17. Qual o nome do
amigo ao qual ajudei
emprestando
dinheiro para que
pudesse comprar
sua alforria?

37. Quem era o
testamenteiro de
Antonio Gaia?

38. Como eram
chamados os
escravos nascidos
no Brasil?

39. A escravidão
oprimia e massacrava seres humanos. Ainda assim
eles buscavam
formar famílias e
resistiam de várias
formas. Cite dois
documentos deste
jogo que apontam
para a formação de
famílias escravas.

40. Dê 3
exemplos de
heranças
africanas em
nossa sociedade
atual.

Você trabalhou
como escrava(o)
de ganho para
comprar sua alforria, mas na hora
da negociação seu
senhor aumentou o
valor! Fique uma
rodada sem jogar!

Liberdade!

18. Quando a
Carta de
Liberdade de Rita
foi concedida?

35. O Processocrime registra se
os escravos usavam
armas? Se sim,
quais?

21. No Inventário,
qual o valor total
dos escravos de
nação Mina: José,
Miguel e Moisés?

20. Meus antigos
senhores
venderam meus
filhos e a mim.
Quem nos
comprou?

19. Com a condição
imposta à liberdade
de Faustino, quantos
anos depois de
assinada sua Carta
de Alforria ele
estaria efetivamente
livre?

Associação dos Amigos
do Arquivo Público

Ministério da
Educação

Sua fuga para
o quilombo deu
certo, você
não foi pego!
Avance para a
casa 25!

Embarquem nessa
viagem histórica!

22. A insurreição
escrava registrada
no Processo-crime
tinha lideranças.
Quem eram os
chefes desse
levante?
23. Qual a quantia
deixada por Antonio
Gaia para Claudino
em seu Testamento?
24. Em que cidade e
ano foi assinada a
Carta de Liberdade
de Faustino?
25. Em qual cidade
a Carta de Alforria
de Rita foi
concedida?

26. Na escravidão, as
pessoas escravizadas
eram tratadas como
mercadorias. Por qual
valor Felizarda e
seus filhos foram
vendidos?
27. Qual o nome do
escravo ou escrava
mais velho(a)
listado(a) no
Inventário?
28. Observando as
atribuições dos
escravos arrolados
no Inventário, em
que tipo de produção
eles trabalhavam?
29. Quais os bens
deixados por
Antonio Gaia para
sua companheira
Izalina?
30. Qual o nome da
criança, filha de
seu senhor, que
Rita amamentou?

31. Em que ano foi
assinada a
Escritura de
Compra e Venda?
32. Sou um escravo
especializado. Você
me conheceu no
Inventário. Sou um
marinheiro! Qual
meu nome e idade?
33. Após terem sido
cercados pelo
capitão do mato,
para onde fugiram
os escravizados que
organizavam a
insurreição?

Realização:

13. Qual era a
condição expressa
na Carta de Alforria
de Faustino para
que ele fosse
liberto?

12. Hoje sou um
homem livre.
Durante a vida eu
adquiri coisas e
ajudei amigos a
conquistar sua
liberdade. Tudo
ficou registrado em
meu Testamento.
Quem sou eu?
11. Sou o
escravizado
interrogado no
Processo-crime.
Qual meu nome e
minha idade?
10. Meu nome é
Albino. Eu e meus
companheiros de
cativeiro fomos
arrolados no
Inventário. Qual era
minha profissão e da
maior parte dos
escravizados?
9. Eu e meus filhos
fomos vendidos
como escravos.
Quais são os nossos
nomes?
8. Aqui é a Rita
novamente! Comprei
minha Carta de
Liberdade com muito
esforço. Consegui
juntar dinheiro
através de qual
ofício/trabalho?
7. Eu, Faustino,
recebi minha
Carta de
Liberdade com
uma condição
muito complicada
imposta pelo meu
senhor... Qual era
o nome dele?

6. Vim da região da
Costa da Mina, na
África, por volta de
1850. Quem sou?
5. Fomos
escravizados e
lutamos por nossa
liberdade. Em que
ano e local
realizamos uma
insurreição?
4. Meu nome é
Marietta, tenho
seis anos e nasci
escravizada.
Contando comigo,
quantas crianças
com menos de 10
anos estão listadas
como escravas no
Inventário?
3. Quantas pessoas
escravizadas estão
sendo negociadas no
documento de
Compra e Venda?
2. Meu nome é Rita.
Fui trazida à força da
África e escravizada.
Antes de conquistar
minha liberdade, eu
servia a Manoel José
de Barros fazendo o
quê?

Você e sua família foram separados, vendidos
para senhores
diferentes. Fique
uma rodada sem
jogar!
Você atravessou a
fronteira e conquistou
a liberdade no Uruguai,
país em que não havia
mais escravidão. Mas
foi sequestrado e
reescravizado! Fique 1
rodada sem jogar!
34. Qual era o 5º
quesito que os
jurados deveriam
avaliar no
julgamento do réu, e
que resposta deram
a este quesito?

16. O que significa
ser um escravo “de
nação”?
36. O réu foi
condenado ou
absolvido?
Se condenado,
qual foi sua
pena?

15. Quais eram os
nomes dos vendedores de Felizarda e
seus filhos?

Partida

14. No meu
Testamento
reconheci
oficialmente minha
filha natural, para
quem deixei herança.
Qual o nome dela e
de sua mãe?

Você ganhou uma
Carta de Liberdade,
mas terá que servir
ao seu senhor por
mais cinco anos!
Fique uma rodada
sem jogar!
1. Eu sou Faustino.
Qual era minha
idade quando
conquistei minha
Carta de
Liberdade?

