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PORTUGUÊS 
 

Texto – Escravos no Brasil  
 

→ Responda as questões abaixo em seu caderno de Português. 

 

1) Leia. 
 

ESCRAVOS NO BRASIL 
 

Você sabia que o Brasil é o país que tem a maior população negra fora da África? 
 

 Os primeiros africanos chegaram aqui por volta de 1532 e, até a proibição oficial do tráfico de 

escravos (1850), milhões deles entraram no país. Vinham principalmente da região do atual Senegal até 

Angola.  

Capturados, viajavam em condições desumanas e aqui eram vendidos como mercadorias. 

Trabalhavam nos engenhos, nas fazendas e nas casas dos senhores, e sofriam castigos terríveis.  

Com a Abolição (1888), os ex-escravos e seus descendentes, inclusive os muito mestiços, filhos 

de negros com brancos e de negros com índios, continuaram a enfrentar o preconceito da sociedade.  

Portugueses, índios e africanos se misturaram durante séculos dando origem ao povo brasileiro, 

assim como os imigrantes que para cá vieram no começo do século XX. No Brasil, todas as pessoas são 

consideradas iguais e o preconceito de raça, cor, religião e sexo é crime.  

 

QUILOMBOS 
 

Desde que chegaram ao Brasil, os africanos se rebelaram contra a escravidão e os maus-tratos. 

Muitos fugiram para as matas e formaram os quilombos: povoações onde viviam em comunidade. Ali, 

eles plantavam, criavam, pescavam e retomavam sua religião e seus hábitos, proibidos pelos senhores. 

 Os quilombos se espalharam por várias regiões do Brasil. O maior e o mais famoso foi o de 

Palmares, em Alagoas. Chegou a ter milhares de moradores! Combatido pelas autoridades durante anos, 

Palmares foi arrasado em 1694. A data da morte de seu líder Zumbi – 20 de novembro – foi transformada 

em Dia da Consciência Negra. 

Atualmente, existem no Brasil várias comunidades quilombolas, formadas pelos descendentes 

dos antigos habitantes dos quilombos. Seus moradores lutam para manter sua cultura e para ter direito 

sobre a terra em que vivem.  

(textos retirados do livro “Meu Avô Africano” – Carmem Lucia Campos) 
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• Agora, leia a reportagem abaixo, que fala do povoado de Itabira/MG, que é reconhecido 

como comunidade quilombola e responda as questões. 
 

Comunidade quilombola de Itabira ganha reconhecimento nacional 

 

O povoado de Capoeirão, em Itabira, foi certificado como 

comunidade remanescente de quilombo pela Fundação Cultural 

Palmares (FCP). Trata-se do segundo território local declarado 

como descendente de povos escravizados (o primeiro foi Morro 

Santo Antônio, em 2011). O reconhecimento é um passo 

importante para o processo de titulação da terra, proteção da 

cultura e acesso às políticas públicas federais. 

A certificação consta na Portaria 173, publicada no Diário Oficial da União (DOU) de 1º de 

novembro. Vinculada ao Governo Federal, a FCP é responsável por formalizar a existência dessas 

comunidades e inscrevê-las em um cadastro geral. No país, territórios titulados como quilombolas não 

podem ser desmembrados nem vendidos, sendo reservados exclusivamente às suas comunidades 

(Decreto Federal 4.887/2003). 

Maria Helena Primo, diretora de Promoção Para Igualdade Racial da Prefeitura de Itabira, 

ressalta que a certificação também permite habilitação ao Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar (Pronaf), participação dos programas Minha Casa, Minha Vida e Brasil Quilombola. 

“Este é um marco histórico para todos nós. Desde 2017 estamos na luta pela certificação. É sinal 

que o Município reconhece a importância da proteção de suas culturas e respeito às suas origens. Foi um 

desejo manifestado pelo prefeito Ronaldo Magalhães tão logo assumiu esta gestão”, disse Primo. 

No feito junto à FCP, a diretora elencou o protagonismo do pesquisador, professor e morador de 

Capoeirão, Jhonatan dos Santos Ferreira, e do líder comunitário José Canuto Ferreira, “que não mediram 

esforços para que a certificação fosse expedida”. 
 

Semana da Consciência Negra 
 

A certificação da comunidade quilombola do Capoeirão ocorre no mês em que é celebrado o Dia 

da Consciência Negra (20/11). A data foi instituída em 2003 no calendário nacional e marca a morte de 

Zumbi dos Palmares, o último líder do maior quilombo do período colonial, o Quilombo dos Palmares. 

Entre os dias 18 e 20 de novembro, a Prefeitura de Itabira realiza a Semana da Consciência 

Negra, com palestras, apresentações culturais e exposições. A agenda tem como tema “Educando Itabira 

sem racismo- repensando o 20 de novembro”. 
 

https://ofolhanews.com.br/index.php/2019/11/15/comunidade-quilombola-de-itabira-ganha-reconhecimento-nacional/ 

 

 

https://ofolhanews.com.br/index.php/2019/11/15/comunidade-quilombola-de-itabira-ganha-reconhecimento-nacional/
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1) No texto “Escravos no Brasil”, fala de como se originou o povo brasileiro. Releia-o e 

responda: Como se formou o nosso povo? 

 

2) Você acha, que hoje, os quilombolas tem uma condição de vida melhor do que 

antigamente? Justifique. 

 

3) Qual o maior quilombo do Brasil e onde se localizava? 

 

4) Capoeirão foi reconhecido como comunidade remanescente de quilombos. De acordo 

com Maria Helena Primo, diretora de “Promoção Para Igualdade Racial” da Prefeitura de 

Itabira, quais foram os responsáveis por essa conquista? 

 

5) Em sua opinião, qual a importância da certificação para uma comunidade quilombola? 

 

6) Faça uma pequena pesquisa sobre Zumbi dos Palmares. 
 


