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Atividade de História
Data comemorativa: Abolição da escravatura
A abolição da escravatura no Brasil ocorreu no dia 13 de maio de 1888, por meio da
Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel. Esta lei libertou os escravos no Brasil após
quase 400 anos de escravidão.
Em 1831, no período regencial, declarou-se que toda pessoa escravizada que
chegasse ao Brasil, seria considerada livre.
Mais tarde, com a consolidação do Segundo Reinado, uma série de leis foram
sendo sancionadas para se por fim ao trabalho escravo de maneira lenta.
São elas:
Lei Eusébio de Queirós, proibia o tráfico negreiro da África para o Brasil;
Lei do Ventre Livre (1871), estabeleceu a liberdade para os filhos de escravos que
nasciam após essa data;
Lei do Sexagenários (1885), beneficiava os negros maiores de 60 anos.
O processo de libertação dos escravos não foi simples, pois os grandes
proprietários de escravos e latifundiários queriam ser indenizados.
Por sua parte, os próprios cativos se organizavam e economizavam para pagar sua
alforria, por exemplo. Igualmente eram comuns as fugas, motins e rebeliões.
A Lei Áurea resolveu o problema da escravidão, mas não o da inclusão social dos
negros à sociedade.
Desde então, os afrodescendentes sofrem como problema da inclusão social no
país.
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1-Como ocorreu a Abolição da Escravatura ?

R: Ocorreu no dia 13 de maio de 1888, por meio da Lei Áurea, assinada pela Princesa
Isabel.
2- Descubra:
a) Lei que beneficiava os negros maiores de 60 anos. Lei dos Sexagenários
b) Lei que proibia o tráfico negreiro da África para o Brasil. Lei Eusébio de Queirós
c) Lei que estabeleceu a liberdade para os filhos de escravos que nasciam após certa data.
Lei do Ventre Livre
3- Você acha que ainda existe diferença social com pessoas que são afrodescendentes?

Justifique sua resposta.
R: Resposta pessoal.

4- Pesquise imagens das contribuições africanas na dança e na cozinha para o povo
brasileiro. Depois, recorte e cole no espaço abaixo. Resposta pessoal
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