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Instruções 

Desenvolvam as atividades para serem entregues no retorno às aulas de modo que os 
professores as avaliem. 

Tendo a possibilidade, imprimir as tarefas para realizá-las. 

Caso não possa imprimir, fazer em qualquer tipo de papel só enumerando os exercícios, sem 
precisar copiar os enunciados e figuras. 

 

Observe as imagens abaixo. 
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 Leia o texto a seguir. 

 No dia 13 de maio de 1888, chegou ao fim o trabalho escravo no Brasil. Após quatro séculos de escravidão, 
tortura e maus-tratos, os negros estavam libertos perante a lei. A aprovação da Lei Áurea, a lei que oficializou o 
fim da escravidão no Brasil, foi assinada pela Princesa Isabel. O processo abolicionista foi também resultado de 
uma luta política, que mobilizou alguns políticos da época que se empenharam em ajudar a Princesa a aprovar a 
Lei Abolicionista. 

 A abolição foi o resultado, principalmente, da luta dos negros, escravos ou não, que se mobilizaram ao longo da 
década de 1880 contra a continuidade do trabalho escravo. O movimento dos negros se traduziu em fugas 
maciças, assassinatos de proprietários de terras e dos capatazes, esses atos ameaçaram a ordem social do final 
do Império, tornando inevitável, por um número cada vez maior de pessoas, o questionamento se a escravidão era 
legítima ou não. 

 A escravidão chegou ao fim, o ex-escravo tornou-se igual perante a lei, mas isso não lhe deu garantias de que 
ele seria aceito na sociedade, por isso os recém-libertos passaram dias difíceis mesmo com o fim da escravidão. 
Diferente do que aconteceu nos Estados Unidos, no Brasil, após o fim da escravidão, os ex-escravos foram 
abandonados à própria sorte. Nos Estados Unidos, com o fim da Guerra da Secessão, a vitória do Norte sobre o 
Sul implicou na emancipação total dos escravos e eles foram amparados por uma lei, que possibilitou assistência 
e formas de inserção do negro na sociedade. 

 No Brasil, sem acesso a terra e sem qualquer tipo de indenização por tanto tempo de trabalhos forçados, 
geralmente analfabetos, vítimas de todo tipo de preconceito, muitos ex-escravos permaneceram nas fazendas em 
que trabalhavam, vendendo seu trabalho em troca da sobrevivência. Aos negros que migraram para as cidades, 
só restaram os subempregos, a economia informal e o artesanato. Com isso, aumentou de modo significativo o 
número de ambulantes, empregadas domésticas, quitandeiras sem qualquer tipo de assistência e garantia; muitas 
ex-escravas eram tratadas como prostitutas. Os negros que não moravam nas ruas passaram a morar, quando 
muito, em míseros cortiços.  O preconceito e a discriminação e a ideia permanente de que o negro só servia para 
trabalhos duros, ou seja, serviços pesados, deixaram sequelas desde a abolição da escravatura até os dias atuais. 

Por Lilian Aguiar 

 Com base nas imagens, no texto acima e em seus conhecimentos, estabeleça uma reflexão sobre as 
transformações na vida dos escravizados pós abolição da escravidão e as consequências desse processo 
na vida cotidiana de seus descendentes. (Mínimo 20 linhas) 


