e a necessidade de liquidá-los.
c) As negociações que os portugueses fize-

ram com os integrantes de Palmares.

13 Escreva um pequeno informe sobre os
quilombos. Considere:
a) O que eram.
b)Como era a vida no interior deles.
c) A história do mais conhecido dos quilom-

bos, o de Palmares.

Casa-grande Senzala

Como era essa
construção

Quem vivia nela
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Respostas

Casa-grande Senzala

Prédio simples e pre-
cário, com divisórias
improvisadas, portan-
to, sem privacidade.

Escravos e escravas.

Como era essa
construção

Quem vivia nela

Edifício grande, térreo
ou assobradado, com
muitos cômodos, com
poucos móveis e pou-
co conforto.

O senhor com sua
esposa, filhos legíti-
mos e ilegítimos, pa-
rentes e agregados.

O Nordeste colonial

1. F, V, V, V, F.

2. Um escravo retirado, contra sua vontade, da fazenda em que
viveu desde pequeno, podia se amofinar e morrer.

3. A idéia de integração entre senhores e escravos é mais forte
no texto. Essa idéia aparece no trecho: “Os que nasceram no
Brasil, ou se criaram desde pequenos em casa dos brancos,
afeiçoando-se a seus senhores, dão boa conta de si; e levan-
do bom cativeiro, qualquer deles vale por quatro boçais”.

4. Os proprietários que, além de terras e escravos, possuíam
engenhos são chamados senhores de engenho.

Chamamos de lavradores de cana aqueles proprietários que
não possuíam engenhos para moer a cana que produziam.
Eles podiam ser de dois tipos: os proprietários, que tinham
suas terras, e os arrendatários, que pagavam um aluguel pela
terra em que plantavam.

A diferença entre um lavrador de cana obrigada e um lavrador
livre é que o primeiro era obrigado a moer a cana em um de-
terminado engenho, enquanto o segundo poderia moer a cana
em qualquer engenho.

Chamamos de engenho trapiche aquele engenho em que se
usava força humana ou animal. Já no engenho real, a moenda
era movida pela força hidráulica.

5. a, b, e.

6. Fase 1: Derrubada da mata.

Fase 2: Plantio e cultivo.

Fase 3: Corte da cana.

Fase 4: Transporte até a moenda.

Fase 5: Moagem.

Fase 6: Cozimento.

Fase 7: Purgação.

Fase 8: Separação e encaixotamento.

7. 1 - b.

2 - e.

3 - a.

4 - d.

5 - c.

8. Em primeiro plano, escravos trabalham no cozimento do caldo
da cana e na purgação do melaço (é possível ver as formas de
barro, ao fundo); ao lado, outros escravos colocam feixes de ca-
na em uma carroça a fim de transportá-los até a moenda, onde
outros escravos fazem o trabalho de moagem.

9. Os trabalhadores dos engenhos de cana tinham, basicamen-
te, a seguinte rotina: na época da safra acordava-se muito cedo
e o trabalho estendia-se até tarde. O calor das caldeiras era
extenuante, o que desgastava os escravos. O mestre de açú-
car era encarregado de comandar a produção do açúcar.

10. Sim, era possível encontrar escravas em lugares como esses,
pois as escravas podiam realizar várias tarefas, como purgar o
açúcar.

12. b.

13. Resposta possível: Quilombos eram aldeias fortificadas que
reuniam escravos fugitivos, índios e até mesmo brancos pobres.
Os quilombos existiram em várias regiões da colônia, mas foram
mais comuns no Nordeste e no Sudeste. Nos quilombos, os
moradores praticavam a agricultura, o artesanato e realizavam
trocas comerciais com povoados vizinhos. Havia diferenças na
forma de vida de um quilombo para outro; em alguns havia até
diferenças sociais. O mais importante foi o Quilombo dos
Palmares, localizado na Serra da Barriga, no atual estado de
Alagoas. Organizado no século XVII, Palmares chegou a reunir
20 mil moradores. Ele foi destruído por bandeirantes paulistas,
contratados pelo governador da capitania de Pernambuco.
Zumbi, o líder do quilombo, morto em 1695, tornou-se um
símbolo do movimento negro no Brasil.

11.


