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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________

NOME:_______________________________________________________________ 

 

A escravidão na África e o comércio de gente 

 A relação de escravidão se estabelece quando uma pessoa se torna propriedade 

de outra, perdendo o direito à liberdade e sendo obrigada a trabalhar para seu dono 

sem receber nenhum pagamento pelo trabalho realizado. Nas sociedades em que ela 

se estabeleceu, o escravizado podia ser vendido, comprado, doado, alugado ou 

mesmo maltratado por seu dono, sem que isso constituísse um crime. 

 A escravidão de seres humanos não se iniciou no século XV. Esta prática já 

existia desde os tempos antigos em sociedades como Roma, China e Grécia, entre 

outras. Algumas pessoas escravizavam outras por considerá-las diferentes, inimigas 

ou inferiores. A escravidão na Antiguidade poderia acontecer por vários motivos, tais 

como: guerras (prisioneiros), dívidas, crimes, falta de recursos para sobreviver etc. 

 Na África, já havia escravidão antes mesmo da chegada dos europeus. EM 

geral, ela ocorria pelos motivos citados anteriormente. Cada sociedade tratava seus 

escravos de maneira diferente e, em muitos casos, eles eram incorporados ao grupo 

após algum tempo. 

 Os portugueses inauguraram um novo tipo de escravização, que incluía o tráfico 

internacional, já que os africanos eram levados para outros continentes. Essa prática 

pode ser chamada de “comércio de gente”. 

 Durante os mais de 300 anos em que houve escravidão no Brasil, pessoas de 

diversas regiões da África vieram para o país. Essas pessoas eram utilizadas como 

mão de obra em diversas atividades econômicas da colônia portuguesa, 

principalmente na produção do açúcar, na criação de gado e na mineração. 

 

 

Questões 

 

1) O que é escravidão? 

R. 
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2) A escravização de pessoas iniciou-se no século XV? Explique. 

R. 

 

 

3) Por que os seres humanos escravizam seus semelhantes? 

R. 

 

 

4) O que significa a expressão “comércio de gente”? 

R. 

 

 

5) Durante o período em que houve escravidão no Brasil, pessoas de diversas 

regiões da África vieram para o país. Como essas pessoas eram utilizadas? 

R.  


