
                                                    

MENTORIA PMPE 

História de Pernambuco 

 

Cotidiano e formas de resistência escrava em Pernambuco 

 

     A resistência dos escravos foi uma resposta à escravidão que foi uma instituição presente na 

história do Brasil ao longo de mais de 300 anos. A sociedade brasileira foi construída pela 

utilização dos trabalhadores escravos, indígenas ou africanos. A escravidão no Brasil foi uma 

instituição vil e cruel que explorava brutalmente o trabalho de indígenas e africanos. 

 
     No caso dos africanos, a escravidão os removeu de sua terra nativa e os enviou a milhares 

de quilômetros de distância para uma terra distante, com idioma, religião e culturas diferentes 

das deles. Foi nesse contexto que milhões de africanos foram sequestrados e transportados em 

péssimas condições para serem escravizados no Brasil.  

 

     Os africanos foram utilizados em trabalhos domésticos e urbanos, mas, sobretudo, foram 

utilizados na lavoura, principalmente, no cultivo da cana-de-açúcar e também nas minas, 

quando foram descobertos metais e pedras preciosas em Minas Gerais, Cuiabá e Goiás. 

 

     Engana-se, porém, quem acredita que os africanos foram escravizados passivamente, pois, 

apesar da falta de registro, os historiadores sabem que inúmeras formas de resistência dos 

escravos foram desenvolvidas. Neste texto, o enfoque será nas diversas formas de resistência 

utilizadas pelos escravos africanos, ao longo dos séculos XVI ao XIX. 

 

Resistência à escravidão 

 

     A resistência à escravidão por meio das revoltas, não visava, exclusivamente, a acabar com 

o regime de escravidão, mas, dentro do cotidiano dos escravos, poderia ser utilizada como 

instrumento de barganha. Sendo assim, essas revoltas dos escravos buscavam, muitas vezes, 

corrigir excessos de tirania dos senhores, diminuir o nível de opressão ou punir feitores 

excessivamente cruéis. 

 

     Muitas pessoas têm uma imagem de que os escravos africanos aceitavam a escravização de 

maneira passiva, mas os historiadores nos contam que a história foi bem diferente e os escravos 

organizaram-se de diferentes maneiras para colocar limites à violência a que eram submetidos 

no seu cotidiano. 

 

     Entre as diferentes formas de resistência dos escravos podem ser mencionadas as fugas 

coletivas, ou individuais, as revoltas contra feitores e seus senhores (que poderia ou não ter o 

assassinato desses), a recusa em trabalhar, a execução do trabalho de maneira inadequada, 

criação de quilombos e mocambos etc. 

 

     A resistência contra a escravidão já começava no embarque dos africanos nos navios 

negreiros. O risco de revoltas dos africanos nos navios negreiros era tão alto que os traficantes 

de escravos diminuíam, deliberadamente, as porções de comida para reduzir as possibilidades 

de revoltas, que aconteciam, geralmente, quando o navio estava próximo da costa. 

 

     As revoltas dos africanos nos navios negreiros eram tão comuns que os traficantes tinham 

na tripulação do navio intérpretes que falavam os idiomas dos africanos e poderiam alertar em 



                                                    

caso de possibilidade de revolta dos aprisionados. As revoltas, porém, não se resumiam apenas 

aos navios negreiros. Aqui no Brasil, inúmeras revoltas aconteceram, conforme veremos. 

 

     Os escravos africanos eram mais combativos que os escravos crioulos (nascidos no Brasil), 

porque muitos dos africanos vinham de povos que tinham um grande histórico recente de 

envolvimento com o combate e a guerra. Esse foi o caso de nagôs e haussás. Apesar disso, os 

escravos crioulos também se rebelavam e, ao longo de nossa história, existem inúmeros 

exemplos disso. 

 

 

Revoltas violentas 

 

     As revoltas dos escravos eram, muitas vezes, voltadas contra seus senhores e feitores, 

podendo, inclusive, resultar na morte deles. 

 

     Entre os exemplos de revoltas violentas que aconteceram, pode ser mencionada uma revolta 

que aconteceria na Bahia em 1807, mas que foi sufocada antes de se iniciar. Essa revolta foi 

descoberta em maio de 1807, e os escravos que se rebelariam planejavam dominar a cidade de 

Salvador. Além disso, entre os planos dos escravos constava o ataque a igrejas católicas e 

destruição de imagens dos santos. 

 

     Essa revolta foi planejada por escravos haussás que também planejavam instaurar um líder 

muçulmano no poder. Também na Bahia, em 1814, outra revolta violenta foi realizada pelos 

africanos, na qual os revoltosos reunidos em um quilombo foram para as fazendas na região 

reunir-se com escravos que estavam os esperando. Depois, passaram a destruir tudo o que 

encontravam pelo caminho, incluindo uma vila chamada Itapuã. Acabaram sendo reprimidos, 

posteriormente, e alguns dos envolvidos foram executados. 

 

     Outra revolta que estava sendo organizada pelos escravos, mas que acabou sendo descoberta 

e duramente reprimida, foi a que ocorreu em Campinas, em 1832. Na ocasião, as autoridades 

descobriram que uma grande revolta de escravos estava para acontecer em 15 grandes 

propriedades da região. Nessa revolta, os escravos planejavam matar os seus senhores para 

conquistarem a sua liberdade. 

 

Fugas 

 

     As fugas eram uma outra estratégia utilizada pelos escravos e poderiam ser individuais e 

coletivas. As fugas individuais eram mais complicadas, porque aquele que a realizasse só 

conseguiria ter sucesso caso se embrenhasse no mato e lá sobrevivesse. 

 

     Muitos procuravam alcançar grandes quilombos estabelecidos. As fugas individuais 

tornaram-se uma estratégia comum no século XIX, como as fugas dos escravos eram 

constantes, eles se instalavam em grandes cidades – como Salvador – e passavam-se por 

libertos. 

 

     As fugas foram uma estratégia de resistência muito comum nas décadas de 1870 e 1880, por 

conta do fortalecimento do movimento abolicionista. Os escravos sentiam-se motivados a fugir 

e muitas vezes eram de fatos incentivados por outros escravos que haviam fugido ou por 

integrantes de associações abolicionistas, que davam suporte para escravos que fugiam. 

 



                                                    

     O historiador Walter Fraga afirma que, na década de 1870, intensificaram as fugas com o 

objetivo de acionar as autoridades para mediar conflitos com seus senhores. Walter Fraga cita 

que nessas fugas os escravos “recorriam às autoridades policiais para pedir proteção nas 

disputas judiciais, interditar a venda […] de parentes, mediar conflitos com os senhores e 

denunciar maus-tratos”. 

 

     Os escravos que fugiam e mudavam-se para as cidades tinham como objetivo camuflar-se 

em meio à população negra presente e buscavam encontrar todo tipo de emprego que fosse 

possível de ser executado. 

 

Quilombos 

 

     Outra forma de resistência dos escravos foi com a formação de quilombos e mocambos. As 

duas palavras têm origem em idiomas africanos. Mocambo significa “esconderijo”, enquanto 

que quilombo era utilizado para se referir a um acampamento militarizado. Essa estrutura surgiu 

no Brasil, em meados do século XVI, e se popularizou depois do Quilombo dos Palmares. 

 

     O primeiro quilombo registrado, conforme afirma o historiador Flávio dos Santos Gomes, 

surgiu em 1575 na Bahia. Na visão dos portugueses e colonos, os quilombos eram basicamente 

agrupamentos que reuniam escravos fugidos. Os quilombos mantinham relações comerciais 

importantes com outros quilombos e também com pessoas livres. 

 

     Existiam quilombos que sobreviviam do que era cultivado e do que era retirado das matas, 

enquanto que outros optavam por sobreviver de assaltos e ataques contra a população livre em 

estradas ou realizando ataque contra engenhos. Os quilombos desenvolviam-se em locais 

isolados e de difícil acesso, e grande parte dos membros de um quilombo eram escravos fugidos 

de uma mesma região ou de um mesmo senhor. 

 

     Alguns quilombos de destaque na história do Brasil foram o Quilombo dos Palmares, 

Quilombo do Jabaquara, Quilombo Buraco do Tatu, Quilombo do Leblon. O Quilombo dos 

Palmares foi o maior quilombo da história da resistência à escravidão no Brasil e chegou a 

contar com 20 mil habitantes. Foram realizados ataques contra esse quilombo, ao longo de todo 

o século XVII, e o último ataque, realizado em 1694, colocou fim a esse quilombo. 

 

     Os quilombos causavam grande temor nas autoridades coloniais e, por isso, foram 

duramente reprimidos. O caso do Quilombo dos Palmares, novamente, foi simbólico, porque 

mobilizou portugueses e holandeses (no período em que se instalaram em Pernambuco), mas 

resistiu durante décadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

 

 



                                                    

QUESTÕES 

 

1) (Portal Impacto) “A dinâmica da sociedade escravocrata refletiu enormes contradições 

entre seus dois principais segmentos: senhores e escravos, ocasionando a formação de uma 

variada gama de possibilidades de resistência entre aqueles que se viam cotidianamente, 

explorados.” 

Sobre as possibilidades de resistência as quais o texto se refere não podemos afirmar: 

a) Os escravos muitas vezes resistiam a escravidão implicitamente, através da manutenção de 

seus hábitos e costumes. 

b) A coartação foi um mecanismo para a aquisição da liberdade totalmente conflituosa, através 

da qual se aumentavam a exploração e maus tratos aos escravos e estes acabavam explodindo 

em sangrentas rebeliões contra os seus senhores. 

c) A formação dos chamados agrupamentos familiares entre negros foi considerada uma forma 

de resistência eficiente, através da qual negros conquistavam a liberdade beneficiados pelo 

sistema de cooperação, compadrio e barganha. 

d) Os movimentos de resistência escrava, nem sempre ocorriam de forma conflituosa, pois 

muitos escravos manipulavam seus senhores dando-lhes bons exemplos, através da obediência 

e principalmente muito trabalho, almejando o reconhecimento e a conquista da liberdade. 

e) A formação dos quilombos ou mocambos era o maior exemplo de resistência coletiva, 

representando o símbolo contra a escravidão no Brasil. 

2) Durante os três séculos, nos quais vigorou a escravidão no Brasil, a resistência de escravos 

tanto de origem africana quanto de origem indígena foi constante e tomou as mais diversas 

formas. No século XIX, quando a escravidão brasileira viveu seu apogeu com o maior afluxo 

de escravos africanos, o crescimento das cidades fez multiplicar nelas não apenas o número de 

escravos mas também as formas de resistência, que se diversificavam cada vez mais. E, se as 

fugas sempre foram as mais famosas e emblemáticas dessas formas de resistência, nunca foram 

as únicas. 

Sobre elas, diz o historiador Marcus Carvalho: 

“Nunca faltaram fugas de escravos no Recife. Alguns se aproveitavam dos cortes que o 

Capibaribe fazia entre os bairros para se evadirem dentro da própria cidade em busca de dias 

melhores. Existem ainda casos mostrando o outro lado da história: fugas do Recife para o 

interior, ou até para fora da Província, buscando a distância do senhor ou a proximidade de 

parentes, amores, amigos e pessoas da mesma etnia ou nação.” 

(CARVALHO, M. J. M. Liberdade: Rotinas e Rupturas do Escravismo no Recife, 1822-1850. Recife: Ed. Universitária da UFPE, 2010. P. 

176) 

Tendo em vista esse cenário, assinale a alternativa INCORRETA. 

a)  O quilombo do Catucá, situado nas margens do Recife, na primeira metade do século XIX, 

caracterizou-se por ser um espaço de resistência contra a escravidão, que cresceu beneficiando-

se dos muitos conflitos internos das próprias elites escravistas, principalmente nas chamadas 

insurreições liberais. 

b) O quilombo do Catucá, situado nas margens do Recife, na primeira metade do século XIX, 

cresceu associado a esse centro urbano, beneficiado das fugas de escravos do Recife e canaviais 



                                                    

da região, chegando também a se expandir sobre toda a região antes dominada por seu 

predecessor, o quilombo de Palmares. 

c) Com o crescimento da escravidão urbana no Recife do século XIX, começaram a se 

desenvolver novas formas de fugas, como as chamadas " fugas de portas a dentro ", quando um 

escravo urbano fugia de seu dono, mas permanecia na mesma cidade, agora servindo a um novo 

senhor com o qual havia estabelecido um processo de negociação. 

d) Construções culturais, como a capoeira, o maracatu, e mesmo o culto a determinados santos 

católicos, como São Benedito e Nossa Senhora do Rosário, foram importantes formas de 

resistência cotidiana, elaboradas por escravos e ex-escravos nas margens da sociedade 

escravista e mesmo em suas instituições mais importantes, como a Igreja Católica. 

e) O trabalho escravo nos canaviais também gerava resistência, fosse na forma de revoltas e 

assassinatos de feitores, fosse na forma de sabotagens da produção. 

 

3) Sobre as características da sociedade escravista colonial da América portuguesa estão 

corretas as afirmações abaixo, À EXCEÇÃO de uma. Indique-a. 

 

a) O início do processo de colonização na América portuguesa foi marcado pela utilização dos 

índios - denominados “negros da terra” - como mão-de-obra. 

b) Na América portuguesa, ocorreu o predomínio da utilização da mão-de-obra escrava africana 

seja em áreas ligadas à agro-exportação, como o Nordeste açucareiro a partir do final do século 

XVI, seja na região mineradora a partir do século XVIII. 

c) A partir do século XVI, com a introdução da mão-de-obra escrava africana, a escravidão 

indígena acabou por completo em todas as regiões da América portuguesa. 

d) Em algumas regiões da América portuguesa, os senhores permitiram que alguns de seus 

escravos pudessem realizar uma lavoura de subsistência dentro dos latifúndios 

agroexportadores, o que os historiadores denominam de “brecha camponesa”. 

e) Nas cidades coloniais da América portuguesa, escravos e escravas trabalharam vendendo 

mercadorias como doces, legumes e frutas, sendo conhecidos como “escravos de ganho”. 

 

 

4) Trabalho escravo ou escravidão por dívida é uma forma de escravidão que consiste na 

privação da liberdade de uma pessoa (ou grupo), que fica obrigada a trabalhar para pagar uma 

dívida que o empregador alega ter sido contraída no momento da contratação. Essa forma de 

escravidão já existia no Brasil, quando era preponderante a escravidão de negros africanos que 

os transformava legalmente em propriedade dos seus senhores. As leis abolicionistas não se 

referiram à escravidão por dívida. Na atualidade, pelo artigo 149 do Código Penal Brasileiro, o 

conceito de redução de pessoas à condição de escravos foi ampliado de modo a incluir também 

os casos de situação degradante e de jornadas de trabalho excessivas. (Adaptado de Neide 

Estergi. A luta contra o trabalho escravo, 2007.) 

 

Com base no texto, considere as afirmações abaixo: 

 

I. O escravo africano era propriedade de seus senhores no período anterior à Abolição. 

 

II. O trabalho escravo foi extinto, em todas as suas formas, com a Lei Áurea. 

 

III. A escravidão de negros africanos não é a única modalidade de trabalho escravo na história 

do Brasil. 

 



                                                    

IV. A privação da liberdade de uma pessoa, sob a alegação de dívida contraída no momento do 

contrato de trabalho, não é uma modalidade de escravidão. 

 

V. As jornadas excessivas e a situação degradante de trabalho são consideradas formas de 

escravidão pela legislação brasileira atual. 

 

São corretas apenas as afirmações: 

 

a)  I, II e IV 

b) I, III e V 

c) I, IV e V 

d) II, III e IV 

e) III, IV e V 

 

5) A escravidão negra no Brasil teve várias facetas. Dentre as assertivas a seguir, qual não 

pode ser considerada uma marca do escravismo brasileiro? 

 

a) A vida nos engenhos era dura e penosa. Por isso, a expectativa de vida dos escravos 

era muito pequena. 

b) O processo de derrocada da escravidão foi lento e gradual, durando, legalmente 

falando, quase quarenta anos (1850-1888). 

c) Era relativamente comum ao “preto forro”, caso tivesse algum pecúlio, adquirir um 

escravo. 

d) Os escravos que conseguiam, ao longo de muito anos de trabalho duro, juntar algum 

cabedal compravam a sua liberdade. 

e) Todos os escravos se reconheciam como iguais e lutaram juntos pelo fim da infame 

escravidão. 

 

 

 

 

 

 

GABARITO 

 

 

1) B; 2) B; 3) C; 4) B; 5) E  


