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Resolva a cruzadinha
1. A Lei Feijó, famosa por ter sido “lei para inglês ver”, foi a
primeira a proibir o tráfico de escravos no Brasil, além de
declarar livres todos os africanos introduzidos em terras
brasileiras a partir daquela data. Qual é o ano da Lei Feijó?
2. Lei aprovada pelo Parlamento britânico em 1845 que
concedia à marinha britânica o direito de aprisionar navios
negreiros, mesmo em águas brasileiras.
3. Com a Lei Eusébio de Queirós, que proibia a entrada de
africanos escravizados no Brasil, o tráfico negreiro foi
efetivamente combatido pelo Império. Em que ano foi
aprovada essa lei?
4. A Lei de Terras de 1850 criou dificuldades para os trabalhadores
livres (ex-escravos, imigrantes e pobres em geral) conseguirem sua
própria terra pois estabelecia uma única forma para obtenção de
terra. Qual era essa forma?
5. Concebidas pelo senador Nicolau de Campos Vergueiro para
atrair imigrantes europeus como trabalhadores meeiros na
grande lavoura de café.
6. A Lei do Ventre Livre declarou livres todos os filhos de
escravizadas nascidos a partir daquela data, ficando os
senhores obrigados a criá-los e a tratá-los até a idade de 8
anos. Qual o ano dessa lei?
7. Intelectual negro, ex-escravo e autodidata tornou-se
jornalista e, mesmo sem formação, advogou em defesa dos
escravizados. Recentemente foi homenageado pela OAB
(Ordem dos Advogados do Brasil), de São Paulo, com o
título de advogado.

8. Movimento abolicionista liderado por Antônio Bento que
organizava fugas em massa de escravizados das
fazendas encaminhando os fugitivos para o quilombo
Jabaquara, em Santos, cidade do litoral de São Paulo.
9. Filho de escrava, ele foi jornalista e escritor, participou do
movimento abolicionista defendendo a abolição
imediata e sem indenização. Monarquista, entrou em
decadência com a proclamação da República.
10. A primeira província do Império a abolir a escravidão
em 25 de março de 1884.
11. Apelido pelo qual ficou conhecido Francisco José do
Nascimento, o líder jangadeiro que teve participação
ativa no movimento abolicionista no Ceará.
12. A segunda província do Império a abolir a escravidão
em 24 de maio de 1884.
13. A Lei dos Sexagenários libertou os escravos com 60 anos
ou mais, mas estes ficavam obrigados a prestar serviços
por mais três anos a seus ex-senhores como forma de
indenização pela sua alforria. Qual o ano dessa lei?
14. Em que ano foi assinada a Lei Áurea que extinguiu a
escravidão no Brasil?
15. Compensação não prevista pela Lei Áurea, mas que existiu
nas leis anteriores (Ventre Livre e Sexagenários), e cuja
ausência colocou os proprietários contra a monarquia.
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