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1. Por que usar o trabalho escravo na América? 

Escassez de mão de obra na metrópole. 

2. Por que houve a substituição do trabalho escravo 
indígena pelo africano? 

• Diminuição da população indígena; guerras; 
epidemias; fugas para o interior; 

 
• Ação catequética dos jesuítas; 



3. A preferência pelo escravo negro pode ser 
explicada pelos fatores descritos 

 Os portugueses se aproveitaram da estrutura de trafico de escravos já 
existente na África; 
 

 A alta lucratividade do comércio humano foi determinante para que a 
Coroa portuguesa estimulasse o desenvolvimento dessa atividade, já que 
a mesma recebia impostos a partir do tráfico; 
 

 Os colonizadores já conheciam as diferentes habilidades produtivas dos 
negros, tais como, a metalurgia, a ourivesaria, a mineração, o comércio, a 
pecuária, etc. 
 

 As dificuldades que os negros tinham para fugir das áreas de trabalho, já 
que eles estavam em um mundo estranho, assustados, açoitados, 
acorrentados, na companhia de negros de outras etnias, às vezes até 
inimigas, dificultando a articulação de alianças para qualquer tipo de 
reação. 



4. O tráfico negreiro 

O tráfico negreiro iniciou-se em 1549 até se concretizar a 
escravidão em uma forma de trabalho. Entre os séculos XVI e 
XIX o tráfico de negros da África foi o negócio mais lucrativo 
do período. Um marco importante nesse processo, foi a 
fundação do entreposto de São Paulo de Luanda, em 1575. 



5. O impulso do tráfico transatlântico 

A motivação do comércio escravo teve dois fatores: a 
possibilidade de grandes lucros e a constante procura de 
mão-de-obra escrava no Brasil. Com as exportações brutal 
dos escravos, muitos deles morriam prematuramente, o que 
impossibilitava o crescimento natural da população escrava. 



6. Negócios para poucos 

 Os traficantes eram pessoas de excelentes condições, o 
bastante para investirem o valor de uma boa fazenda em 
cada viagem, pagando navios, bens para escambo e 
manutenção, tripulação, impostos e seguros. 
 

 Francisco Felix, nascido em Salvador, fez fama e fortuna. Ele 
era conhecido como “Chachá”, ele foi considerado o maior 
traficante de escravos do século XIX. 



7. Navios da morte 

A maioria dos escravos trazidos para o Brasil, era da Guiné e da Costa da Mina. 
Até a chegada no Brasil, uma média de 25% dos escravos morriam no decorrer da 

viagem por causa das péssimas qualidades das embarcações, as condições 
sanitárias eram também precárias e as vezes por naufrágios dos navios. 

O navio negreiro – ou “tumbeiro” – foi o tipo de cargueiro usado para trazer mais 
de 11 milhões de africanos para serem escravizados na América. Em caravelas ou 
barcos a vapor, europeus, americanos e até mesmo negros se metiam no “infame 
comércio”. Os traficados eram, na maioria, meninos e jovens de 8 a 25 anos. 



8. A Diáspora Africana – Principais Rotas do Tráfico 



9. Estimativa de números de africanos desembarcados 
em cada Região 



10. Diferentes Nações Negras 





Questões 

1. (Fgv 2012) Analise o gráfico abaixo:  

O tráfico negreiro foi um dos mais importantes elementos do domínio colonial entre os séculos 
XVI e XVIII. A mão de obra escrava proveniente da África foi empregada nas principais atividades 
desenvolvidas nas colônias americanas, por iniciativa dos Estados europeus. Considerando os 
dados fornecidos pelo gráfico, é possível afirmar sobre a economia colonial nesse período:  



a) A utilização de escravos africanos na América espanhola cresceu em escala progressiva e 
acompanhou o aumento da extração de prata e ouro até o final do século XVIII.  

b) A introdução de escravos africanos nas Antilhas Francesas está associada à produção 
canavieira desenvolvida por holandeses após a sua expulsão de Pernambuco na metade 
do século XVII.  

c) Os governantes ingleses impediram o tráfico de escravos em suas colônias e 
estimularam, em contrapartida, o desenvolvimento do povoamento europeu nos 
territórios americanos sob o seu controle.  

d) A utilização de escravos africanos no Brasil ocorreu, apenas, com a descoberta de ouro 
e pedras preciosas na região das Minas Gerais, no século XVIII.  



2. (Ufc 2010) Por aproximadamente três séculos, as relações de produção 
escravistas predominaram no Brasil, em especial nas áreas de plantation e de 
mineração. Sobre este sistema escravista, é correto afirmar que:  

a) impediu as negociações entre escravos e senhores, daí o grande número de fugas.  

b) favoreceu ao longo dos anos a acumulação de capital em razão do tráfico negreiro  

c) possibilitou a cristianização dos escravos, fazendo desaparecer as culturas africanas.  
 
d) foi combatido por inúmeras revoltas escravas, como a dos Malês e a do Contestado.  

3. Pucrs 2010) Entre 1500 e 1530, os interesses da coroa portuguesa, no Brasil, focavam 
o pau-brasil, madeira abundante na Mata Atlântica e existente em quase todo o litoral 
brasileiro, do Rio Grande do Norte ao Rio de Janeiro. A extração era feita de maneira 
predatória e assistemática, com o objetivo de abastecer o mercado europeu, 
especialmente as manufaturas de tecido, pois a tinta avermelhada da seiva dessa 
madeira era utilizada para tingir tecidos. A aquisição dessa matéria-prima brasileira era 
feita por meio da  



a) exploração escravocrata dos europeus em relação aos índios brasileiros.  
 
b) criação de núcleos povoadores, com utilização de trabalho servil.  
 
c) utilização de escravos africanos, que trabalhavam nas feitorias.  

e) exploração do trabalho indígena, no estabelecimento de uma relação de troca, o 
conhecido escambo.  

 
4. Leia os versos: 
“Seiscentas peças barganhei: 
— Que Pechincha! — no Senegal 
A carne é rija, os músculos de aço, 
Boa liga do melhor metal. 
  
Em troca dei só aguardente, 
Contas, latão – um peso morto! 
Eu ganho oitocentos por cento 
Se a metade chegar ao porto.” 
HEINE, Heinrich. Citado em: BOSI, Alfredo. Dialética da colonização. São Paulo: Companhia das 
Letras, 1992. 
O trecho do poema acima citado refere-se: 



a) aos grandes lucros conseguidos pelos chefes tribais africanos na venda de escravos 
aos europeus. 

 
b)  à forma pela qual os europeus conseguiam adquirir metais preciosos em solo africano. 

c) ao comércio de escravos no continente africano e os altos lucros proporcionados aos 
europeus em decorrência dos produtos dados em troca. 

d) ao comércio de carne realizado na África mediante o escambo. 


