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➢ Segue atividades para semana de “isolamento social” ( 29 a 03 de julho). 
➢ Copiar e resolver no caderno. 
➢ Não esquecer de colocar a data. 
➢ Bons Estudos! 
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Resistência à escravidão 

A face mais conhecida da resistência à escravidão foram as revoltas que visavam à 
conquista da liberdade, sobretudo no século XIX, quando essa luta foi fortalecida. A 
resistência à escravidão, porém, não acontecia somente visando à liberdade, mas foi 
frequentemente utilizada como forma de corrigir os excessos de tirania de senhores e 
feitores. 

Os escravos organizaram-se de diferentes maneiras contra a escravidão, e existiram 
as revoltas violentas que resultavam no assassinato de senhores e feitores, 
nas fugas coletivas ou individuais, na recusa em realizar o trabalho, na criação de 
mocambos e quilombos etc. No século XIX, muitos escravos começaram a procurar 
autoridades – como a polícia – para denunciar abusos praticados por seus senhores. 

Revoltas violentas 

Uma estratégia muito conhecida de resistência escrava foram as revoltas 
violentas contra senhores, feitores e autoridades em geral. A Bahia foi um dos locais em 
que essas revoltas mais aconteceram. O século XIX foi marcado por esse tipo de revolta e 
podem ser citados exemplos em 1807, 1814 e 1835. 

Em maio de 1807, foi descoberto, pelas autoridades em Salvador, um plano realizado 
pelos escravos haussás. O plano dos escravos tinha como objetivo o ataque às igrejas 
católicas, destruição de imagens de santos católicos e dominação da cidade de Salvador. 
Em 1814, revoltosos reunidos em um quilombo juntaram-se aos escravos de uma região 
da Bahia e atacaram diversos locais, como a vila de Itapuã. Foram duramente reprimidos. 

Mas essas revoltas não ocorreram somente na Bahia, pois outros locais do Brasil 
também tiveram acontecimentos do tipo. Em Campinas (SP), em 1832, foi descoberta uma 
grande revolta de escravos que estava organizada para acontecer em 15 propriedades da 

https://escolakids.uol.com.br/historia/o-que-e-um-quilombo.htm


região. Os escravos planejavam, durante essa revolta, matar os seus senhores e conquistar 
a sua liberdade. 

• Fugas 

As fugas também eram uma forma de resistência muito comum e poderiam 
acontecer coletivamente, bem como poderiam ser individuais. As fugas individuais, porém, 
eram mais complicadas, porque sobreviver sozinho no mato era difícil e perigoso. O objetivo 
de muitos era chegar a quilombos que foram construídos em várias regiões do Brasil. 

As fugas tornaram-se muito comuns no século XIX, quando os escravos, percebendo o 
fortalecimento do movimento abolicionista, realizaram fugas frequentes, fazendo com que 
o Estado imperial perdesse o controle sobre a situação. Nesse período, muitos dos 
escravos instalavam-se nas grandes cidades e misturavam-se em meio à grande população 
de negros livres, libertos e escravizados. 

As fugas de escravos no final do século XIX também eram frequentemente incentivadas 
por membros de associações abolicionistas, que auxiliavam os escravos por rotas de fuga 
ou então os abrigavam nas grandes cidades do país. Muitos escravos também fugiam e, 
em seguida, entregavam-se para as autoridades e o objetivo disso era denunciar abusos e 
maus tratos. 

• Quilombos 

O grande símbolo da resistência dos escravos africanos no Brasil foram os quilombos. 
A palavra quilombo, no dialeto quimbundo (falado pelos povos bantos), era utilizada para 
se referir a um acampamento militarizado. Esse tipo de estrutura surgiu no Brasil em 
meados do século XVI e ficou conhecido depois do surgimento do Quilombo dos Palmares. 
Os quilombos, basicamente, eram locais que agrupavam os escravos fugidos de 
determinada região e um traço importante deles é que eles mantinham contatos comerciais 
com outros quilombos, com povos indígenas e mesmo com colonos portugueses. 

Muitos quilombos sobreviviam do que cultivavam e do que retiravam das matas, mas 
existiam quilombos que organizavam assaltos em estrada e ataques contra engenhos, 
fazendas e vilas de colonos portugueses. Geralmente, eram construídos em locais de difícil 
acesso, mas existiam também quilombos construídos nas proximidades de grandes 
cidades, como o Quilombo do Buraco do Tatu, construído nos arredores de Salvador. 

• Outras formas de resistência 

A resistência à escravidão não se resumia a essas formas mencionadas acima no texto 
e incluíam outras medidas mais extremas, como o suicídio e o aborto. 
A desobediência também era uma importante ferramenta utilizada pelos escravos e era 
frequentemente utilizada pelos escravos, quando eles estavam extremamente insatisfeitos 
com o tratamento que recebiam. 

Revolta do Malês 

A Revolta do Malês aconteceu em 1835, na cidade de Salvador, na Bahia, e ficou 
conhecida como uma das maiores revoltas de escravos africanos na história da escravidão 
do Brasil. Como mencionamos, a Bahia, nas primeiras décadas do século XIX, ficou 
marcada por revoltas violentas, como as de 1807 e a 1814. 

https://escolakids.uol.com.br/historia/movimento-abolicionista-popular-e-a-escravidao.htm
https://escolakids.uol.com.br/historia/a-luta-do-quilombo-dos-palmares.htm
https://escolakids.uol.com.br/historia/revolta-dos-males-1835.htm


A mobilização dos haussás e nagôs na luta contra a escravidão prosseguiu e tinha 
na religião uma ferramenta de resistência muito forte. O próprio nome da revolta tem essa 
relação, uma vez que a palavra malê é originária de imalê, palavra que no idioma iorubá 
significa “muçulmano”. Os escravos que se mobilizaram durante esse período na Bahia, 
incluindo na Revolta dos Malês, eram muçulmanos. 

Essa revolta aconteceu no dia 25 de janeiro de 1835 e foi iniciada quando escravos 
haussás e nagôs, vestidos de túnicas brancas, saíram às ruas de Salvador armados com 
porretes e outras armas brancas para lutar contra as autoridades que defendiam a 
manutenção da escravidão. Os escravos rebelados lutaram apenas contra as forças 
mobilizadas para lutar contra eles. 

A cidade de Salvador na época tinha cerca de 65 mil habitantes dos quais cerca de 
40% era de escravos. A Revolta dos Malês mobilizou cerca de 600 pessoas das quais cerca 
de 70 escravos morreram durante os combates travados nas ruas de Salvador. Os malês 
foram derrotados e a repressão contra sua revolta foi duríssima. 

 

ATIVIDADES 

1- Pesquise e faça um pequeno texto sobre o Quilombo dos Palmares. 
2- O que se entende por Novo Mundo? 
3- Quem foram os Jesuítas? Qual o objetivo deles ao chegarem ao Brasil? 
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https://mundoeducacao.uol.com.br/historiadobrasil/os-jesuitas-no-brasil.htm 

https://www.historiadomundo.com.br/idade-moderna/escravidao-no-brasil-colonial.htm 

https://youtu.be/QBeMX_UIS7w 
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