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EXPLICAÇÃO PRÉVIA 

A publicação desta Coletânea de Documentos Históricos liga-se à necessidade de 
apresentar ao professor da área de Estudos Sociais um material de apoio que facilite 

sua tarefa. 
Com a nova sugestão programática e didática apresentada nos "Subs!dios para a 

implementação do Guia Curricular de Estudos Sociais para o 1!> grau-S~ a 8~ séries" 
(1}, firmou-se a intenção de imprimir ao estudo das ciências humanas um sentido menos 
descritivo e mai.s critico-analítico. 

Sendo o documento histórico a principal fonte para o historiador, não deixa tam
bém de ser para o professor um recurso didático dos mais adequados para desenvolver 
o raciocinio e a criatividade de seus alunos. 

Critérios de escolha dos textos: Levou-se em consideração, principalmente, a faixa etária 
da clientela estudantil, não havendo descuido quanto à oferta de textos alternativos de 
diferentes graus de complexidade que o professor utilizará segundo o nível de escola
ridade do grupo a que se destina. Os temas referentes à história social foram privilegiados 
nas S~ e 6~ séries, por descreverem aspectos do passado em que se observa a vida do ho
mem anônimo, o seu trabalho, seus valores e as soluções que encontrou para as dificul· 
dades que se apresentaram. Desejou-se revelar ao aluno o homem vivo do passado, bus
cando textos que permitissem surpreendê-lo participando do processo histórico, que nllo 
se restringe apenas a atos de ordem politico-governativa. Documentos políticos nllo dei
xam de compor esta coletânea, sendo-lhes porém atribuído maior espaço nas 7~ e 8~ sé
ries. 

SimJ'-lificaç!o dos textos: Para que se constituíssem em real fonte de interesse para os alu
nos, os textos sotreram alterações visando a facilitar sua compreensllo. Cuidando para 
que nlo perdessem o seu sentido essencial e ao mesmo tempo, nllo apresentassem dificul
dades desestimulantes à leitura e à concentraçllo do estudante, as simplificações inci
diram principalmente sobre digressões do autor em relaçllo ao tema central. Tanto os 
documentos em português, quanto os traduzidos tiveram alguns vocábulos substituídos 
por sinônimos. Ouvidos especialistas em edições de caráter didático, optou-se pela su
presslo de reticências no corpo do texto. bem como muito longos. 

Estas concessões <le caráter não ortodoxo no tratamento de documentos bistóncos 
baseiam-se em uma opção didática interessada em despertar o gosto pela leitura, o pra
zer da descoberta, o espirito critico e a participação intensiva do aluno. 

O J'-lano do livro: A ordem dos textos obedece à sugestlo programática dividida em qua
tro unidades, por série, contida nos "Subsídios para a implementação do Guia Curricu
lar de Estudos Sociais para o 1? grau - S~ a 8~ séries", sem contudo, abranger todos 
os assuntos referidos (2). A seqüência apresentada permite alguns casos que se com
parem dois ou mais textos da mesma natureza, o que não altera a possibilidade de se
rem analisados isoladamente. 

(I) Seoretorla da Eclucoçl o do Estado de Slo Paulo. Coordenadona de Estudo& c Normas Pedat6ci<u, 1977. 

12) As S~ e 8" ~nes abordam quatro unidades; a 6~ aborda somente duas por trata"'m as demab de ~mas aeoaoifiCO&; a 7~ 

~rio aborda ufs unidades porque a primeira unodaclt "''•"'·"' ao homem p~·hbtbnco e. SC!gundo o cri~no adotado nesta ~ 

lctlnea - rcpnxlutlr apenas documentOI da própna tpoca estudada - , nlo podena ser apresentada. 
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.A apresentação dos documentos obedece à seguinte disposição: 
1 - Título geral das unidades (o mesmo encontrado nos "Subsídios"); 
2 - Título do assunto a que se referem os diferentes conjuntos de documentos por uni· 

da de; 
3 - Nota explicativa sobre os documentos, oferecendo dados informativos bãsicos sobre 

a época em que foram produzidos e sobre seus autores (para uso exclusivo do pro· 
fessor); 

4 - Título do texto, ãs vezes, englobando mais de um documento, com finalidade ex· 
clusivamente didática, não fazendo parte do corpo do documento. Alguns poucos 
documentos possuíam títulos que foram, eventualmente, aproveitados. 

5 - TextQ c!º doc!lmento por indicação simplificada das fontes originais ou daquelas 
citadas por outras coletâneas a que se tenha recorrido. 

ó - ExP.licação breve sobre vocábulos ou expressões de época, caso se imponham; 
7 - Indica~ de alguns ~~ctos mais importantes ! serem destacados ~ texto. Os 

destaques sugeridos não devem limitar professores e alunos, pois a análise oferece 
sempre novas e versáteis oportunidades de exploração de temas (para uso exclusivo 
do professor). 

Sugat~ para o tnbalho didático com documenta. 

Para que o trabalho com documentos atinja resultados gratüicantes, deve o pro
fessor tomar precauções iniciais no sentido de fornecer ao aluno ihstruções precisas e 
minuciosas em relação ao que dele se espera. Até que o aluno esteja apto a fazer suas 
pequenas descobertas sobre o passado, deve ser treinado através de exercidos com tex· 
tos atuais. 

A atividade com documentos cabe em diversos momentos da aprendizagem: como 
motivação para a introdução de um tema; como aprofundamento de uma questão; como 
síntese de outras atividades; como ponto de partida para uma pesquisa mais ampla. 

É importante que os alunos partam sempre de uma guestão-problema e busquem 
a resposta no documento proposto. Toda leitura de texto é um estudo-dirigido, que o 
professor necessita planejar detalhadamente. 

Estes exercícios devem ser aplicados. de forma gradativa da 5~ à 8~ séries, cabendo 
averiguar se o aluno tem o domínio das etapas anteriores, antes de desenvolver as etapas 
subseqüentes. 
1 - Esquema básico P.ara leituras diri__gid~: 

- Identificação da natureza do texto e do autor (a carga do professor); 
- leitura e seleção dos vocábulos des.conhecidos (uso do dicionário); 
- numeração dos parágrafos; 
- destaque das idéias contidas em cada parágrafo; 
- esquematização e ordenação das idéias; 
- relacionamento das diversas idéias ressaltando o sentido fundamental do texto. 

2 - Diretrizes P.ara ! comP.aração de textos: 
O professor deverá atentar para os seguintes itens: 
- analisar cada um dos textos seguindo o esquema acima; 
- indicar os respectivos autores; 
- atentar para as referências cronológicas; 
- correlacionar as idéias essenciais e secundárias; 
- propor dúvidas e questões: 
- buscar respostas (em novos textos, em debates, na explicação do professor, ou no 

planejamento de outras atividades didáticas). 
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3 - Normas a serem observadas na análise de documentos: 
- O prÕfessor deverá cuidar para que o aluno, ao tratar o documento, atente para: 

- o vocabulário próprio da época; 
- as referências cronológicas e geográficas; 
- a situação do depoente na hierarquia social (na dependência do tipo de do-

cumento tratado); 
- as afirmações do texto em relação ao momento histórico; 
- os limites da credibilidade dos diversos tipos de fontes. 

4 - Exef!!P}Q de estudo-dirigido de análise de texto: 
A - Tema: Sociedade medieval . 
B - Questão-P.roblema: Como você imagma que era a vida dos servos? 

C -Texto: 
" Nós, monges de Marmoutier e Gautler Renaud, possuíamos em comum ser
vos e servas, que foram repartidos entre nós. Assim, no ano de 108_7. sexto 
dia de junho, procedemos à distribuição de crianças do sexo masculmo e do 
sexo feminino pertencentes a vários casais. De nossa p~e ~cebe~os, d~ntre 
as crianças de Renaud de Villana, um menin?, Barthelem1, .e t;,es merunas. 
E dentre as crianças de Guaxelin, uma meruna e um menmo . (Apud A. 
Luchaire, Les Premieres Capétiens in E. Lavisse, Histoire de F rance, 11, 2). 

D - Roteiro P.ara análise do texto: 
1 - leia o texto com bastante atenção; 
2 - procure no dicionário as palavras que desconhece; 
3 - grife com um traço as datas e locais; 
4 - grife com dois traços as idéias principais; 
5 - faça um quadro, anotando e enumerando as idéias principais; 

ó - Responda às questões: 
- Quem escreveu o texto? 
O autor (ou autores) viveram em que época? 
O autor (ou autores) eram servos ou senhores? 
O que o autor (ou autores) desejam tornar bem claro a quem ler o texto? 

7 - releia o texto e suas anotações. Responda: "como você imagina que era 

a vida dos servos?" 

Ação do professor: 
Após a leitura e análise individuais, o professor pode proceder da seguinte 

maneira: 
- solicita aos alunos que escrevam no quadro as idéias principais; 
- sintetiza e corrige as respostas com a ajuda dos alunos; 
- solicita que os alunos respondam à questão inicial; 
- corrige os alunos cuja imaginação foi muito além do te~to; . . 
- compara as conclusões dos alunos com as informações históncas que possw. 

Observaçio: 
O professor estimula a imaginação dos aluno.s, não permitio~, porém, '!ue 
ela vá muito além do texto, mas deve ter o cutdado de não tolhe-la. Tam~m 
o historiador tem uma atividade semelhante quando se esforça para retirar 
do texto, além das informações , a compreensão da historicidade da época 

que estuda. 
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5'SÉRIE 
UNIDADE O espaço geográfico brasileiro 
~eseus 
~ primeiros habitantes. 

O ÍNDIO VISTO PELO EUROPEU 

Os pnmetros relatos que possuimos sobre o Brasil e seus habitantes foram 
detxados por europeus que aqui esllveram no século X VI. Dentre eles des· 
tacam-se os de PERO DE MAGALHÃES GANDAVO, português natural 
de Braga. descendente de flamengos. Deve ter estado no Brasil durante o 
governo de Mem de Sá (1558-1572). Por suas descrições percebe-se que co
nheceu as capttanias da Bahia e dos Ilhéus e possivelmente a de Silo Vicente. 
Slo de sua autoria os textos que se seguem. 

Habitação e Governo entre os indígenas 
Os índios andam nus sem nenhuma cobertura. Vivem em aldeias com sete ou oito 

casas. Cada casa está cheia de gente e nela cada um tem sua rede de dormir armada. 
Não há entre eles nenhum Rei, nem Justiça, somente em cada aldeia tem um princiQ!! 
que é como capitão, ao qual obedecem por vontade e não por força. Vai com eles à guer
ra, aconselha-os na luta, mas não castiga seus erros. Este principal tem três ou quatro 
mulheres, mas tem a primeira em mais conta que as outras. Não adoram coisa alguma 
nem acreditam que há depois da morte glória para os bons, e pena para os maus. As
sim vtvem beshalmente sem ter conta nem peso nem medida. 

(Pcro <k Magalhlcs Gancb•o. Tratado \!! ~ !!2 BraSil. 15707) 

RrinciP!! - chefe 

Dfttacar no texto: 
- A organização dos aldeamentos. 
- A vida na habitação coletiva. 
- O reconhecimento da inexistência de autoridade coercitiva na vida tribal. 
- Existência da poligamia. 
- O julgamento da sociedade indígena através de valores próprios da sociedade euro-

péia (Rei, Justiça. capitão). 

Abandono do litoral 
Não se pode contar nem compreender a multidão de bárbaro gentio que a natureza 

semeou por toda esta terra do Brasil. Ninguém pode caminhar pelo sertão, nem passar 
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por terra onde não ache povoações de índios armados. Deus permitiu que fossem con
trários uns dos outros, e que houvesse entre eles grandes ódios e discórdias, porque se 
assim não fosse os portugueses não poderiam viver na terra nem seria possível conquis
tar tanta gente. 

Quando os portugueses começaram a povoar a terra, havia muitos destes índios 
pela costa junto das Capitanias. Porque os índios se levantaram contra os portugueses, 
os governadores e capitães os destruiram pouco a pouco, e mataram muitos deles. Ou~os 
fugiram para o sertão, e assim ficou a costa despovoada de gentio ao longo das capita
nias. Junto delas ficaram alguns índios em aldeias que são de paz e amigos dos portuguêses. 

(Pero de Magalhies Ganda•o. Tratado!!!_ Terra !!2 Brasil. 1570!) 

gentio - aquele que não é cristão; índio. 

Destacar no texto: 
- O espanto do europeu ante a quantidade de população indígena. 
- A utilização do arco e da flecha pelos índios em sua vida cotidiana levou o português 

a considerá-los extremamente belicosos. 
- Discórdias existentes entre as tribos indígenas, fomentadas a fim de facilitar a con

quista. 
- O relacionamento dos ataques indígenas com as atitudes dos colonos. 
- O internamento do índio no sertão como solução de sobrevivência. 

Vaidade e Bravwa 
Os homens costumam trazer o beiço furado e nele colocam uma pedra por galante

ria. Outros trazem o rosto todo cheio de buracos e assim parecem muito feios e disfor
mes: isto lhes fazem quando são meninos. Também alguns índios andam pintados por 
todc o corpo fazendo riscos na carne: isto não traz se não quem tem feito alguma valen
tia. E assim também homens e mulheres costumam tingir-se com o sumo de uma fruta 
que se chama genipapo. Isto tudo fazem por galanteria. 

lPcro de Mo~alhie> Gandno. I ralado (!a Terra !!2 !!!!!!!· 1570?) 

galanteria - vaidade 

Destacar no texto: 
- A relatividade dos critérios estéticos. 
- O reconhecimento do valor individual através do uso de sinais externos de distinção. 

A riqueza .. 
Estes índios não possuem nenhuma riqueza e nem procuram adqum-la como os 

outros brancos. Somente cobiçam mu1to algumas coisas que são deste Reino - camisas, 
ferramentas e outras - que eles têm em muita estima e desejam muito alcançar dos 
portugueses. 

(P<ro de Magalhie< Ganda•o. 1 ralado!!! Terra !!2 Bnsol 1570?1 

Destacar no texto:· 
- A ausência do sentido de propriedade e acumulação entre os índios. 
- O desejo de possuir peças de vestuário europeu. 
- A valorização das ferramentas que facilitavam o trabalho. 

Sepultamento 
Quando algum destes índios morre costumam enterrá-lo numa cova assentado sobre 

os pés, com sua rede às costas, e logo pelos primeiros dias põem-lhe comida em cima 
da cova. Outras muitas bestialidades usam estes índios. 

(Pero de Magalhie; Ganda>o. l!!!!!!2!!! Terra !li> BraSil. 1570~) 
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Destacar DO texto: 
- O ritualismo da inumação. 
- As expressões depreciativas utilizadas no comentário do cronista. 

Idéias religiosas 

Os religiosos, principalmente os jesultas, vinham para o Brasil com intenções 
diferentes das dos colonos. Por esta razio suas observações tinham como prin

cipal objetivo auxiliar os companheiros que os sucedessem. Esta foi a intençlo 
doPe. JOSÉ DE ANCHIETA ao escrever, em 1584, a lnformaçlo ~Brasil 
~ ~ ~ !:!Pitanias destacando temas rcligi050S relativos i. catequese do gentio. 

Nenhuma criatura adoram por Deus, somente os trovões cuidam que são Deus, 
mas nem por isso lhes fazem honra algum~. Não têm ídolos nem sortes, nem comunica· 
ção com o demônio, mas têm medo dele. As vezes, o matam nos matos a pancadas, ou 
nos rios, e, para que lhes não faça mal, em alguns lugares lhe deixam alguma flecha ou 
penas ou outra coisa como oferta. 

Têm notícia do dilúvio, mas muito confusa. Também lhes ficou dos antigos notícias 
de dois homens que andavam entre eles, um bom e outro mau; ao bom chamaram "Çumé", 
que deve ser o apóstolo São Tomé. Dizem que lhes fazia boas obras mas não se lem
bram em particular de nada. 

Destacar no texto: 
- A simplicidade das crenças religiosas do índio e a inexistência da idolatria. 
- A ingenuidade do jesuíta em identificar as crenças dos índios com as cristãs no caso 

do demônio e de São Tomé. 
- A tradição oral dos acontecimentos do passado: o dilúvio e a visita de estranhos. 

Morte dos inimigos 
Os da costa que têm uma mesma língua comem carne humana. Alguns em particu

lar nunca a comeram e têm grandíssimo nojo dela. Entre os tapuias se acham muitas 
nações que não a comem, nem matam os inimigos senão no conflito da guerra. 

Naturalmente são inclinados a matar, mas não são cruéis porque nenhum tormento 
dão aos inimigos. Se não os matam na guerra, depois os tratam muito bem. Contentam-se 
com quebrar-lhes a cabeça com um pau, que é morte muito fácil, porque às vezes os ma
tam de uma pancada ou ao menos com ela perdem logo os sentidos. Se de alguma cruelda
de usam. ainda que raramente, é devido ao exemplo dos portugueses e franceses. 

(José de Anclu~ta. lnforrn!Ç~ !!!! Brasil s. ~ !!!Y ~P.olanías. 1584). 

Destacar no texto: 
- A diversidade do comportamento indígena face à antropofagia. 
-A distinção dos tapuias como "nação". 
- Os procedimentos em relação aos prisioneiros de guerra. 
- O emprego da crueldade pelos portugueses e franceses ínfluenciando o comportamen-

to do índio. 
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A agricultura 

Os demais povos europeus não se conformaram com o fato de Portugal e Es

panha terem se apossado das terras do Novo Mundo. Por razões ligadas à 

expansão comercial e às lutas politico-religiosas, os franceses procuraram 

estabelecer na Baía de Guanabara a chamada França Antãrtica, em 1555. 

Com a expedição de Villegaignon (1555) chegou ao Brasil ANDRÉ THEVET, 

humanista e capelão de Catarina de Médicis, aqui permanecendo alguns me· 

ses. Ao voltar à Europa publicou As sin~dades Q! FranÇ! Antártica (1557), 

obra que se tomou importante documento para a compreensão da história 

dos franceses no Brasil. 

Suas plantações são pequenas, não passando de algumas roças localizadas próximo 

da aldeia. 
Além de uma espécie de milho - que é o único cereal que têm - plantam também 

certa~ raizes. Fazem duas colheitas por ano. 
E assim que preparam suas terras de cultivo: primeiramente, cortam o mato, dei

xando em pé apenas as árvores mais altas que um homem. Depois, ateiam fogo nos tron

cos e ervas, roçando e limpando todo o terreno. Em seguida, sulcam a terra com certos 

instrumentos de madeira (ou de ferro, depois que tiveram conhecimento destes). Em 

seguida, as mulheres plantam o milho indígena e certas raizes escavando com os dedos 

uma cova, como se usa entre nós quando plantamos ervilhas e favas. 
Os selvagens fabricam a farinha dessas raízes conhecidas entre nós pelo nome de 

mandioca. 
O modo de fazer a .farinha é o seguinte: raspam-se as raízes secas ou tenras com 

uma grossa casca de árvore toda engastada de pedrinhas bem duras (do mesmo modo 

como se faz aqui com a noz-moscada). Depois, a massa é misturada à água e levada ao 

fogo numa vasilha, mexendo-se bem esta papa até que se formem pequenos caroços de 

farinha . Esta farinha, além do ótimo sabor que apresenta enquanto é nova, constitui 

também um excelente alimento. Usam-na os selvagens como acompanhamento de car

nes o~ de peixes, assim como nós usamos o pão. 
E muito estranho o modo pelo qual os selvagens comem a farinha, pois jamais le· 

vam a mão à boca, e sim arremessam, com os dedos, punhados de farinha de uma certa 

distância, no que são extraordinariamente hábeis. Por isso, riem-se dos cristãos pelo fato 

de comerem de modo düerente. 
(Andre The•et. ~ s~ngularidades!!! França Antártica. 1557). 

Destacar no texto: 
- A forma de preparo do terreno pa ra o cultivo. 
- A simplicidade do plantio feito pelas mulheres. 
- O incipiente uso de instrumentos agrícolas. 
- A comparação que o cronista faz entre os hábitos europeus e os indígenas. 

- A importância da farinha de mandioca na alimentação do colono. 
- O processo de fabricação da farinha de mandioca. 

Os franceses também procuraram estabelecer-se no Maranhão. Com esta mJs

são, a expedição de La Ravardiere (1614) iniciou a conquista da "França 

Equinocial". Embarcou nesta aventura, o fn;.de, CLAUDE D'ABBEBILLE 

que registou suas impressões no livro História ~ missão dos 11adres capuchi· 

nhos !!! Ilha do Maranhão !;._terras circunviz.inhas, publicado em Paris em 

1614. As suas observações revelam admiraçllo, entusiasmo e simpatia pelos 

indígenas, sendo ta mbém notáveis os exageros de seus julgamentos. 
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A visão ideaUzada do índio 
Os índios tupinambás são, em geral, de estatura mediana, próxima da média dos 

franceses. Encontram-se, entretanto, alguns muito grandes, como me foi dado ver em 

certos lugares. São todos naturalmente bem feitos e proporcionados, em parte graças ao 

clima temperado do país e em parte por não viverem constrangidos em suas roupas como 

acontece aos nossos eleg-antes. 
O fato de terem, de costume, o nanz achatado, provém da prátlca, comum as mães, 

de o deformarem já no nascimento. Assim também, entre nós, muitas ajeitam a cabeça 

dos recém-nascidos para alongá-la, deturpando a natureza e trocando pela feiúra e a 

indecência o que é naturalmente bonito e decente. 
Seu andar é ordinariamente reto e grave, natural porém, modesto , sem humildade. 

São admiravelmente sadios, bem dispostos e muito mais robustos do que os nossos ho

mens mais robustos. Não creio mesmo que se encontre homem ou mulher capaz de car

regar fardos mais pesados do que eles. 
Como não são doentes, não precisam de médicos nem de remédios. Tão saudável 

é o clima, que só morrem de velhice, de fraqueza natural e não de moléstias. E vivem 

em geral de cem a cento e quarenta anos, o que nos parece admirável e prodigioso. 

Vivem eles em permanente estado de alegria, de festa, contentes e satisfeitos. sem preo

cupações, sem inquietações nem tristezas, sem fadigas nem angústias que mortificam 

e consomem o homem em pouco tempo. 

Destacar no texto: 

(Ciaudt d"Abbe•~ lc. Hostóna da ma><lo do, oad~ 

capuchinhos na Ilha do Maranhlo c tt rra\ c.:ai\:U0\- 1 /IOha~. l bl4 ). 

- A admiração pela aparência física t: dignidade dos tupinambás. 
- A idealização do cronista quanto à boa saúde e longevidade do indígena atribuídas 

ao clima saudável. 
- A impressão de felicidade que os índios apresentam ao europeu. 
- A crítica que o cronista faz à sociedade européia. 

UNIDADE . 
~ A ocupação do litoral 
~ pelo povoador europeu. 

A LAVOURA CANA VIEIRA E O TRABALHO ESCRAVO 

A ocupaçllo da fa1xa litorânea nordesúua foi realtzada através da lavoura ca

navielra. Um senhor de engenho de nome AMBRÓSIO FERNANDES BRAN

DÃO, escreveu em 1618 Diálogos das Grandezas do Brasil, onde demons· 

tra raro conhecimento da produçllo e ct:~mercializaçllo elo açilcar. O autor dos 

Diálogos era português. Tendo permanecido no Brasil, excetuando breves via

gens, de 1583 a 1618. demonstrou conhecer bem Pernambuco, Itamaracá e 

Paraíba. 
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Condições da lavoura do açúcar 
O açúcar é a principal coisa com que todo este Brasil se enobrece e faz rico. Os ca

pitães-mores, cada um na capitania de sua jurisdição, repartem as terras com os mora
dores, dando a cada um deles uma extensão segundo suas forças e possibilidades. As 
pessoas a quem se dão semelhantes terras tendo cabedal para fabricarem nela engenhos 
de fazer açúcares, os fabricam. Quando lhes falta. as vendem a pessoas que os possam 
fabricar por ser necessário muitas forças e cabedal para isso, porque um engenho dos 
de água, como até agora se costuma de fazer são muito dispendiosos. 

No Brasil, em três capitanias que são a de Pernambuco, a de Itamaracá e a da Pa· 
raíba, sem ajuda de nação estrangeira, nem de outra parte, lavram e tiram os portugueses 
das entranhas dela, ã custa de seu trabalho, tanto açúcar que basta para carregar, todos 
os anos cento e trinta ou cento e quarenta naus. Sua Majestade nã6 gasta de sua fazenda 
para a fabricação e sustentação de tudo isto um só vintém. A carga de açúcares que se leva 
ao Reino paga os direitos devidos a Sua Majestade. 

(AmbrósiO Ftrnando\ Brandlo, 01Aiol!!> ~~~ Çi!a~ \!2 !!.!:!!!!.· lt>IH) 

~ - dinheiro, riqueza. 
~-tesouro do Estado, dinheiro do Governo Português. 

Destacar DO texto: 
- O açúcar como lonte de enriquectmento e enobrecimento. 
- A doação de sesmarias e sua dependência das posses do indivíduo para o estabeleci-

mento de engenhos. 
- A importância dos capitães-mores em suas capitanias. 
- A necessidade de muito cabedal para se montar um engenho. 
- As capitanias que mais produziam açúcar. 
- A falta de auxilio de Portugal. 
- O esforço dos colonos. 
- Os lucros de Portugal com o açúcar brasileiro. 

A economia açucareira dos fins do século XVII aos inícios do ~ulo XVIII 
caracteriza-se por um momento de tranquala expansão seguado por uma ansta
biladade alarmante. Estes momentos acham•\e expressos na obra Çultura !:. 
Qputencaa !!Q Brasil. escnta por volta de 1710 pelo Jesuita João Antonio An 
dreont, sob o pseudôntmo de ANDRÉ JOÃO ANTONIL. Publicada em 1711. 
a censura régia ordenou sua destruição, provavelmente por conter preciosas 
anformações sobre as manas e a situação económaca da Colônia. 

O escravo negro no engenho 
Os escravos são as mãos e os pés do senhor do engenho, porque sem eles no Brasil 

não é possível fazer, conservar e aumentar fazenda, nem ter e ngenho corrente. Por isso. 
é necessário comprar cada ano alguns escravos e reparti-los pelas roças, serrarias e barcas. 

Uns chegam ao Brasil muito rudes e muito fechados e assim continuam por toda 
a vida. Outros, em poucos anos ficam ladinos e espertos. Aprendem a doutrina cristã, 
constroem barcos, levam recados e fazem qualquer trabalho. As mulheres usam de foice 
e de enxada, como os homens . Os que desde novatos se meteram em alguma fazenda . 
não é bom que se os tirem dela contra sua vontade, porque facilmente se entristecem e 
morrem. Os que nasceram no Brasil, ou se criaram desde pequenos em casa dos brancos, 
afeiçoando-se a seus senhores, levam bom cativeiro. 

(André João Ancoml. ç_u!!.~ t Qpul~n~t~ !!2 Bra·ul. tiiOJ 

ladinos - engenhosos. 
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Destacar DO texto: 
- A importância do tráfico e do trabalho escravo. 
-As regiões de origem dos escravos. 
- A resistência física ao trabalho. 
- As diversas ocupações exercidas pelos escravos. 
- O trabalho feminino. 
- As recomendações do Jesuíta para se evitar a melancolia que levava o escravo à morte. 

Durante pelo menos dois séculos a fabncaçio do açúcar consenou, em muitos 
aspectos, os mesmos procedimentos empregados no início da colonização. 
Este traço conservantista pode ser observado na narrativa sobre o trabalho em 
um engenho do século XIX encontrado na obra Notas domintcais tomadas 
durante uma!!!&!<.!!! em Portug!! e Brasil, 1816, 1817 ~ 1818, de L.F. TO· 
LLENARE, que aqui esteve em 1816, 1817. 

O trabalho no engenho 
Aqui, nada de apatia; tudo é trabalho, atividade; nenhum movimento é inútil. não 

se perde uma s6 gota de suor. 
Os edifícios ficam em um grande pátio: o engenho é uma extensa construção ao rés 

do chão, tendo em frente a senzala dos negros, deserta durante as horas de trabalho 
Vejo ao longe negros e negras curvados para a terra, e excitados a trabalhar por 

um feitor armado dum chicote que pune o menor repouso. Negros vigorosos cortam as 
canas que raparigas enfeucam. Os carros, atrelados de quatro bois, vão e vêm dos cana
viais ao engenho; outros carros chegam da mata carregados de lenha para as fornalhas. 
Tudo é movimento. 

O engenho está sobre um terraço; cavalos, estimulados pelos gritos de moleques, 
fazem-no girar. Raparigas negras empurram a cana para os cilindros da moenda. Alguns 
negros descarregam as canas e as colocam ao alcance das mulheres; outros as transpor
tam em grandes cestos e espalham no terreiro o bagaço inútil da cana, que não é usado 
como combustível. 

O edifício da moenda contém igualmente a importante dependência das caldeiras, 
onde é cozido o caldo de que se forma o açúcar. O mestre de açúcar ~ um homem livre 
que tem às suas ordens negros que agitam o mel com grandes colheres. O fogo das for
nalhas é alimentado dia e noite e é mantido durante os cinco meses que dura a safra. 
Negros tranportam as formas para a casa de purgar que é dirigida por um mulato livre. 
Este tem sob suas ordens homens para a refinação e para escorrer o mel que vai se ajun
tar num reservatório. Esta dependência comunica-se com aquela onde se despejam as 
formas contendo o açúcar acabado. Ali os pães cristalizados e purgados são quebrados; 
separam-se as qualidades e espalha-se o açúcar. para secar. 

(l. F r olkn.,..,, t.otu domlftiC&lS Jomadu durante 
!!!!!! Y\l&<m!!!! Portu&!!! Brasil 181!>. 1817, 1818). 

moenda - conjunto de três cilindros de madeira montados sobre uma mesa destinada 
ã moagem da cana. 

mestre de açúcar- técnico que dirigia a fabricação do açúcar. 
casa de p..!!!&ar - edifício onde se procede ã operação de branquear o açúcar. 
P-ães cristalizados.!:. P-urgados - barras de açúcar pesando 52 112 Kg. 

Destacar no texto: 
- O tipo de engenho descnto, movido à força animal. 
- O intenso trabalho da coletividade. 
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- As inúmeras tarefas dos escravos. ~ 
- O trabalho ininterrupto durante a safra. 
- O processo de produção do açúcar e suas precárias condições técnicas. 
- Semelhanças do processo de produção com o de períodos mais recuados. 

A mestiçagem 
Melhores ainda são. para qualquer ofício, os mulatos; porém, muitos deles, são 

soberbos e viciosos, consideram-se valentes e prontos para qualquer desaforo. E, contu
do, mulatos e mulatas levam no Brasil a melhor sorte, porque têm nas veias parte de 
sangue branco, talvez, dos seus próprios senhores, pois tudo lhes perdoam; e parece que 
se não atrevem a repreendê-los. Não é fácil julgar se são mais culpados os senhores ou 
as senhoras, pois não falta entre eles e elas quem se deixe governar pelos mulatos. O 
provérbio diz: O Brasil é o inferno dos negros, purgatório dos brancos e o paraíso dos 
mulatos e das mulatas. 

(Andrt Jolo Antonll. ~ra.!_QI!u~naa ~Brasil, 1710) 
Destacar no texto: 
- A existência da mestiçagem. 
- A ascendência do mulato sobre os demais escravos. 
- A filiação ilegítima. 
- O significado expresso no célebre provérbio. 

Conselhos a um senhor de escravos 
O senhor deve dar a quem o serve suficiente alimento, remédios na doença e roupas 

com que decentemente se cubra e não deixá-lo quase nu pelas ruas. Deve também mo
derar o serviço de forma que não seja superior ãs forças dos que trabalham. 

No Brasil, costumam dizer que para o escravo são necessários três PPP. a saber, 
pau, pão e pano. Quisera Deus que tão abundante fosse o comer e o vestir como muitas 
vezes é o castigo, dado por qualquer causa pouco provada e levantada e com instrumen
tos de muito rigor. Alguns senhores fazem mais caso de um cavalo que de meia dúzia de 
escravos, pois o cavalo é servido, e tem quem lhe busque capim, tem pano para o suor, 
sela e freio dourado. 

Negar-lhes totalmente os seus folguedos, que são o único alívio do !>eu cativeiro, é 
querê-los desconsolados e melancólicos, de pouca vida e saúde. Portanto, não lhes es
tranhem os senhores o criarem seus reis, cantar e bailar por algumas horas honestamen· 
te em alguns dias do ano, e o alegrarem-se inocentemente à tarde depois de terem feito 
pela manhã suas festas de Nossa Senhora do Rosário e de São Benedito. 

Costumam alguns senhores dar aos escravos um dia em cada semana, para plan
tarem para si, para que não padeçam fome nem cerquem cada dia a casa de seu senhor, 
pedindo-lhe a ração de farinha. 

Como se apresentará no Tribunal de Deus sem esperar castigo o senhor que não 
der aos escravos farinha, nem dia para plantarem, e obrigá-los a trabalhar de sol a sol 
na roça, de dia, e de noite com pouco descanso no engenho? 

(Andrt Jo.lo Antonll. Cultura~ Qpul<nc•• do Bra>tl. 1710) 
Destacar no texto: 
- A necessidade de conselhos porque os maus tratos eram generalizados. 
- O mito da amenidade da escravidão. 
- O abandono em que ficavam os escravos. 
- As longas jornadas de trabalho. 
- A fome nos engenhos. 
- As tradições africanas mescladas às tradições cristãs. 
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A riqueLa ad' inda du .u;úcar despertou o inter~''.: do\ holande~c\ em 
C\tabelecerem·se no Bra\il Além di~so em luta com a E~panha por \Ua 

imlependêncta, tnteressa,.lm·~c ~ podero'cx mercador.:\ em enfra4ue.:cr o 
tmpéno. Meucul~o relatóno aprc<entou J[AS Dl W,\LBEcCK a~ bta~o
(jerat\ em tóJJ. como sub\idt~ para uma ocupaç~n ampl.t do Nordc$te. ~\te 
documento foi publicado no Brastl na coletânea llocumcnto) HQJandcg-. em 
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Os holandeses e o Brasil 
O Brasil oferece grandes lucros aos Portugueses. Em relação ao nosso país, vcrifí· 

car-se-á que esses lucros e vantagens serão maiores para nós. Os açúcares do Brastl, en
viados diretamente a nosso país. custarão bem menos do que custam agora, pois que 
serão libertados dos 1mpostos que sobre eles se cobram em Portugal. e desta forma des
truiremos seu comérc1o de açúcar. Os artigos europeus, tais como tecidos, pano, etc. 
poderão, pela mesma raz.ão, ser fornecidos por nós ao Brasil multo mais barato; o me~
mo se dá com a madeira (brasil) e o fumo . 

Quanto à situação da parte norte do Brasil, verificar-se-á que nenhuma outra apa
rece situada tão vantajosamente para os nossos Países Baixos, pois é a mais oriental de 
toda a América meridional, de modo que uma viagem comum, \eja de 1da, seja de volta, 
pode ser calculada em dois meses. Uma vet de posse desta parte setentnonal do Bras1l 
destruiríamos todo o comércio de açúcar português. 

Uun d< \\ alb<e<~ . 1n l)o(um<nl-» Hol<>ndnol 

Destacar no texto: 
- A importância do comércio holandês. 
- A cob1ça holande~a atiçada pelos lucros advmdos do açúcar. 
- Os entraves que o monopólio impunha ao comércio. 

A luta internacional pela posse de colônias. 
- A conquista holande~a. 

Uma da\ formas de rcaç~o inconforrnista do negro à escra,idào. fot a formaçào 
de qutlomb~ espalhados por toda a Colônia. Na.o se sabe com precisao quando 
~omc.;aram a aparecer os primeirO'> quilombos. prO\.l•elmente, logo no ini~to 
da che~ada dos africanos. A l:..ílr.LI 11!.' Go,ernador d.!:. ftrillll1l.b..l.!.l;Q. FERNAO 
l)L SOUZA COUTINHO, datada de I? de junho de lb71, mforma o rei de 
Portugal \obre a existêncta do Qutlombo dos Palmares, o ma i\ famoso centro de 
rc\1\tcncia negra ao cativetro. 

Mocambos: Carta do Governador de Pemambuco ao rei de Portugal 
denunciando a existência de mocambos. 

Senhor. Há alguns anos. que negros fugidos ao rigor do cativeiro e engenhos desta 
Capitania formaram povoações numerosas pelo interior entre os Palmares c matos. Cres
cendo cada dia em número se adiantam tanto no atrevimento com contínuos roubos c 
assaltos que afastam moradores desta Capitania vi1inhos aos seus mocambos. Este exem
plo vai convidando os demais a fugirem por se livrar do rigoroso cativeiro que padecem. 
I cme-se que cresçam em poder e número. . 

Creia V. A. não está menos perigoso este Estado com o atrenmento destes negros. 
do que esteve com os holandeses, porque os moradores nas suas mesmas c~sas, e ~~ge
nhos, têm os inimigos que os podem conquistar se se resolverem a 1.egu1r tao pern1c10so 
exemplo. Os rebeldes têm já tendas de ferreiros, e outras oficinas com que podem fazer 
armas. Este sertão é tão fértil de metais, e salitre, que tudo lhes oferece para sua defesa 
pois muitos que fogem já são práticos em todos os ofícios. 
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Quererá Deus ajudar-me para que consiga deixar esta Capitania livre desta pertur
bação, que será para mim o maior prêmio de todos os serviços que a V. A. desejo fazer. 
Olinda, 1? de junho de 1671. Fernão de Souza Coutinho. 

(femlo de Souu Couunbo. Cana!!! R~~ PortuNal. lo7 11. 

mocambos - habitação miserável. 

Destacar no texto: 
- A resistência do negro ao cativeiro. 
- Formação de quilombos no sertão. 
- O temos da populaçao branca. · 
- Preparativos para a luta. 
- A consideração que o assunto mereceu do Governador. 

UNIDADE A _ d . . 
~ ocupaçao o 1nter1or: 
~ O avanço da colonização. 

A PENETRAÇÃO DO INTERIOR 

ANDRÉ JOÃO ANTONIL (jã citado), conseguiu em sua obra, Cultura ~ 
OpuJência !!Q Brasil, dar aos leitores uma visllo completa da economia bra· 
sileira de fins do século XVII e princípios do sécuJo XVIll Além das infor· 
mações sobre a lavoura açucareira e a mineração, a obra de ANTONIL con· 
tém preciosos dados sobre a lavoura do tabaco e a cnaçllo de gado. 

Os currais e as fazendas no século Ã'VDI 
As fazendas e os currais de gado se situam onde há largueza de campo e água, por 

isso os currais da Bahia estão nas margens do rio de São Francisco. 
E, posto que sejam muitos os currais da parte da Bahia, chegam a muito maior nú

mero os de Pernambuco. De tod~ estas partes e rios vêm boiadas para a cidade e Re
côncavo da Bahia, e para as fábricas dos engenhos. 

E. assim como há currais no território da Bahia e de Pernambuco, e de outras ca
pitanias, também há fazendas a quem pertencem tantos currais que chegam a ter até 
qutnze mil e mais de vinte mil cabeças de gado. São tantos os engenhos do Brasil que 
cada ano se fornecem de bois e tantos de canas, tabaco, mandioca, e tantas serrarias e 
lenhas que se poderá facilmente avaliar quantos animais necessitam de ano em ano. 

(And~ Jolo Antontl <;:uhur~!. Qp11lêncta !!!! Brasil. 1710). 

Destacar no texto: 
- A necessidade do gado localizar-se fora da área canavieira. 
- O abastecimento dos engenhos. 
- O emprego do gado na produção. 
- O curral como unidade de ocupação territorial.. 
- A formação de grandes fazendas de criação. 
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As boiadas 
As boiadas que vêm para a Bahia possuem de cem, cento e cinquenta, a duzent~ 

e trezentas cabeças de gado. 
Os que as trazem são brancos, mulatos e pretos, e também índios, que com este 

trabalho procuram ter algum lucro. Guiam-se indo uns adiante cantando, para serem 
seguidos pelo gado, e outros vêm atrás das r~ses , tangendo-as, e tend~ cuidad~ q~e não 
saiam do caminho e se amontoem. As suas JOrnadas são de quatro, ctnco e se1s ~as, 
conforme a comodidade dos pastos onde vão parar. Porém, onde há falta de água, se
guem o caminho de quinze e vinte léguas, marchando de dia e de noite, com pouco des
canso. até que achem onde possam parar. Nas passagens de aJguns rios, um dos que 
guiam a boiada, pondo uma armação de boi na cabeça, e nadando, mostra às reses o 
lugar por onde hão de passar. 

(Andre Jolo Antontl. Cultura!. QJ1ul~nc•a!!!! Brasil, 1710). 

~g~ - • ó 000 metros. 

Destacar no texto: 
- Os tipos humanos que participam da marcha . 
- Os pousos necessários. 
- As longas distâncias percorridas. 
- A vida característica do boiadeiro. 

Consumo da carne 
Não somente a cidade, mas a maior parte dos moradores mais ricos do Recôncavo 

se sustentam de carne de açougue, e da que se vende nas freguesias e vilas. Os negros, 
que são em número muito grande nas cidades. vivem de fressura~. bofes, tripas e sangue 
das reses. No sertão mais alto a carne e o leite são mantimentos comuns. 

(Andre lolo Anton•l Cultur• ~ Qpuléncoa!!!!. Brasil, t ;lO). 

recôncavo - região do litoral baiano onde se concentrava a lavoura canavieira. 
fre\suras - o conjunto das vísceras mais grossas, pulmões, fígado, coração, etc. 

Destacar no texto: 
- A dtstinção entre cidade, freguesia e vila. 
- A alimentação do morador rico e dos negros. 
- A população negra das cidades. 
- A diferença entre a alimentação nas cidades, no Recôncavo e a alimentação no sertão. 

No sec. XVII MANOEL BARRETO DE SAMPAIO, funcionário reinol. 
provavelmente da Bahia. em correspondência oftctal descreve a vida dos 
paulistas. 

Os bandeirantes paulistas 
Os moradores daquela vila (São Paulo) vivem conforme as leis do Reino e muito 

obedientes às ordens da S.A. As famílias estão unidas por casamentos umas às outras, 
dedicando-se ao descobnmento do sertão e à lavoura dos frutos da terra, de que é abun
dante. Fornece ao Rio de Janeiro e mais capitanias, farinhas, carnes, algodões, legumes 
c outros gêneros. Têm fundado vilas e muitas povoações, sem !_ljuda do braç_2 de S.~. 

E~tes moradores são aqueles que por várias vezes vieram à Bahia comb~ter o gentio 
Taputa, que destruía o recôncavo. Estes mesmos desbarataram todo o gent1o que exis
tia na parte do Sul, para poderem os,portugueses viverem seguramente em suas fazen
das e casas. 

Ultimamente passou um cabo com 200 brancos, 200 mestiços e 400 arcos desta vila, 
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cortando imensidade de caminhos e vindo parar nas cabeceiras do Rio dos Tocantins. 
Aí, tem-se notícia que descobriram minerais por terem formado casas e aberto estradas 
para a vila de São Paulo. 

Esta é a gente de São Paulo. 

~ !!,juda do braço çlç S. A. -sem ajuda financeira da monarquia portuguesa. 
cabo- chefe, comandante, o chefe da bandeira. 
arcos - índios. 

Destacar no terto: 
- União das famílias pelo casamento . 
- A união das famílias pelo casamento. 
- A pequena lavoura. 
-O apresamento do mdigena. 
- A procura de metais. 
- Os caminhos do sertão. 

ANTONIO VIEIRA, célebre Jesuila, polhico e eminenle diplomala. balalhou 
pela liberdade do indígena. Sempre denunciou a ~iolência do colono e do 
apresador, criando demoradas querelas no Brasil e em Portugal. Em Carta ao 
Provmcial , de 1653, descreve a ferocidade das enuadas que ~15avam à ~a\7-
zaçlo do ind10. 

Invasão de aldeamentos jesuíticos: Carta de Antonio Vieira ao Padre 
Provincial 

Na primeira carta disse a V. Rev~ a grande perseguição que padecem os índios. 
pela cobiça dos portugueses em os cativarem. Nada há a dizer de novo, senão que ainda 
continua a mesma cobiça e perseguição, a qual cresceu agora mais. 

No ano de 1649 partiram os moradores de São Paulo para o sertão, em demanda de 
uma nação de índios distante daquela capitania muitas léguas pela terra adentro, com 
a intenção de os arrancarem de suas terras e os trazerem às de São Paulo e aí se servi
rem deles como costumam. Após meses de viagem, encontraram uma aldeia de índios 
da dQutrina dos padres da Companhia, pertencentes à Província do Paraguai. Todos 
estavam na igreja, e o padre rezava missa, quando entraram os soldados de mão arma
da na aldeia, e dentro da mesma igreja prenderam todos os índios e índias que não pu
deram escapar. Ficaram oito dias na mesma aldeia, abastecendo-se e tendo como refém 
o Padre. Alguns dos que escapiU'am avisaram os padres de duas aldeias vizinhas, os quais 
fazendo logo armar os seus índios, vieram em socorro dos cativos. Saíram os de São Paulo 
à batalha, e venceram; os índios fugiram e ficou no campo morto por uma bala um do~ 
padres. 

índios da doutrina dos Radres da Companhia - índios aldeados nas reduções jesuíticas. 

Destacar no texto: 
- O bandeirismo de apresamento. 
- As reduções jesuíticas e os índios aldeados. 
- A invasão e o saque das missões. 
- A organização das propriedades da Companhia de Jesus. 
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ANTONIO VIEIRA, refere-se à \OIIa da bandeira chefiada por Anton1o Ra
po~o Tavares. que provavelmenle chegou a1~ a Colômbia e retomou pelo rio 
Ama10nas aportando na fortaleza de Sanlo Anlonio de Gurupá, em 1651. 

Crueldade e impunldade dos paulistas: Carta de Antonio Vieira ao Padre 
Provincial 

O modo com que os índios recebiam os Portugues era comumente de paz e só 
com sinais de grande espanto, que lhes causava a novidade de gente e roupas que nunca 
tinham visto. Outros havia que tomavam as armas e se punham em defesa de suas casas. 

Eu perguntei a um dos cabos desta entrada o que faziam com eles. Respondeu-me 
o cabo com grande paz de alma: "A esses davamos-lhes tiros, caíam uns, fugiam outros. 
Entrávamos na aldeia, tomávamos aqueles que queríamos, metíamo-los nas canoas e 
prosseguíamos a nossa viagem". Isto me respondeu este cap1tão como se contara uma 
ação muito louvável ; e assim fala toda esta gente nos tiros que deram; nos que fugiram, 
nos que alcançaram, nos que escaparam. nos que mataram, como se falassem de uma 
caçada e não valessem mais as vidas dos índ1os que as dos animais. 
Todos estes homicídios e latrocínios se toleram em um reino tão católico como Portugal. 
há mais de sessenta anos. Estas maldades ainda continuam, sem haver por elas nem 
devassa, nem castigo. 

Porque são concedidos aos sertanistas de São Paulo estes privilégios'/ Declaram eles 
mesmos que o ouro que se tira das minas de São Paulo, compra ministros e governadores. 
O certo é que os maiores autores destes delitos vão à corte e vi,em na corte Se os reis 
não impedirem e~tas tiranias. não há que esperar que os autores delas se emendem. 

Estas são, Padre Provincial, as notícias que posso dar a V. Rev~ do Maranhão de 
onde faço esta. 

tAnlonao V.e1ra, ~ ~ ~ ~· tbSJ. ~) 

devassa- sindicância, inquérito para apurar um ato crimonoso. 

Destacar no texto: 
- Como os portugueses eram recebidos pelos índios. 
- As violências cometidas pelos bandeirantes. 
- A indiferença da Coroa diante do~ fatos. 
- A corrupção dos funcionários no Brasil e em Portugal. 

A de~coberla do ouro por volta de 1697 e Jb98 con1ag1ou todas as .:amadas 
sociaiS, d~'locando rapidamente conungcnle~ populacionaiS para a ocupação 
do inlenor. b1abelece-se, ioicialmcme, nas minas uma SAX:Iedade caótica e 
tn!(O\cmá,eJ 

O povoamento das minas 
A sede insac1ável do ouro estimulou tantos a deixarem suas terras. e meterem-se 

por caminhos tão ásperos, como são os das minas, que dificilmente se poderá saber do 
número das pessoas que atualmente lá estão. Mais de trinta mil homens se ocupam, uns 
em catar, outros em mandar catar o ouro nos ribeiros. Outros ainda ocupam-se em ne
gociar, ,·endendo, e comprando o que se necessita não só para a vida, mas lambem para 
o luxo. 

Cada ano vêm nas frotas quantidades de portugueses. e de estrangeiros. para irem 
às minas. Das cidades, v1las. recôncavos, e sertões do Brasil vão brancos, pardos, pretos, 
e muitos índios de que os paulistas se servem. A nnstura é de toda a condição de pes
soas: homens. mulheres, religiosos, moços e velhos. pobres e ricos. 
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Sobre esta gente não houve até o presente governo bem ordenado. Apenas se respet
tam algumas lets, que pertencem às datas, e repartições dos ribeiros. Não há ministros, 
nem justiça para tratar do castigo dos crimes, que não são poucos, principalmente dos 
homicídios e furtos. 

IAndri I <>&o Antonol. Cultura! Qi>!!lêncoa !!!> Brnd 1710! 

datas - áreas demarcadas legalmente para a exploração do ouro, de tamanho variável 
segundo o número de escravos do possuidor, exceto as duas do descobridor, 
que mediam 4 356 m1 cada uma. 

Destacar no texto: 
- O rápido povoamento da região das minas. 
- A necessidade de abastecimento dos mais vanados gêneros. 
- O papel do ··negoctante'' na região das minas. 
- A repartição das cJatal;. 
- A inexistência, de início, de autoridade que limitasse os desmandos. 

Após a descoberta dos diamantes, em 1729. houve um grande moVImento 

populacaonal para a região do Tijuco. em Minas Gerais. Em 1734 é demar· 

cada a regilo dtamantina estabelecendo-se os seus limites anicaais. 1 oda ve1 

que se descobria novas J&Zidas fora da demarcação esta era ampliada de for· 

ma a abranger a nova região. O contrabando sempre foi con~tderado o mator 

cnme do Distrito. Após várias tentauva\ de orgamzar a exploraç1lo (mercado 
livre, capitaçlo. e\lanco). Pombal cna finalmente a lnspeçao Geral dO) Dia 
mantes. que atnbuia ao Estado a mineraçlo. JOAQUIM FELICIO DOS 
SANTOS. historiador mineiro escreveu, em 1868, Memonas do Distnto Dta 
lllantin!> abordando o regime opress.-o que lá vigorava. - -- --

O garimpeiro: lsidoro; sua vida, prisão, martírio e morte 
l sídoro era um escravo pardo, 'alente, corpulento. que vivia da mineração. Proces

sado como contrabandist~. foi condenado a trabalhar nos serviços da ~xtração agnlhoa
do. De caráter altivo, fugiu atirando-se à vida de garimpeiro. Outros escravos. também 
condenados, imitaram seu exemplo. Reuniram-se e lsidoro tomou-se seu chefe. 

Diz. a tradição que ele tinha conhecimento de uma lavra de imensa riqueza. mas 
que morreu com o seu segredo. 

lsidoro comunicava-se com pessoas importantes do Iijuco, que lhe compravam os 
diamantes que extraía. 

Q Intendente Manuel Ferrcir:!l da Câmara foi o seu maior pcrsegutdor. Isidoro. po
rém, sempre com.egUia salvar-se. Entretanto, sempre aparece um Judas c, conta-se que 
um de seus companheiros o vendeu. indicando dia. hora e local certo para as tropas 
reais o prenderem. 

lsidoro rcsisttu só, até cair ferido. Então o prenderam, e ainda o maltrataram, como 
se fosse um animal bravio. Foi no mês de JUnho de 1809. que lsidoro entrou preso no 
Tijuco. Vinha amarrado em um cavalo, cercado de pedestres, com a cabeça curvada 
sobre o animal, quase sem forças. 

O povo dizia: -"Lá vem o mártir, o homem inocente". 
No dia seguinte foi levado à presença do Intendente, que começou seu mtcrrogatório. 

CUJO fim era saber o nome das pessoas com quem tinha tido negócios. Perguntaram-lhe 
a quem veudia os diamantes. Respondeu que nào sabta. 

Esta resposta continuava a dar sempre às perguntas que se.lhe faziam. Isidoro com 
as carnes rasgadas e mal podendo suster-se foi levado à tortura. Açoitaram-no com chi· 
cote . No terceiro dia foi chamado ao segundo interrogatório. Como Isidoro não denun· 
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ciou nenhum de seus cúmplices, o Intendente ordenou que fosse no"~< a mente açoitado. 
Logo desfaleceu, sendo recolhido à pnsào. 

Sentindo aproximar-se seus últimos momentos declarou que queria falar com o In· 
tendente, para fazer-lhe um pedido e ao mesmo tempo uma revelação. 

Câmara foi à prisão e disse-lhe: - "Isidoro. peço-te perdão pelo muito que te fí1 

sofrer. Tenho tido muitos remorsos". 
Istdoro quis falar, tentou erguer-se, mas caiu morto. Conta-se que queria revelar a 

Câmara a existência de uma lavra de imensa riqueza. Ignora-se qual o pedido que que

ria fazer. 
(Narrado por Joaquam 1-tlictO dos ~antt» no liHo Mem6na' ~ Oaunco 
~· ~y\Jndo ~latO\ de testemunhü oculun. lSblil 

contrabandista - aquele que comerciava sem pagar os direitos da Coroa. 
Extração - a partir de I? de janeiro de 1772 a extração dos diamantes começou a ser 
--feitã por conta da Coroa. A este novo sistema deu-se o nome de Real Extração ou 

simplesmente de Extração. No texto significa que Isidoro foi obrigado a trabalhar 

pata o governo. . 
garimP.eiro - era, na época, o explor~dor de dtamantes ~uc não tmha autonLação do 

governo. Realizava o seu trabalho as ocultas, clandcstmamente. 
lavra - terreno de mineração. 
T ijuco - Rio às margens do qual encontrou-se ouro e dtamantes em 1729. Tornou-se o 

centro administrativo de toda a região intitulada Distrito Diamantino. 
intendente - em 1734 cria-se uma administração própria para a regtllo do Tijuco de
--nom1nada Intendência dos Diamantes. O intendente era a maior autoridade local. 
tv1anuel Ferreira da Câmara - intendente de 1807 a 1823. 

Destacar no texto: 
- A expl icação do vocabulário. 
- A repressão ao contrabando. 
- A existência de grupos ganmpetros. 
- A popularidade de lsidoro. 
- A identificação do povo reprimido com a figura de lstdoro. 

UNIDADE 
~A concentração do povoamento. 

O CAFE E A INDUSTRIALIZAÇÃO 

O desenvolvimento da agncultura cafeeira no Brasil valoruou novas áreas 

geográficas e promoveu mudanças sigmltcath·as sub o ponto de 1 tsta social e 

econômico. MANUEL BONI-'IM. JOrnalista e critico de nos\a reahdade. sm· 

tellza, em um antgo da revtsta Lenura Para Todos (década de 20). a htstóna do 
calê e retrata a vida de uma fazenda de sua época. 
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A expansão do café 
O Brasil é o país que produz e exporta mais café. A antiga P.rovíncia do Rio de Ja

neiro, a Mata de Minas, o Norte de São Paulo tiveram uma civilização rural devido ao 
café. 

O Norte do Brasil despovoou-se de escravos que o sul cafeeiro comprava a bom di-
nheiro. 

Era o escravo quem arrancava da terra toda essa riqueza. A abolição coincidiu com 
a decadência das terras que primeiro se cobriram de cafezais. 

Por esse tempo. já se havia descoberto a terra roxa. no sertão paulista - centenas 
e centenas de léguas de terra onde o café produz mais prodigiosamPnte ainda do que 
nos roçados do Rio de Janeiro. E como o preço do café era alto, e as terr:J. .·r .m baratas 
Jogo o sertão paulista se cobriu de fazendas. 

O café invade o sul de Minas, transborda sobre o Paraná, insinua-se pelo 1 nãngulo 
Mineiro. 

As estradas de ferro avançavam e irradiavam-se por toda parte; as cidades nasciam 
e cresciam atropeladamente, vertiginosamente. . . 

Que importa aos proprietários das novas terras virgens que se extmgam os anugo\ 
escravos? Os escravos, aproveitados todos eles, não bastariam para explorar as vastas 
regiões que se oferecem à cultura. . . . 

Melhor é procurar outros braços. para o cafe, que a todos atra1. Que tmporta pagar 
salário a esses outros braços? 

(Manuel Bonhm. m l.cuur.L ~ ~ 

P.rovíncia - Divisão administrativa do território brasileiro durante o Império. 
braços - trabalhadores. 

Destacar no texto: 
- A importância do café no mercado mundial. 
- As primeiras áreas ocupadas pelo café; 
- A mão-de-obra escrava na agricultura cafeeira. 
- A expansão do café pelo interior paulista e demais estados. 
- As ferrovias e sua importância na expansão cafeeira. 
- A necessidade de novos trabalhadores - os assalariados. 

A imigração 
A assombrosa fertilidade do solo, o preço do produto, dão para tudo. compensam 

todas as despesas. - "Venha a imigração". E veio, de fato. São Paulo se fez italiano: 
língua, costumes, produtos, jogos, cozinha. Tudo se tornou comum, e entrou para a 
vida paulista. 

Cada fazenda é uma aldeia de colonos; aldeia com a regularidade e o aspecto dos 
acampamentos, cujo quartel general é a residência do fazendeiro. ou do seu adminis
trador, com prédios para depósitos, maquinismos, armazéns de viveres. etc. O acampa
mento, às vezes, se desdobra. As ruas de casas de colonos - todas iguais. como as anti
gas senzalas - têm, mesmo, o nome de "Colônias". 

Toda fazenda mai~ desenvolvida tem várias colônias, distribuídas pelas várias zonas 
de cafezais. Iguais. regulares, arruadas como as senzalas, no entanto. as moradas dos 
colonos são separadas e os seus habitantes bem senhores de si, apesar de assalariados. 
Marido, mulher e filhos trabalham por emP.reitada ou por tarefa . 

(MJIIU t"l U..\llhm . 111 lA.:IlUro.l J'l>'fói ~I 

empreitada - compromisso de formar determinado número de pés de café. 
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Destacar no texto: 
- A imigração italiana. 
- A difusão de padrões culturais italianos no Estado de São Paulo. 
- A organização espacial dos edifícios necessários na fazenda. 
-O paralelo entre a senzala e a colônia. 
-O trabalho familiar. 
- Os tipos de contrato de trabalho. 

O trabalhador rural 
Há sempre necessidade para alguns de admitir trabalhadores pagos por dia. Estes, 

geralmente, nacionais - mineiros e bahianos. Percorrem muitas ~ID!as a pé, para vir 
ganhar o salário do café. Vêm às levas, ãs "turmas'', quase sempre sob a chefia de um 
caP.ataz que os explora. Passada a safra, passadas as grandes ~P.inas, os trabalhadores 
iõrasteiros vão-se embora. No ano seguinte vêm outros. 

Tudo isto dá à fazenda atual um aspecto inteiramente oposto àquele da fazenda 
de outrora, dos tempos da escravidão. 

~~a - "!:: 6 000 melros. 
~pataz - chefe de trabalhadores. 
~pina5 - limpeza do terreno. 

Destacar no texto: 
- A migração nacinal para a região cafeeira. 
- A natureza do trabalho pago por dia. 
- A figura do capataz. 
- A falta de segurança do trabalhador diarista. 
- As diferenças entre a fazenda dos tempos da escravidão e a fazenda que contrata 

colonos e admite diaristas. 

O fazendeiro 
O administrador é quem faz toda a fiscalização do trabalho na fazenda. O fazen

deiro, geralmente, nem mora na propriedade. Tem residência fi.xa na cidade. Vai à fa
zenda de tempos em tempos, p~sa lá dias, semanas, por passeio. Caça, faz política, 
joga, promove festas de santos. As vezes, examina o estado das lavouras, escolhe as ter
ras para novos roçados, entende-se com os comissários. 

(Monucl Bonftm. m ~ Para ~~-

comissários - indivíduos que financiam as safras, negociam-nas com os exportadores, 
descontam o capital emprestado mais os juros e entregam o que resta ao fazendeiro. 

Destacar no texto: 
- A direção dos trabalhos na fazenda. A importância do administrador. 
- A vida urbana do fazendeiro de café. 
- O comissário de café. 
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O desenvol-.mento da la•oura cafeeira e a necesstdade de trabalhadores fi
zeram do imigrante um substituto do escra•o. Daí O> conflitos existentes entre 

fazendetros e colonos, nos pnmetros tempos. THOMAS DAVA TZ. era um 

imigrante suíço que veio para S!lo Paulo. como colono contratado para tra

balhar na fa1enda lbícaba, do \enador Nícolau dos Santos Vergueíro. Pos
suindo in•trução (era professor) e 'indo de um prus liberal. Da,atz. n!lo pode 

se suJeitar ao regime de trabalho na fazenda. Após muitos atritos com o se
nador Verguetro. Davatl retornou à Suíça e escre•eu um lt-ro- Memónas ~ 
um colono !lQ .Eirastl (1858)- onde der.unciou as condtçOes de vida dos colonos 
na fazenda lbicaba. 

A ilusão e desilusão do imigrante 
A questão da imigração transformou-se em um problema vital para as populações 

pobres de muito país europeu. 
Muitos ousaram dar o passo decisivo, buscando melhores dias em terras distantes. 

E o resultado é que foi um sonho. Iludiram-se por relatos atraentes dos países, por car
tas ou informes sedutores e fascinantes de amigos. de parentes. Iludiram-se pelos P.ros
P.ectos de prop_!ganda e também, sobretudo, pela athidade infatigável dos ~gt:_n_tes cie 
emigração. mais empenhados em recheiar os próprio~ bolsos do que em suavizar a exis
tência do pobre. 

Eu próprio fui vítima. em dado momento, da febre de emigra r. Certas circunstân
Cias vieram-me facilitar uma colocação nas colônias da província brasileira de São Paulo. 
Em companhia de numerosos outros imigrantes embarquei na primavera de 1855 para 
essa terra mas não tardei em chegar à convicção de que: - " Desta vez estou perdido!" 
O mais triste é quando se chega a descobru isso. quando percebemos que uma nova es
cravtdão no~ dommou e que dc\\a C\t:ra\ 1dão é mat\ dtfictl escapar do que da tradicional 
que de há longa data submeteu os negros africanos. 

tlhomas 0.\utz. ~ ~!!!!! ~ ~ ~. l&k• 

J>rQSpe!(:t~ ~e prop~ganda - folhetos que eram distribuídos na Europa exagerando os 
benefícios que o Brasil ofcrecta aos imigrantes. 

agente~ de emig~ção- aliciadores de imigrantes na Europa. 

Destacar no texto: 
- Os mouvos europeus da emigração. 
- A sedução da propaganda. 
- Os exageros da correspondência dos emigrado~. 
- A desilusão de Davatz. 
- A comparação que o autor fa.1. de sua Situação com a dos escra~·os. 

Sofrimentos dos colonos 
Fomos conduzidos a lbicaba. Nessa colônia. mostraram-nos os regulamentos ape

nas tínhamos chegado, quando o que desejávamos era comer e beber. 
Consta do regulamento limitações à liberdade pessoal dos colonos. Sem autorização 

por escrito do diretor. nenhum colono em dia útil, pode ausentar-se da fa;enda, a não 
ser para local muito próximo. É necessária permissão para receber ou hospedar om ami
go. ainda quando se trate de parente próximo. E é claro que tais autonzações ficam 
intl!iramente ao arbítrio do diretor. que as pode conceder ou recusar. Em outras colô
nias. a desobediência a qualquer regulamento ou ordem do diretor, por mats arbitrários 
que \eJam, importa em multas. 

Chegou-se a exigir dos imigrante~ em certa colônia que fizessem serviços de limpeza 
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em uma estrada. Como eles não quisessem cumprir essa ordem descabida, foi -lhe\ im
posta pelas autoridades uma multa altíssima. 

Em outra colônia ocorreu o segumte fato : alguns colonos que tinham seu café e 
s~~ roças em ordem, pretenderam fazer certos serviços no sího de um proprietário das 
V1ZUlhanças_ d_e modo ,a ganharem algu~ dinheiro extraordinário. Foram impedidos. Na 
mesma coloma tambem, não se perm1t1u a um pat que fosse vtsitar a filha, residente 
em outro local. O diretor ameaçou de morte a uma senhora caso realiz.asse o intento de 
procurar-me a fim de se aconselhar sobre questões de família. 

( I OOmuDj,atz. Mcm()n.I\~~~~~W ~~~·-

diretor -autoridade máx1ma da Colônia. 

O.tacar no texto: 
- O autoritarismo dos fazendearos ao tratar trabalhadores livres. 
- As limitações impostas à liberdade individual. 
- Os exemplos de várias colônaas. 
- A missão que o autor se 1mpô~ de denunc1ar ~ fatos. 

Um relatóno fello ao go>erno do Estado de SAo Paulo. em 11!91. descre"a 
com cen~ apreensllo o turbulento cres~•mento da Capttal pnwocado pelo 
desenvohtmento da cafeicultura e do ini~io da tndustnallla\·au. 

Crescimento da cidade de São Paulo 
Conquan t~ fundada há ma1s de 330 anos. São Paulo é uma cidade nova, cujo as

pect_o geral assmala-se ~gora por uma constante renovação das edificações antigas. as 
q~s desaparecem rap1damente e pelas multiplicada\ construções que constituem os 
barrros novos. 
. São Paulo é uma cidade moderna com todos os defe1tos e qualidades inerentes as 

Cidades que s~ desenv?lvem muito rapidamente. Desi~ualdades nas edificações e nos 
arruamen~o~, 1rre~landades nas_ co_nstruç~s reahzadas sem plano premeditado. Gran
des superftcles habatadas sem ~ mdtspen~avets melhoramentos reclamados pela higiene. 
Grandes espaços des~upados ou mutto Irregularmente utili;ados, e a par de tudo isso 
u~a populac~o que tnplicou em dez anos. Grande movimento, muito comércio. extraor
dmária valon zação do solo e das edificações e clima naturalmente bom. 

O.tacar no texto: 
- As transformações de São Paulo nos fins do século XIX 
- O crescimento rápido sem planejamento. 
- O desenvolvimento econômico retratado pelas novas comtruções. 
- A má djstribuição do espaço ocupado. 
- A falta de infra-estrutura dos serviços públicos. 
- O aumento considerável da população. 

Com o crescimento das fábncas aumentou considera,elmente " número de 

trabalhadores nas tndústrias . No micio de\te pro<.-e\>O as condiçõc' de traba

lho eram extremamente penosas. A 'ida dura do operário é narradd pl·lo tn• 
dustnal paulista JORGt STREET numa pabtra qu~ proferiu em 1'1.14. 
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Condições do operariado . . . . Havia entre nós, incontestavelmente, abusos e mJuSttças contra cnanças, mulheres 
e mesmo operários homens, no que diz respeito à ~da~e de. admissão, do horário e do 
salário principalmente. E sabe1s que falo de expcnenc1a propna, porque duran.te ma1s 
de 35 anos dirigi fábricas com milhares de operários e sei bem o que vos d1go. Confesso 
que trabalhei com crianças de 10 ou 12 anos e talvez menos. porque nes!>cs casos, os 
próprios pais enganavam. O horário no~mal de trabalho era. d~ lO horas e. quando ne~ 
cessário, de 11 a 12 horas. O que vos d1zer das mulheres grandas que trabalh~vam ate 
quase a hora de nascer o filho? Nào preciso explicar os exemplo\. cllo e\tC\ umcamentc 
para mostrar que o problema existia. 

Destacar no texto: 
- O depoimento de um industrial. 
- O trabalho infanul. As necessidades da família pobre. 
- O trabalho feminmo. 
- A jornada de trabalho. 

O enriquecamento advindo do café proporcaonou uma grande e~pan~o do~ 
negócios e maior demanda dos bens de consumo, pnncapalmente em São 
Paulo. Desta forma. a indústria ~ desenvolve no~ Iins do -éculo XIX hgaéa 
ao capttal criado pela atividade cafeeira . Na entrevista do tndu\trtal FRAN· 
CISCO MATARAZZO nota·'e pnncipalmente a particapaçil.o Jo tmigrante 
neste proce,,o, 

O industrial: Entrevista de Francisco Matarazzo concedida em 1926 
Cheguei ao Brasil há já quarenta e cinco anos. Vinha com mulher e dots filhos. 

Da minha terra no sul da Itália. traz1a um pouco de dinheiro. Aqut desembarcado. com 
a bolsa cheia d~ vontade de trabalhar, dingi·me a Sorocaba. onde dei inicto ã mmh.t 
carreira, ajudado por um meu conterrâneo. . . . Estabelecido em Sorocaba, abri um botequim, ou venda como se diZ aqu1 no Brastl. 
Eu lhe faço notar que não tive jamais. nem procurei ter. o que s~ chama ~atrã.o. 

A luta me seduz.ia. confiando umcamente na minha cnerg1a e na mmha força. AI 
gum tempo depois instalei em Sorocaba uma fábrica de banha. . . 

Contente, mas sem exagerar pelo \ucesso, pedra angular da mmha prospe:tdade 
fixei-me em São Paulo, c dei vida à organização que agora leva meu nome. Ets, \em 
uma vírgula a mais ou a menos, a origem da minha posiç!lo. 

Destacar no texto: 

tm Vt..:enro 81•nc-•to. ~~h.a d1 ,.h\olu~l -.~ r:nt~H,ll' 1kl t uni• 
~ rant:a""-"0 M•tara.ud. I tfl'.,.::r•fw Po~uh ''" ~.:.,\, f) .. ulu. l'f!tH 

- A origem do entrevistado. 
- A disposição inicial de ded1car-se ao comércio. 
- A mentalidade empresarial. 
- A atividades ligadas aos gêneros alimentícios. 
- O enriquecimento em São Paulo. 
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'SÉRIE 
UNIDADE O nascimento 
~ do Estado Brasileiro 
L____:_j e o regime monárquico. 

O PROCESSO POLÍTICO-SOCIAL: REGIME MONÁRQUICO 

Para apurar o crime dos envolvidos na "Inconfidência Mineira" foi abena, 
no Rio de Janeiro, por Portaria do Vice-Rei Luls de Vasconcelos e Souza a 
7 de maio de 1789, a primeira DEVASSA. Uma outra DEVASSA com o mes· 
mo objetivo foi aberta a 12 de junho de 1789. na Capitania de Minas Gerais, 
pelo Visconde de Barbacena. A coleçllo desses tnquéritos constitui os AUTOS 
DA DEVASSA DA INCONFIDÊNCIA MINEIRA. Foram publicados pela primeira \tt 
em 1936 e. nos festejos comemorativos do Sesquicentenãrio da Independência 
do Brastl - 1972 - houve uma sej!Unda ediçllo. 

Inconfidência Mineira: Acusações contra Tiradentes 
4~ Testemunha 

. VI~E~ VIEIRA DA. MOTA, natural da Cidade dq Porto, morador nesta Vila 
R1ca, cruxerro de João Rodrigues de Macedo, idade de cinquenta e quatro anos, jurou 
sobre os Santos Evangelhos, em que pos sua mão direita dizer a verdade. 

. Disse que sabe por ~r público em toda esta Vila, que o Alferes Joaquim José da 
Silva, por alcunha - o :rrradente~ - ~dava .falando pelas tabernas, quartéis, por onde 
~ ach~va, que estas Mrnas Gerats podtam vtr a ser uma república. Em certa ocasião, 
rndo Trradentes. ã sua c~a conversou longamente sobre a beleza, formosura e riqueza 
deste P~ de Minas GeraJS, asseverando que era o melhor do mundo porque tinha em si 
ouro e diamantes, acrescentando que bem podia ser uma república livre e florente. A 
t~temunba lhe respondeu: - "Pois que? Assim como sucedeu com a América Inglesa"? 
Trr~~entes retrucou: - "Jus~amente;, E ainda melhor, pelas maiores comodidades que 
tem . A testemunha então disse: - Ora, não seja doido! Isto é uma loucura". "Você 
anda fazendo. alguma que Ih~ há de ainda disparar em algumas dores de cabeça". Res
pondeu-lhe Ttradentes: - "E porque eu não acho homens e os filhos destas Minas são 
todos uns vis. Porém, se eu os não achar, hei de annar ~a meada que em cem anos 
se não há de desembaraçar", estas palavras proferiu já como um ho~em perigoso": 

~ - vendedor em armazéns, lojas, farmácias, etc. 
alfe~ - posto militar. O primeiro posto de oficial da época. 
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Destacar no texto: 
- A necessidade que a testemunha tem de inocentar-se. 
- A culpa atribuída ao Tiradentes. 
- As idéias republicanas dos inconfidentes. 
- A América inglesa como modelo político. . . 
- As declarações desta testemunha e compará-las com as da carta-denuncta, 

seguir. 

Inconfidência Mineira: 
Carta-denúncia de Basilio de Brito Malheiro do Lago, 

logo a 

tado, agia com vigor e presteza. No entanto, a firmeza com que ele recusou ficar na Bahia, 
contrariamente aos desejos de alguns de seus cortesãos, não deve ser esquecida. 

A Princesa Regente, assim chamada e talvez impropriamente no Brasil, desenvolvia 
uma energia muito grande, sempre azafamada, olhando e determinando tudo ela mes
ma, e parecia ter propensão para governar, embora só o fizesse com a sua casa. Havia 
grande dignidade na maneira pela qual se submetia a privações, mas esta mesma era 
comprometida pela sua soberba imperiosidade. De maneira alguma seria ela capaz de 
ceder o seu lugar de segundo súdito do reino; insistia sobre as distinções devidas à rea
leza e não perdoava o mais leve desrespeito. 

Vila Rica 15-04-1789. n.tacar oo texto: 
limo. e Exmo. Sr. Visconde General. - A impossibilidade da Rainha Mãe governar. 
V. Excia. me ordenou que lhe desse escrita a parte que já lhe dei . de palavra: de _ A direção do governo pelo Príncipe Regente. 

que eu tinha notícia de como algumas pessoas promoviam nesta Cap1tama rebelião con· - As opiniões correntes sobre o caráter do Príncipe. 
tra V. Excia., e igualmente contra o Estado e a mesma sobera:"a. . . - A necessidade da família real adaptar-se às condições de pobreza em que se encon-

Achei, muitas vezes, conversando com o Rocha e o MoraiS, o Alferes Joaqu1m Jose. trava. 
por alcunha o Tiradentes. Depois me disse o Morais estas ~alavras . "o Tiradentes an.da -O titulo impropriamente atnbuidÔ à Carlo.ta Joaquina. 
morto por fazer um levante"; e como eu desconfiava do Tiradentes, e p~rque abommo 
tudo o que é traição, seja contra quem for, repreendi o ~orais •. e lhe disse que sem~- A Corte no Brasil: O palácio real 
lhantes palavras ninguém as proferia, que eu as não quena ouv1r. Eu não sou?e mais Os príncipes e seus respectivos séquitos iam a cerca de trezentos, viviam atravan
coisa alguma; mas fique1 com uma desconfiança muito grande: Sempre percebi, .~esde cados numa habitação miserável para um rei, embora dignificada com o nome de palá
que vim para a América, nos nacionais dela, o desejo de se libertarem da obedlencla cio. É verdade que possuíam além disso, o correr de edifícios do outro lado da praça; 
que devem prestar aos seus legítimos Soberanos. e uma vontade de fa l.erem do Brastl mas, mesmo assim, as acomodações deviam estar muitíssimo aquém das necessidades. 
uma república livre, assim como f12.eram os Amencanos Ingleses. O edifício ficava num trecho de terreno de área reduzida. O andar de baixo era todo 

IAliW !!• ~ !k M ma. c;.,.,.,,, ele ocupado por galerias, corpos de guarda e outras serventias. Por cima, ficavam os 
. . aposentos dos mais velhos da família, e sua Íilllll1.@g!ml_ imediata. Metade do edifício 

Rocha - José Joaquim da Rocha, cartógrafo, historiógrafo, f~rneceu estat1st1cas sobre possuía mais um pavimento onde as crianças com seus criados se achavam alojadas. 
a Capitania de Minas Gerais a Tiradentes que delas se valta para a propaganda do Esse edificio, antes de ser transformado em residênciareal, continha dentro de suas pa-
movimento. . . redes a casa da moeda e uma prisão; os respectivos ocupantes foram expulsos, tendo 

Morais - Manuel Antonio de Morais, testemunha 64~. fazendetro em Serro F no. sido a casa reunida, por meio de uma espécie de passagem coberta, ao convento dos 
- -- carmelitanos. Isso fez com que a casa se tornasse mais espaçosa e cômoda, embora de-
Destacar 00 texto: ficiente ainda nalguns pontos. A parte inferior do convento foi convertida em cozinha 
- As denúncias feitas por Basílio de Brito Malheiro do Lago e compará-las com as da e lugares de serviço, e a superior em aposentos domésticos de espécie melhor. Os car-

Vicente da Mota (4~ Testemunha). metitanos foram transferidos para a Lapa, lugar onde tinha havido uma escola, anterior-

r---------------------------------------~ mente extinta. 
t lohn luccoclt, ~!!U!!l!tt 2 {tJ!! !l! !•n_e..!!L• 1808·1818). 

famulagem - criadagem 

Destacar no texto: 

A vmda da família real, pressionada pela Inglaterra, alterou a v1da da Colôn~a. 
que passou a comportar-s.e como sede do governo portguê~ . Um VIaJante mgb. 
JOHN LUCCOCK. obsel"'ou a chegada e a instalaçllo da corte. ass1m como o 
comportamento das diversas ca madas sociais no hvro ~9ll\\ ~ohr.e Q Rio ck Ji!.: 
!leiro ~ P.artes meridionaiS do Brasil tomadas durante ~ ~ de de~ ~ 
.wK I!!Ú· ~ lBQ!I a 1818. 

- A ausência de acomodações apropriadas à instalação real. 
- A adaptação de construções já existentes. 

L --------------------------------------------------' - O desalojamento de seus ocupantes. 

A Corte no Brasil 
- O número elevado de pessoas a acomodar. 

A família real vista por um inglês A Corte no Brasil: O passeio da Rainha 
A_ Rainha Màe ~tava ba~tan~e velha, acresce que seu estado mental era de molde a Se humilde era a residência real, mais humilde ainda se mostrava o seu séquito 

i~pedrr que e_la se:"usse po~ !nterro a extensão de sua desgraça. Sua pessot es:ava nn quando aparecia em público. O veículo melhor que a opulenta colônia brasileira podia 
R1o, mas sua unagmaçào, dtzlam, apresentava-l~e geralmente cenános d~ L sbo : oferecer à sua soberana era uma pequena sege. Era puxada por duas mulas vulgarís

Seu filho, o Princípe Regente, tem sido vãnas vezes acusado de apaua; a mtm, pa· simas e conduzida por um cocheiro metido nu.-na libré velha e desbotada. Acompanha-
I · · 'bilid d · d arãter do que em geral tanto amt· --receu-me e e possutr mruor senst a e e energta e c . • vam-na em seus passeios uma dama de honor na mesma sege, dois soldados à frente 

~ · t ' b · Ih Ach olocado dentro de ctrcunstan· ' • -- - --· gos como advers~~.nos costumam a n utr- e. ava-se c .• . . e um oficial com outros doze soldados. Os militares iam mal equipados e montados· 
cias novas e próprias para pô-lo à prova, curvando-se ante elas com pacJencla; se tnct seus cavalos não tinham ferraduras sendo que muitos deles eram mancos, caolhos, sar~ 
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nentos· o uniforme dos homens, era azul, mas oferecia todas as tonalidades dessa cor va. 
riável ~variada Suas túnicas surradas c remendadas, não tinham coletes, nem luvas. nen; 
meias; suas bo~as, velhas nunca nram graxa e escova. Seus capactes e cartucheiras Jf 

tinham saído de moda. tanto em Portugal como nas dema1s partes da Eur~pa. 

A di~solução da Conslltumte por D Pedro I suscita a pnmeira das muita\ 
cmes de seu remado. A Carta Outor~:ada fomema. JUntamente com a péss1ma 

conJuntura a :onôm1ca da época. o moHmento denomlllado CONFeDERAÇÃO 

DO EQUADOR . Pernambuco toma·se o centro da re•·olução e Manuel de 

Canalho o seu bnlhante chefe . O MANIFESTO que se segue foi divulgado 

em todas as província' do Norte. 

Embora em tão reduzido grupo, as espadas eram todas diferentes; multos.deles nà< 
unham carabinas, suprindo a falha, com uma ou duas p1stolas velhas e mal fe1ta~. Ro~. 
tos e mãos mostravam-se totalmente mocentes de qualquer contacto com um arugo ta( 
raro quanto o sabão ou tão comum quanto a água. O arreio. dos cav~los com as rédea 

rebentadas e consertadas com um tento de couro cru; os freios e estnbos, taiS como a Confederação do Equador: Manifesto revolucionário 
esporas dos soldados havia anos que não eram areados. Brasileiros do norte! Pedro de Alcântara, filho de João VI, rei de Portugal, a quem 

Uohn L.J« ock. Nolu ,.,.,,.. o R"' de Janmo 
1~ 1' ' vós por uma estúpida condescendência com os Brasileiros do sul aclamastes vosso im 

. . perador, quer descaradamente cscravinr-vos. Que desaforado atrevimento de um euro-
seg~ - coche com um só assento, com duas rodas, fechado com cortmas na parte dlan peu no Brasil! Acaso pensará esse estrangeiro ingrato e sem costumes, que tem algum 

teira. direito à coroa, por descender da Casa de Bragança na Eu;opa, de quem já somos in-
libré - uniforme de criado de casas nobres. . . dependentes de fato e de direito '? Não há delírio igual. 
dama de honor - mulher nobre que acompanhava a ramha e estava a seu serviÇO n Brasileiros do norte! Quando os vossos irmãos do sul aclamaram esse europeu por 

palácio. Amiga da rainha. seu imperador. foi com a cláusula expressa de imperar sobre um povo livre, de quem 

Destacar no texto: 
- A aparência geral de pobreza do Brasil Colônia. 
- O aspecto caricatura! da narrativa. 
- O desleixo do cortejo. 
- A deficiência dos armamentos. 
- A falta do fausto característico da realeza portuguesa da época. 

ele se intitulou seu perpétuo defensor. 
Se os do sul, gelados pelo frio do trópico, não têm valor para te punir num cada

falso; 
Se aceitam <,ia tua mão. o vil projeto de constituição, que deveriam considerar um 

novo insulto, depois da dissolução do congresso; 
Se finalmente querem ~er teus escravos, engana-te, sultão, pois no sul ficará circuns

crito o teu império. 
Entretanto. vó~. ó Bra\llelro\ do norte. habitantes do Equador, gente aquecida pelos 

A Corte no Brasil: Os primeiros contatos dos br~ileiros co~ a _Corte raios perpendiculares do \OI. vós. em· cuJos corações arde o fogo da pura liberdade. desisti 
Enquanto isso, os ricos brasileiros tinham casa e co1sas boas; msso e ~ue. eles .tev~ do pacto de obedecer a quem tem violado o mesmo pacto; sustentai vossos direitos; defen

vam vantagem/ Uma das primeiras ordens baixadas após a chegada do pnnclpe d~spa dei ,·ossa hora; e o\tental o vos\o bno. grnando impá~idos resolutamente.: Não queremos 

que ninguém poderia ter simultaneament~ duas casas. Essa ordenação ~ra extens1va um imperador cnmmoso. \em fé nem palavra: podemos pa~sar sem ele! Y1va a Confedera: 

armazéns e lojas, determinando que elas unham que ser entregues n~o so aos em1grar ção do Equador! Vi"a a comutuiçào que nos de"e reger! V1va o governo supremo. que ha 
tes necessitados da mãe-pátria. como também a comerciantes av.enturc1ros de toda parte de nascer de nós me\mos! 
Os nossos conterrâneos ingleses unanimemente se r:cusaram a llrar p~rt1~o dessa o~derr 
preferindo pagar aluguéis generosos e fazendo ass1m com que os propnos senhonos s Destacar no texto: 

interessassem pela su~ ~como?ação. . . . -O caráter panfletário do documento. 

(Apud, Ulwes Ca,.alho Brancllo. ~ Conledc~~ !!g .!;.q'l!lll!rl 

Seja por tato pobuco, seJa por uma s1mpat1a real pelas maguas de que eram teste - A xenofobia contra o português. 
munhas, os homens de posse da colônia adiantavam-se em seus oferecimentos, ~mpres - A reafirmação da independência. 
tando espontaneamente seu dinheir~ .. suas casas e quase q~e todas as suas comodidade~ - A aclamação de D. Pedro pelo sul e não pelo norte. 

Dentro em pouco, no entanto, ve.nf1caram o erro c~metldo ao suporem que, por taJ - O desrespe1to ao caráter constitucional da monarquia. 
obséquios aumentariam suas própnas fortunas• O ma.ts que a grande parte dos 9ue con: - A dissolução da Constituinte. 
pareciam à corte podia esperar em retribuição por se terem submetido aos desejos dela _ A Carta Outorgada. 
por seus sacrifícios e esforços. era uma poucas palavras genus e cortesias ocas da pari- A revolução no; Estados do Norte. 

do Príncipe. - Os ideais revolucionários. 
Uuhn Lucccxk . Nota'\ wbre o Mto cJc Jancm' 

Destacar no texto: 
- A ordem do Princ1pe em relação às moradia~. 
- Os comerciantes locais também prejudicados. 
- Os beneficiados: portugueses e estrangeiros. 
- A atitude dos comerciantes ingleses. 
- A esperança dos brasileiros ricos de receberem recompensas em troca de seus favore• 
- A desilusão. 
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O processo dos réus da Confederação do Equador, foi. por ordem do lmpe· 
rador. sumaríssimo. As condenações à forca e ao fuulamento recairam sobre 
vános republicanos entre eles Fre1 Caneca. Dentre as várias sentenças de mor· 

te destacamos as de Ractchff. L.oure1ro e Metrovtch. comandantes de nav1os 

revolucionarias que bloqueavam as forças contra· revolucionánas pemambuca· 
nas em Barra·Grande. 
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Confederação do Equador: Sentença de morte 
Vistos estes autos que se fizeram contra os réus João Guilherme Racticlife. segundt 

comandante do brigu_1: "Constituição ou Morte". João Metrovich, pnmeiro comandam. 
do mesmo brigue e a Joaquim da Silva Loureiro. comandante da ~a "Maria da Gló 
ria", todos por nomeação do rebelde e infame Manoel de Carvalho Paes de Andradt 
apurou-se que: 

O réu João Guilherme Ractichfe fugindo e abandonando a sua pátria, Portugal 
chegou a Pernambuco na crise revolucionána e fot seguidor de Manoel de Carvalho 
Foi enviado no brigue "Constituição ou Morte" para auxiliar as tropas rebeladas, negQ 
ciar com o governo das Alagoas e impedir que chegassem auxílios às tropas fiéis (ao lm 
perador) que estavam fortificadas na Barra-Grande. Este malvado réu, se derramav1 
em vocifera~s contra a Augusta Pessoa do Imperador, e em elogios a favor de Carvalho 
O réu é, portanto, cúmplice do enorme crime de rebelião. 

O réu João Metrovich foi mandado pelo rebelde Manoel de Carvalho como primein 
comandante do Brigue "Constituição ou Morte'' para socorrer as tropas rebeldes qll! 
enfrentavam as tropas fiéis (ao Imperador) em Barra-Grande; bloqueou Barra-GraneL 
impedindo a chegada de víveres para as tropas Imperiais. O réu tem-se mostrado un 
declarado inimigo do Augusto Imperador e fiel aderente do infame Carvalho e por isSt 
g ma ÍD.Çl!llQ no cnme de rebelião e alta traição. 

O réu Joaqutm da Silva Loureiro comandante da escuna "Maria da Glória" levot 
auxího as tropas rebeldes, apresou pequenos navios de víveres em Porto de Pedras dcs 
tinados às tropas tmperiais. Elogiou com fervor a infame conduta de Carvalho. Comt 
estes crimes são da maior gravidade este réu se acha incurso no cnme de rebelião e altl 
traição. 

Portanto. condenamos aos réus João Gutlherme Racticlife. João Metronch e Joa 
qutm da Stlva Louretro. a que. com a corda para e~trangular e pregão pelas rua• 
públicas. SeJam levados ao lugar da forca onde morrerão de morte natural pan 
sempre, e cada um dos réus pague duzentos mil réis para as despesas dos Autos 
Rio de Janeiro, 12 de março de 1825. 

(Apud. lohn Armot•l"'· Hmõroa ~Brant 

brig~ - anti~o navio à vela. 
~ - antigo navto à vela de dois mastros. 
negociar - entrar em entendimento para a expansão do movtmento revolucionário. 
vociferações - dirigir censuras e reclamações. 
incurso - culpado. 
~gão -junto com os prisioneiros ia um funcionário lendo o sumário de suas culpa! 

· em pontos principais da cidade. 
Autos - processo. 

Destacar no texto: 
- A acte!.llO de estrangeiros. 
- A figura de Manoel de Carvalho Paes de Andrade. 
- A posição secundária dos réus no movimento. 
- A exorbitância da sentença em relação às culpas. 
- As relações existentes com o texto anterior. 
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Com a Re,·oluçllo Liberal Portuguesa de 1820, a política da Metrópole em rela· 
çào ao Brasil sofreu modificações profundas. A Assembléia Portuguesa- Cor
tes - aprovou decretos que. aplicados no Brasil. acabariam com os privilé~ios 
adquindos como \Cde da Monarquia e o submetenam às mu1tas das anugas 
.:ondi~·<'le~ colonia1s. Em 2 de jane1ro de 1822 O'i brastle1ros apresentam ao 
Princ1pe um MANIFESTO POPULAR pedindo-lhe que desobedeça as ordens 
de Lí\hoa que ex1g1am o seu regresso. 

O Primeiro Reinado: Manifesto do "FICO" 
o povo do Rio de Janetro dtrige-se ã presença de Vossa Senhoria esperando que 

mereçam toda a sua consideração os motivos, que neste se expõem, para se suspender 
a execução do DecretQ das Cortes sobre o regresso de Sua Alteza para a antiga Sede da 
Monarquia Portuguesa. . . 

Na crise atual o regresso de Sua Alteza Real deve ser considerado. co~o uma provi· 
dência inteiramente funesta aos interesses Nacionais de ambos os Hemtsfénos. 

0 povo do Rio de Janeiro julga que o Na':.io 9ue recon~uzir Sua Alteza Real apare-
cerá sobre o Tejo com o Pavilhão da Independencta do Brasil. , . . , . 

Conhece-se o estado de divergência, em que estão todas as Provtnctas do Brastl; o uru
co centro de suas esperanças é a Constituição, e se espera deste plano a conversaç.ão das 
atribuições, de que se acha de posse esta antiga Colônia transforma~a .em Monarquta, me
nos pela residência real, do que pelo grande peso, que o seu ComerciO de exportação lhe 
dava na balança mercantil da Europa. 

0 Brasil , conservada a Categona, nunca perderá o respeito para com a sua Metró-

pole.Na Pessoa do Príncipe Real no Brasil, reside a grande idéia para o desempenho 
destes planos, como o primeiro realizador do Sistema Constitucional. As Pro.vín.cias do 
Brasil aparecendo nas pessoas dos seus Deputados em roda do Trono do Princtpe Re
gente formarão uma liga de interesses comuns. 

Se 0 motivo que as Cortes apresentaram para fazerem regressar Sua A~teza Real é 
a necessidade de instrução que deve adquirir via;ando pela Europa. o Pov?.Julga. que. se 
faz mais necessário para a futura glória do Brasil, que Sua Alteza Real VlStte o mtenor 
deste vastíssimo Continente. 

O Povo do Rio de Janeiro tendo em vista o desempenho deste projeto não pode por-
tanto convir no seu regresso. Igualmente espera que o Soberano Congresso a receba e a 
considere como um manifesto da vontade de irmãos interessados na prosperidade geral 
da Nação. 

Decretos das Cortes- Decretos 124 e 125 exigindo a volta de D. Pedro para instruir-se em 
economia política além de dispostçõe~ outras. 

Categoria - Reino Unido a Portugal e Algarves. 
Continente - trata-se do Brasil. 
Soberano Congresso - Côrtes Portuguesas. 

Destacar no texto: 
- A natureza de um manifesto. 
- Os Decretos opressivos das Côrtes Portuguesas. 
- A volta de D Pedro podendo deflagrar a independêncta. 
-A manutenção da situação do Reino Unido com uma Constituição própria. 
- A consciência da importância econômica do Brasil. 
- D. Pedro como centro do Sistema Constitucional. 
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- A necesstdade de conhecimento do Brasil pelo Príncipe. Destacar no texto: 
- O pedtdo para que O Pedro fique no Brasil. _ o tratamento de Imperador que dispensa ao filho. 

r-----------------------------, _ A idéia de que se está sacrificando para manter a honra. 
_ Os conselhos ao filho. 

A abdicaç;!o de D Pedro. em abnl de UsJ I . de,eu-se à múmera' circumtãncia~ 
em que se mesclaram o autoritarismo. a questão Ci~platína. a sttuaçào 
econõmrco-linancerra do país e a ânsia dos latifundrános em j!algar definti\3· 
mente o poder politrco. lncompaubilizado com o c h ma político e não querendo 
ceder às pressões. o pnmeiro monarca abdrcou em nome de seu filho . Duas car· 
ta\- redrgidas a bordo da nau inglesa War;ptte. que o le,aria â Europa- em 
que se despede do Brasrl e de seu filho. demonstram o estado de espinto de D 
Pedro na ocasi!lo. 

_ As relações com a carta anterior. 

O Primeiro Reinado: Carta de despedida de D. Pedro I 

Durante o século XIX presencia-se no Brasil uma maior concentração demo· 
f!rálica nas crdades . A habitação urbana preferida pelo~ que tinham mars 
posses era o \nbrado. Este consenava. entretanto. caractcri\tKas própnas dl· 
.:hacaras mostrando bem o aspecto semi-rural de no\\as crdadc\. Ao lado de\· 
o,as habita\·ões da c h te. e~istiam o\ t·ortrçn\ em que \c amornoa,am os habnan · 
tcs mars pobre\. Contra eles os médicos c lli)!Íenista\ d;r ~J><>ea c\cre\cram lar!!a · 
mente. A assistência hospitalar era insuficiente, assrm como os seníços de 
hrgiene pública . . Não sendo possivel dirigir-me a cada um dos meus verdadei ros amigos em particu

lar para me despedir e lhes agradecer ao mesmo tempo os obséquios que me fizeram e 
outrossim, para lhes pedir perdão de alguma ofensa que de mim possam ter, ficando A vida urbana: Vende-se um sobrado no Rio de Janeiro 11821) 
certos que se em alguma causa os agravei foi sem a menor intenção de ofendê-los; faço Vende-se uma casa assobradada acabada há muito tempo de construir com perfei
esta carta para que impressa eu possa deste modo alcançar o fim a que me proponho. ção e fortaleza. Arquitetura elegante e alguns tetos das salas de estuques. todas as salas, 
Eu me retiro para a Europa saudoso da pátria, dos filhos e de todos os meus verdadei· gabinetes e quartos forrados de papéis, do último gosto. Boa cochetra para sete animais. 
ros amigos. Deixar objetos tão caros é sumamente sensível ainda ao coração mais duro; quartos de criados, duas cozinhas, tanques de beberem animats e de lavar roupa. Jar· 
ao deixá-los. para sustentar a honra. não pode haver maior glória Adeus Pátria, adem dim. horta e chácara ajardmada. 1 odas as ruas e o Jardim guarncl·idos de murta c por 
amigos e adeus para sempre. toda a chácara pedestais com figuras e vasos de louça fina. 

Bordo da nau inglesa Warspite. 12-4-1831. Lucto do lho ole J•nmo. l de ourubru ... ·~lll 
A Destacar no texto: 

O. Pedro de Alcantara de Bragança~ Bourbon - O alto padrão da residência evidenctado pelo acabamento. 
tApud Paulo Bonnulc>. Amaral Vieara • •• _ .. _"' J"'l!!!~ 'Ê Hosr6na ~ Bra>al)- o caráter semi· urbano. Sobrado-chácara. 

- A ausência de referência às ~entalas e sim à casa de cnados. 
- As diversas deJ'endências e sua utilização. 

Destacar no texto: 
- A personalidade complexa de O. Pedro I. Autocrático e sentimental. 
- A abdicação como forma de se manter honrado. 
- A afirmação de que não mais voltará ao Brastl. <\ vida urbana: O Cortiço 

A arquitetura do Rio de Janeiro serre só e baixamente à sórdida economta indivi· 
O Primeiro Reinado: Carta de despedida de D. Pedro I ao seu filho dual que pretende haurir altos aluguéis de tugúrios mal le'l'antados e, ainda mais, mal 
D. Pedro 11 divididos. Um capitalista arvora-se em proprietário, dá o risco da casa, que t: sempre 

Meu querido hlho, e meu Imperador. Muito lhe agradeço a carta que me escreveu, igual, mula~ nl!llandis. à dos nossos avó~. N1\o indaga de ar. nem de lu t. nem d.ts \arie
eu mal a pude ler pois as lágrimas eram tantas que me impediam a ver; agora que me jades da atmosfera , nem das mais simples leis higiênicas, e manda erguer depressa e 
acho, apesar de tudo, um pouco mais descansado, faço esta para lhe agradecer a sua, e oarato - uma casa qualquer. Ele é senhor e possuidor do que lhe pertence. Lucra. mas 
para certificar-lhe que, enquanto viâa tiver, as saudades jamais se extinguirão em meu rnata a vida nacional ; lucra. ma\ comete atrocidades contra as leis da saúde e da moral 
dilacerado coração. :>ública; lucra, e que lhe importa que um imundo cortiço. que lhe dá lucro. dê ao muni-

Deixar filhos. pátria e amigos. não pode haver maior sacrific10; mas levar a honra :ípio moléstias , miséria e a imoralidade revoltante! 
ilibada, não pode haver ma1or glória. Lembre-se sempre de seu pat, ame a sua mãe. e a 
minha pátria. stga os conselhos que lhe derem aqueles que cutdarem na sua educação 
e conte que o mundo o há de adm1rar, e que me het de encher de ufania por ter um filho 
digno da pátria. Eu me reuro para a Europa: assim é necessário para que o Brasil sos· 

!Luu Com-• dC' Al~'tdo. ~ra o modo~ 
~ ~ ~tl.l\ ~~!!.. ~! L t1u,.A4,:l't c a ln\U'U\"~ 
~ ~ r.ara 2. ~ u .. ·"'('n\nlumt'n_!!! Fi\1• 
ç_g t Moro~l *.! Homem!. m ~ll•t'\ Ur;"lht·n\('' de 
Mtdtcm • . lb'll }. 

segue, e que De us permita, e possa para o futuro chegar àquele grau de prospendade~ mutandis- modificações aparentes. 
de que é capaz. Adeus meu amado filho, receba a bênção de seu pai que se retira sau-
doso e sem mats esperanças de o 'l'er. Destacar no texto: 

ass. U. Pedro de Alcântara 

Bordo da Nau Warspite. 
12 de Abril de 1831. 
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(Apud John ArmllaK•· l:!<<r6roa !!!/ Brull) 

- A despreocupação dos construtores com a~ condições dtls cdifktos. 
- A preocupação com o lucro. 
- A ilU\ência de casas para alu(!ar de pequeno custo. 
- As decorrênctas morais das habitações colet ivas. 
- As relações entre os textos sobre o cortiço e o sobrado. 
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A vida Ul'bana: Saúde PúbUca e Cortiço 
Entendendo que o foco de epidemia reinante existe nessas casas nauseabundas cha 

madas corticos. que aí tem o seu berço o monst-ro insaciável de vidas, propús a dissemi 
nação forçada dos indivíduos que a1 vtvem atutados na lama e respirando um ar insufi 
cientissimo, como o único meio possível de debelar, senão totalmente, ao menos em grcu: 
de parte, a epidemia que parece tomar proporções aterradoras. Ao propor essa medid 
não tive em vista entrar por essas casas e expulsar os moradores, dando-lhes as ruas po 
moradas, porém reduzir os habitantes dos cortiços ao número rigorosamente comporU 
vel a essas casas. Se em um quarto a cubagern do ar é somente suficiente para duas pes 
soas, deve-se remover as 18 ou 20 para as quais o ar existente toma-se confinado, e qu 
entretanto aí vivem. 

Destacar no texto: 

(Aiabba de Gornm>onl, prgnungamcntp ~ ru:J§; 
J1J MiMJlllJ lml'fml <k ~ <111 RIO <k 1ADC 
[!), IP Anoan llaMI•••~• !!e ~ediDJ!!, Julho 1 

UI7J- T XXV 

- As eptdemias urbanas. 
- O cortiço e a saúde de seus habitantes. 
- A proposta do médico Gomensoro para acabar com a epidemia. 
- O elevado número de moradores por quarto. 

A vida W'bana: Situação do Hospital da Santa Casa de Misericórdia em 
Sio Paulo, em 1872. 

Paredes sujas e mal conservadas, chão que nunca fora raspado desde a fundaçà 
do Hospital, e cuja lavagem se fazia duas a três vezes ao ano. Uma cozinha que aléo 
de ruim estava mal mantida. Enfermarias imundas onde tudo faltava desde a roupa aL 
os objetos mais indispensáveis, devendo assinalar-se a existência de duas únicas bacia 
de rosto para todos os doentes do Hospital. Uma farmácia desguarnecida de tudo; ur 
arsenal cirúrgico desmantelado; em resumo, um Hospital que de Hospital s6 tinha 
nome, e um nome JUStamente difamado. Com cerca de 40 lençÓIS e alguns maus cober 
tores se fazia o serviço dos leitos. Com água tirada aos baldes de um poço por um ser 
vente único para todo serv1ço e adornado dos predicados da embriaguez e da preguu,a 
Com um enfermeiro e uma enfermeira que faziam dos doentes seus criados e arroga 
vam-se foros de administradores de tudo desde a despensa até a vontade dos enfermos 

(Antonio Caetano de Campos, ~~sob"' a ~ltuaçlo ciO ~P.IIII!!! ~ ~.!!!! lb": 

Destacar no texto: 
- O Hospital da Santa Casa como um exemplo. 
- A instituição das Misericórdias. 
- A falta de condições higiênicas. 
- A falta de remédios. 
- A assistência hospitalar da éooca. 

A partir da proibição do tráfico, a questão da escrnidão vai se tomando cada 
>et mats aguda. As leis ameniz.adoras sucedem-se paralelamente à decadcncta 
das antigas áreas produtivas do país. A expansão do café e o trabalho assala· 
nado forçavam o desaparecimento da escravidão e a ampliaçio do mercado 
tntemo. A reaçào do escravo aos maus trato~ expressa-se no número elevado 
número de fugas e crimes cometid~. Os anúncios de escravos fugtdo~ revelam 
ante~ de tudo a violência de seus propnetãrio~. Em 1888 a lei de emanctpaçào 
~ assinada pela Regente Princesa Isabel, por se achar o Imperador na Europa, 
em tratamento de saúde. 
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A questão escrava: Escravo fugido- Maranhão (1856) 
No dia 15 e 29 de maio, fugiram dois escravos do abaixo assinado, o primeiro de 

nome Manuel, preto criolo, pescoço grosso, estatura regular, olhos vivos, canelas finas 
e alguns sinais de chicote nas costas e nádegas antigos, com falta de cabelos no meio da 
cabeça e na testa, de uma brecha. - O segundo, de nome Matias, criolo, pardo, esta
tura regular. encorpado. falta de cabelo no meio da cabeça. ocasionado de andar ven
dendo ãgua, e alguns sinais de chicote nas costas e nádegas, vendia água adiante do 
açougue velho e fazia algumas bobagens pela rua para melhor vender água. Quem os 
capturar e entregar a seu dono. receberá boa grafiticação, pedindo o abaixo assinado 
aos Srs. Delegado e subdelegado recomendem aos guardas campestre\ a dita captura. 
Maranhão, 30 de maio de 1856. 

José Joaquim Machado 

guardas ~P-estres -encarregados de procurar os escravos fugidos; o mesmo que capi
tão do mato. 

Destacar no texto: 
- A descrição dos escravos. 
- Os defeitos físicos originados por violências sofridas. 
- A atividade que Matias exercia. 
- A gratificação oferecida. 
- As atnbu1ções do delegado. ~ubdelegado e guardas campestres. 

A questão escrava: Depoimento do escravo Vitorino acusado de esfaquear 
um feitor (1879) 

Perguntado se tem fato\ a alegar ou provas que JUStlftquem ou mo~ trem sua tnocên
cia, Vitorino respondeu Que a fazenda de seu senhor é aquela em qi.te há maJs trahalho 
e que ele praticou o delito vendo-se descor<>ÇQ_ado pois que já não pod1a mais com tanto 
serviço alguns dos quais ele não sabia fazer sem deixar por isso de ser castigado. Por 
estas razões, porque eram muitos os maus-tratos, porque no dia do delito se achava doen
te e que não podia trabalhar ao que lhe respondeu o feitor que negro e burro eram para 
trabalhar senão não faltaria o chicote porque no dia do delito logo no começar o serviço 
pela manhã foi chicoteado pelo fettor, vendo-se então como disse, descoroçoado, tomou 
a faca e feriu a este e fugiu. 

(~. Arqui\O do Estado dC" ~lo Paulo. Aut~·lnmc"' tk <..~mpmai, Caua. 5-2J 

descorQ_Çoado - desammado. No texto parece ter mais o sentido de "desesperado". 
delito - fato que a lei declara punível. 
feitor - empregado encarregado de fiscalizar o trabalho dos escravos. 

Deat.car no texto: 
- A natureza de um auto-crime. 
- As razões alegadas pelo escravo. 
-O seu estado de saúde. 
- A resposta do feitor. 
- A violência gerando a revolta. 

A questão escrava: Carta da Princesa Isabel a seus pais (1888) 
13 de maio de 1888 - Petrópolis 
Foi com o coração ma1s aliviado que perto de uma hora da tarde partimos para o 
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Rio a fim de eu assinar a grande lei, cuja maior glória cabe a Papai que há tantos anos 
esforça-se para um tal fim . Eu também fiz alguma coisa e confesso que estou bem con
tente de também ter trabalhado para idéia tão humanitária e grandiosa. A maneira pela 
qual tudo se passou honra nossa pátria e tanto júbilo me causa. Os nossos autógrafos 
da lei e o decreto foram assinados às 3 e meia em público na sala que precede a grande 
do trono. O Paço (mesmo as salas) e o largo estavam cheios de gente, e bana grande 
entusiasmo, foi uma festa grandiosa, mas o coração aperta' a-se-me lembrando que Pa
pai aí não se achava! Discursos, vivas , flores, nada faltou. Às 4 e meia embarcavamos 
de novo e em Petrópolis novas demonstrações nos esperavam. Chuvas de flores. senhoras 
e cavalheiros armados de lanternas chinesas, foguetes e vivas. Queriam puxar meu car
ro, mas eu não quis e propus antes vir a pé com todos da estação. Assim o fizemos , en
tramos no Paço para abraçarmos os meninos e continuamos até a IgreJa do mesmo feitio 
que viemos da estação. Um bando de ex-escravos fazia parte do préstito armados de 
archotes. Choviscava e mesmo choveu , mas nessas ocasiões não se faz caso de nada. Na 
Igreja tivemos nosso Mês de Maria sempre precedido do terço dito em intenção de Papai 
e de Mamãe. 

Adeus meus queridos e bons país, aceitem mil abraços e beijos saudosíssimos e det
tem-nos sua benção. 

A implantação da República: Manüesto de Quintino Bocaiúva 
A República, como nós a queremos e como a temos proclamado em vários dos nos

sos manifestos, tem de ser e deve ser - um governo de liberdade, de igualdade, de fra
ternidade, de justiça, de paz, de progresso e de ordem; de garantias para todos os di
reitos e de respeito para todos os interesses legítimos. 

Na alma nacional, fixou-se com a aspiração da idéia republicana a idéia de que o 
fim da monarauia deve fatalmente coincidir com o fim do segundo reinado. 

JuJgo poder assegurar que somos chegados ao periodo agudo da crise sociaJ e política 
da nossa pátria e que a nação brasileira tem demonstrado a sua firme intenção de repe
lir energicamente a hipótese do terceiro reinado. 

Destacar no texto: 
-Os ideais republicanos. 

Rio de Janeiro, 22 de maio de 1889 
Q. Bocaiúva 

(0 Pais, 22 de ma10 de 1889) 

- A vinculação da vitória da república com o fim do segundo reinado. 
- A impossibilidade do terceiro reinado com O. Isabel e o Conde D'Eu. 

Sua filhinha que tanto os ama. 
Isabel. Condessa D'Eu. A implantação da República: 

(Apud Rllmundo de M•galhio Jr .. Deodoro. u~ tspada ~!! (mpénol Alguns artigos da Constituição de 1891 referentes à divisão de poderes 
préstito - cortejo 

Deltacar no texto: 
- O estilo íntimo da carta. 
- A descrição da solenidade da assinatura. 
- As manifestações de júbilo. 

UNIDADE O E d B .1 . [.";! sta o ras1 e1ro 
~ sob a República. 

O Processo Político-Social: Regime Republicano 

A propaganda republicana desen•olveu-se maiS n;u pro• inc1as do su1 do pais . 
Os pantdos republicanos regtonais começaram a proliferar adc.juinnd<>. ap<" lb"O. 
relauva representn11v1dadc. Nào unham ~ertamcntc fol\a poliu.:a para mud.Jr 
o regime. No Mamfesto de QUINT INO BOCAI UVA ao Parudo Republicano 
de 21/ 5/ 1889, está bastante claro que não ~e pretendia !ater uma revoluçoio 
- como alguns quenam - mas sim aguardar o fim do \egundo remado. bta 
posição vai-se alterar com a culmmãnc1a da que\tão m1lltar. habilmente ex· 
piorada pelos republicanos paulistas em comun~anu .. .:um "' 111tcrc"~' , . .:,uai•· 
mtcos hgados ao café. dai rewltando o ad,cnt,, ala rcpúl>ll.-.a. 

44 

Da Organi.z.ação Federal: 
Disposições Preliminares: 
Art. 1? - A Nação Brasileira adota como forma de governo, sob o ~ime ~re

sentativo. a República Federativa proclamada a 15 de novembro de 1889. e constitui-se, 
por união perpétua e indissolúvel das suas antigas províncias, em Estados Unidos do 
Brasil. 

Art. 2? - Cada uma das an tigas províncias formará um Estado .. 

Art. 5? - Incumbe a cada Estado prover, a expensas próprias, às necessidades de 
seu governo e administração; a Umão, porém. prestará socorros ao Estado que, em caso 
de calamidade pública, o solici tar. 

Do Poder Legislativo: 

Capítulo I 

Disposições Gerais: 
Art. 16? - O poder legislativo é exercido pelo Congresso Nac10nal, com a sanção 

do presidente da República. 
§ 1?- O Congresso Nacional compõe-se de dois ramos: a Câmara dos Deputados 

e o Senado. 

·· ······················· ············································································ ··········· 
Do Poder Executivo 

Capítulo 11 

Do Presidente e do Vice-Presidente 
Art. 42? - Exerce o Poder Executivo o presidente da Repúbhca dos Estados Unidos 

do Brasil, como chefe eletivo da nação. 

····················································· ····························································· 
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Capítulo 111 () messianismo: Poesia popular (Papéis encontrados no saque de Canudos) 
Da!> Atribuições do Poder Executivo 
Art. 49? - Compete privativamente ao presidente da República. 
I? - Sanctonar, promulgar e fazer publicar as le1s e resoluçõe~ do Congresso; ex

pedir decretos. instruçõe~ e regulamentos para a sua fiel execução; 

Saiu D. Pedro segundo 
Para o reino de Lisboa 
Acabou-se a monarqUia 
O Brasil ficou atoal 

Casamento vão fazendo 
56 para o povo 1ludir 
Vão casar o povo todo 
No casamento ctvtl. 2? - Nomear e demitir livremente os ministros do Estado; 

~gimc ~Jlre\entati\O- aquele em que o po'o elege \CU\ rcpre\enwntc\. 

Destacar no texto: 
- A nova forma de gO\crno. 
- O nome do país. 
- O !>istema bt-cameral. 
- O caráter eletivo do presidente da repúbl ica. 
- As atribuições da presidência. 

Garantidos pela lei 
Aqueles maJvados estão 
Nós temos a lei de Deus 
EJes têm a lei do cão! 

1Je1t8eU ao texto: 
- A ingenuidade das quadras. 

O Anu-Cn\to na\ceu 
Para o Bra~1l governar 
Mas aí está Conselheiro 
Para dele nos livrar. 

(Apud éuchdn cU Cunho, ()\ ~~ 

- A identificação da República com o Anti-Cristo e o diabo. 
- O casamento civil visto como uma vitória do ateísmo. 
-Antonio Conselheiro como libertador. 

~---------------------------------------------. 
Apó~ a cn~c. que ~e prenuncta•·a no Governo Prmi~ório e que edoúc no Go· 
vemo do Marechal Deodoro termtnando pela \Ua renúncta. Flonano Peixoro 
e~tabelece um ~eoverno forte ba~eado pnnctpalmente no apoto do exércuo. 
I crmtnado seu mandado como \lcc·pre-idenle em excrci.:io. a~ força~ poli li· 
ca\ c~acerbam·se agra•·ando o clima de tn\cgurança que caractertlOU o~ pn· 
metro\ governos da República. Prudente de Morais enfrentou gra•c cnse tn · 
terna em todo~ o~ ~•ore\. Esse dc~ontentamento di~\cminou ameaças ao re· 
gime. Somente este e~tado geral lo• respoma•el pela grande prOJc,·ão nac10nal 
que adqu1riu a QUI:SrAO DE CANUDOS 0 mo\lmcnlo me~~támco sena· 
ncJo fo1 acu\aúo de monarquisla e como tal combatido. A quc~tào \OCial que 
ele rcpresenta•a foi r ralada como "caw de puli.:1a". 

O messianismo: Artigo sobre Canudos publicado no jornal inglês 

Em 1910, a Assoc11çlo dos Empregados no Comércio da Bahia pedtu para o 
Conselho Mumctpal regulamentar as horas de 1rabalho no comérc1o, alegan
do que os ca~xe1ros labuta•am de 12 a 14 hora\ dtánas. o, conselhctrm Lu1· 
lherme Conce1çào Froebel e Manoel Gonçahe\ Orumond aprescntaro~m un1 
projeto que. em pane modthcado. sena 1ransformado em uma P<»lura Este 
documento oferel'C um panorama sobre as ati•idades do co1;têrcio urhano n<l 
núc1o do ~colo 

' Yida urbana: Postura Municipal n~ 50 A (Salvador - Bahia) 
As vendas, padarias, pastelanas, açougues e quitandas poderão func10na r das ó ho

ras da manhã às 8 da noite, isto nos dias úte ts e somente até 2 horas da tarde nos domin
gos. 

41The Times", 6/ 5/ 1897 Os hotéis , restaurantes e bilhares poderão funcionar das 7 horas da manhã até J 
Há vános elementos que perturbam a situação do Bras1l, tornando-a cada \CI ma1S1ora da madrugada, devendo ser revezados os empregados. 

melmdrosa. Entre esse~ elementos destacam-se os seguintes: a explosão do fanatismo Fica proibido doravante aceitar-se em quaJquer casa comercial , seja de que nature-
religtoso na Bahia; o sentimento da mstabilidade políuca; a ba1xa do preço do café e a~a tor, menores de 14 anos de idade, nac•onais ou est rangeiros. sob as penas da Je1. 
cjeprçciação do meio ctrculante. O trabalho, à noite, nas fábricas e usinas, é livre, havendo, porém, assentos naque-

0 movimento de Antonio Conselhetro não tem importância em si. A fração extr~es onde trabalharem mulheres. 
!}la da do partido republicano no Rio acusou os monarqUistas de serem cúmplices do Os vendedores ambulantes (mascates) só poderão exercer o \Cu neg(x:to da\ 7 da 
Messtas sertanejo; mas tal acusação não tem fundamento algum. embura serv1s\e dcnanbl às 6 da tarde, não podendo mercadejar nos domingos e dias de feriado nacionaL 
prctc\ln para molc\tar. atal·;u c até matar "proeminente\ monarqul\ta,.. . As farmãcias funcionarão das 6 horas da manhã às 9 horas da no1te, nos dias úteiS 

t!'ubh,.<lo "" Jorn•l o ~<•pu~h·• · 2 7 lM"' ! até meio dia, nos dias de dommgo, devendo ficar de plantão, pelo menos. uma rarmá
:ia por semana, em cada Distrito, como também são obrigadas a abrir para aviar fór
mulas de urgência sempre pelo preço comum. bnati\nlll rcligio\o - \entimento rcligio\o exagerado. 

~prc~.:iaçào do meio circulant~ - desvalorização da moeda. 
fraçà9 ~tren1ada - grupo radical. exaltado. intransigente 

Destacar no tnto: 
- A\ opm1õc~ de um corre\pondente estrangeiro. 
- A snuaçào do Brasil na época. 

O qu.: pcn\al am do nw• 1111cnto de Antonio Comclhciru. 
- O receiO da \'Oita da monarquia. 
- Os "extremado.,·· republicanos. 
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, As lojas de cabeleireiro fecharão ãs 6 horas e lhes é perm11Jdo nos d1as de sábado 
funcionar até meia noite, permanecendo, porém, fechadas, durante todo o dia de donungo. 

~-conjunto de regulamentos municipais. 

Deetacar no texto: 
- Os diferen tes ramos do comércio. 
- Os horãrios de cada ramo. 
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- O revezarnentfr de empregados conforme o horário. 
- A proibição do trabalho a menores de 14 anos. 

providências para que o referido abuso encontre um dique. 
Basta de menosprezo aos direitos dos humildes. 

- O horário livre das fábricas e usinas. (Coune ele Farias,~ Noite. ll/ 1111927). 
- A regulamentação do comércio ambulante. 
- O plantão de farmácias. 

[)elt8c:U no texto: 
_o não cumprimento da regulamentação das férias. - O trabalho intenso dos cabelctreiros aos sábado\. 

- O panorama geral da vida urbana. 
_ A omissão do "Centro Operário da Bahia" na defesa dos interesses de classe. 
_ o apelo ao Presidente do Conselho Nacional do Trabalho para cumprimento da lei. 

A vida urbana: O caixeiro 
Os caixeiros vestiam-se smgelamente, como os patrões. O cabelo era aparado ren 

para não parecer indício de; va1dade. 
Bigode! isso era um grande atentado à decêncta e até à moral; ninguem se lembr. 

va de deixar crescer tais apêndices peludos por ba1xo do nariz. 
Essa disciplina tutelar que os patrões exerciam sobre os caixeiros não se limita1 

ao físico somente. mas também à moral e à relig1llo: habitavam com eles. faziam par 
de sua família . Os seus atos eram fisra!iLados para prevenir que os per~crtcssem as nu 
companhias. 

Nos dias santificados. ou de grande gala. fechavam-se as lojas às 2 horas, e os ca 
xeiros jantavam com o patrão. Somente. a cada um por 1ez era permtttdo a tarde um p.1 

Durante o governo de Rodrigues Alves houve diversos movimentos populares. 
A elevaçio do custo de vida refletiu-se em greves continuas. Nos fins de 1904 
o governo decretou a vacinaçlo obrigatória contra a varíola, suscitAndo vio
l~ncias por parte dos populares e do serviço de higiene pública. Grupos po
Uiicos e militares aproveitam-se do desoootentamento popular e articulam mo
vimentos contra o governo. A Escola Militar coloca-se contra a vacinaçlo 
obrigatória em nome da liberdade individual. As noticias das revoltas nas 
ruas do Rio de Janeiro propalaram-se por todo o País. Encontra-se no can
cioneiro popular uma ~ W; ~. do paraibano FRANCISCO DAS CHA· 
GAS BATISTA, com uma mteressante versll.o deste acontecimento. 

seio. com a condição de estar em ca\a à hora de recolher. sob pena de ser dc~pedido. CA --'da b • S t M t•tm p u1ar 
õe · · h d 1 d d 'd 1 .... ur ana. aneamen o e o op patr s mats austeros tm amo teatro na conta e um ugar c per u;ão para a moCJ .u, 

cidade. Meus curiosos senhores, 
O caixeiro mais velho, quase sempre asptrante a sócio e não raro a genro do pat r.lt Vou contar-vos a história 

fiscalizava o procedimento de seus subalternos, que recebiam saJános insignificante Que os jornais anunciaram 
Alguns patrões, mais ortodoxos e rigoristas. não permitiam aos seus caixeiros a !e Da vacina obrigatória. 

tura de determinados livros. Tinham em grande a1ef\ão as no, ela'> de morahdaóe d 1 Esse caso que no Rio 
dosa. traduzidas do francês. Ficou para eterna memória! 

Destacar no texto: 
- O autontansmo do patrão. 
- A tutela dos patrões sobre a aparência e a moralidade dos caixeiros. 
- O controle dos passeios. Falta de liberdade indiVIdual. 
- O papel do caixeiro mais velho. 
- O controle das leituras. 

Em de11~mhro de 1925 o Pres1dente dJ Repubhca sanci~m<>U a le1 yue ~ktcnm 
nn,·n o rcpou'o anual (fénas); enlrctanto. os patrbcs. 1 alcndti·\C da nào rc~ul .• 
rnen1aç;!o doa to burla,am a let e nào concediam a~ féria' rc~ulametuarc' a \Cll' 
auxiliare5. Em junho de 1927 expira1a o praw dado pelo Regulamento Fed~: 
ral para 5e organizar o registro do) empregado) que desde en1ão pas~anam a 
gozar o d•re•to de fénas. fl<a prát1ca. entretanto. o5 patrõe~ consegutam n.lo 
cumprir J\ dl\po~içbcs regulamentares. COS\>H: DE FARIAS protc\lana ••>n 
tra c~\c .tbu\O, conforme o te,to abat~o. 

A vida urbana: Desrespeito à Lei das Férias 
Continua profundamente burlada neste Estado a lei de férias aos trabalhadores e 

fábricas, oficinas, casas comerciais. etc. Tenho por várias 1ezes tratado aqut desse 1 
portantc assunto e hoje 10lto à carga. Será po<>tti1ar o caso que tem sido e\tllptdamcn 
abandonado pelo "Centro Operário da Bahia ··. 

Mantendo, pois, esta atitude, apelo para o fato em apreço a generosa atenção • 
Sr. Presidente do Conselho Nacional óo 1 rabalho. esperando que ~- l:.xcta tnmc \Cn 
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Mandou o prestdente 
Da nossa Repúbüca 
Que na praça pública 
Se pegasse a gente, 
Obrigadamente 
Para vacinar. 

Quis assim livrar 
O povo da inimiga 
Peste da bexigª
Quem o vem devastar! 

O povo, então, levantou-se 
J?izendo: Não me sujeito 
A ordem do presidente, 
Porque é contra o direito! 
Se ele meter-me a bexiga 
Eu perco-lhe o respeito! 
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O povo danou-se 
E se revoltou! 
Nibgu~m vacinou 
E a vacina acabou ... 
O tempo fechou 
E a bala zuniu! 
O governo viu 
A coisa atrapalhada 
Porém a Armada 
Logo acudiu. 

Só tinha a favor do povo 
A Escola em geral, 
Que brigava heroicamente 
Contra o poder federal! 

O doutor Rodrigues Alves 
Não esperava este mal. 
O governo armado 
Com o exército e a policia, 
Disse com malícia: 
- Quem for revoltado 
Seja agarrado 
E posto na cadeia! 
A luta foi feia ... 

Ficou em estado de sítio 
A Capital Federal, 
Com espaço de trinta dias 
O medo era geral! 
Com a prisão dos revoltosos 
Voltou a paz à.final. 

(Apud Pedro Calmon. ~do lira1il111 pgail cio JtmD) 



~exigª- varíola. 
Escola - Escola Militar da Praia Vermelha e do Realengo. 

Destacar no texto: 
- A questão das epidemias e o saneamento do Rio de Janeiro. 
- A falta de conhecimento e informação do po,o. 
- A vactnaçào obrigatóna. 
- A revolta popular. 
- A\ implicações políticas e militares. 
- A relação entre as epidemias e o texto sobre os cortiços. 

Na~ ártM rurai~ do Brasil. o poder era uercido pelos coroné1s que detinham 
a autondade políuca. As ligações entre os sertanejos e os chefes locais eram 
de caráter bastanle profundo. demon~trando a sobrevivência de obrigações e 
dareatos semelhame~ aos existentes na Idade Média. O fenômeno do corone· 
lismo é encontrado em todo o Brasil, adquirindo colorações próprias segundo 
a Mtuaçi'lo econõmaca do Est1do em que se localiza. A populaçlo sertaneJa 
suJeata às arbitrariedade\, paupémma e ignorante consen·ou como único bem 
a honra famahar. A menor transgressão a eue pnncipio desencadeava ~ingan· 
ças anhndá>eas. Réus de homicídios, homens sem trabalho, famihares de an
fratores. vitimas da seca e da miséria. marganais formaram bandos armados 
recebendo o nome de ~gaceiros. L.ocalir.avam·se principalmente no sertão 
paraibano, zona do Canri Cearense, vale do PaJeú e do Moxot6 em Pemarn 
buco, o agreste alagoano e norte da Bahla Sobrevavwn na caaiJJlga valendo-se 
da nvahdade entre os chefes locais . 

A violência no sertão: Canção do Cangaceiro 
Adeus. adeus. minha mãe 
Me dê sua bençào. 
Vou acertá minha vida 
No grupo de LamJ>tão. 

Querendo tangê combOtQ 
Inte sou bom comboieiro, 
Querendo fazer sapato, 
Inté sou bom sapatetro. 

Quen:ndo andá no cangaço, 
Inté sou bom cangaceiro, 

A vida é um pau de formiga 
Nesta~ grotas do sertão. 
Mai-; a gente véve alegre 
No bando de Lampião. 

Se o cabra não tem corage, 
Que mude de profissão, 
V â prô cabo da enxada 
Aprantá fava e argudão. 

A violência no sertão: Carta de um Cangaceiro 
llmo. Sr. Francisco de Souza - Aspiro boa saúde com a exma. família. Tendo eu 

frequentado um~ fazenda sua: _deliberei saudando-o em uma ca.rtinlta, pedir um cobre
zinho. Basta dots contbs de rets. Eu reconheço que o senhor não se sacrifica com isto 
e eu ficarei bem agradecido e não terei razão de lhe odiar nem também a gente de Vir
g!!lii!Q terá esta raz.llo. Sem mais do seu criado obrigado - Hortêncio, vulgo Arvoredo, 
rapaz de Virgulino. , 

Ih'!:!!!!!;. 101111'131) 
~gv.lino - Vtrgulino Ferreira, o Lampião. 

n.tacar DO teJ:to: 
_ A forma original da ameaça por carta. 
- O conhecimento que o cangacetro tinha da fazenda antes de escrever a carta. 
- A quantia elevada que tenta extorquir. 
- A aceitação da extorsão equivaleria a não ser atacado pelo bando de Virgulino (Lampião). 

A década de 20 representou, no plano poUtico, a tomada de consciência de 
que modificações haviam-se realizado e, portanto, havia a necessidade de 
enfrentar o domlnio das oligarquias. Militares relonnistas passaram a orga· 
nizar-se e a exigir maaor moralizaçio na vida pública e renova.çio nos quadros 
politicos. Esse movimento é conhecido pelo nome de Tenentismo. Em 1924 
estoura em Sio Paulo urna revoluçlo liderada pelo general ls.idoro Dias Lopes, 
que acenava ao povo com melhorias do nível de vida. O movamento foi debelado 
do, mas os "tenentes", mesmo no exUio, continuaram a influenciar a vida 
polltica. Dividiram-se em vânos grupos de tendência ideológica diversa. Com 
o advento do Estado Novo o movimento tenentista desaparece. O texto que se 
segue diz respeito i revoluçio de 1924, em Slo Paulo. 

O fim da primeira repúbUca: Pânico popular dwante a Revolução de 1924 
em Sio Paulo 

Q ÊXODO DA POPULAÇÃO (DIAS I 1 A 27)- A nota mais impressionante do dia 
:le ontem foi o bombardeio da cidade, que, por toda a parte provocou o êxodo de famílias 

Desde a manhã as granadas, atiradas pelas forças legalistas, começaram a atingir 
aJguns dos mais populosos bairros da cidade, como já se dera antes de ontem. 

Por todas as ruas, apinhavam-se famílias inteiras que, sem meios de locomoção, 
:arregavam sacos, malas, pacotes e objetos mais indispensáveis. 

As vizinhanças do quartel da Luz denotavam o extraordinário pânico que invadiu 
Que tsso de matá gente 
E o serviço mais maneiro. 

. a nossa população. Toda essa wna ficou completamente despovoada de elementos civis. 
!Mclqu•••~<> .a Ro.:ha. ~ ~ .J Quando à tarde os disparos começaram a visar a parte central da cidade, a popu-

Lampt~o- Virgulino Ferreira, célebre cangaceiro do nordeste (1898-1938) 
CQmboio - tropa 
fava - feijãO 

Destacar no texto: 
- As cond1çõc~ ~ociais da reg1!1o do cangaço. 
- A e~colha do ~angaço ~.:onw meio de 'ida. 
- A valori1aç1lo do bando de Lampião 
- O de\re~peito à 'ida humana. 
- A idealilaçlo da v1da do ..:angaço no texto. 
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lação dessa zona principiou a deslocar-se, procurando pontos mais abrigados. 
O Brás apresentava um aspecto de 'erdadeira desolação, com a debandada dos seus 

m?radores, a qual crescia à proporção que novos disparos atingiam aquele bairro, que 
f01 um dos mais castigados pelos canhoneios de ontem. 

De todos os hotéis situados no centro da cidade, retiraram-se numerosas famílias , 
sobraçando malas, trouxas, colchões e outros embrulhos. 

~ ~galistas - forças do governo. 

De.tacu oo texto: 
- O pânico na cidade. 
- As regiões bombardeadas. 
- O desabrigo das famílias. 
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No fun do go~emo de Washington Luis, a eleiçio do próximo presidente se iados ti~essem a .sua fe~tinha em fa~ília. Toda Bateria esteve junta. E JUntos almoça
apresentou como pretexto para os descontentamentos, - que se avolumavam nos. Foi nos servtdo meta caneca de vmh~, um gostoso pedaço de bolo com café. A par
desde o uúcio dos anos vinte -, se consubstanciarem em um movimento re- e do aJmoço esteve maiS do que boa, pms teve farofa à brasileira, macarronada e uns 
volucionário. Ele1to Júlio Prestes candidato oficial. Getúlio Vargas, seu oposi- ~ostosos pedaços de perus. Enfim esteve muito boa, todos ficaram satisfeitos. 
tor, denuncia fraude eleitoral. U de há muito consptravarn pollticos dissiden- tApud. Mana <k Lourdes Fcm:~ra uns. ~ ~rÇ! l;!J>!dteoon•~ Brasolcora) 

tese militares A re,·oluçllo estoura em vários estados. No R1o de Jane1ro altas . _ fração de um corpo de artilha -
patentes m1l11ares assumem o poder como Junta Govemat1va, tentando man batena na. 
ter-se na direçllo da Naçllo. Ordena que os revolucionários deponham as armas, 
mas nllo obtém sucesso. No d1a 30 de outubro de 1930. Vargas chega ao R1o de ()estac:al' no texto: . . _ 
Janeiro e. apoiado pela força re~olucionána, é empossado em 4 de no~embro. - As saudades dos fan11hare\ e do pats 

.__ _________________________ -!_ A confraterntLaçào dos febtanos. 
- O cardápio do soldado no Natal. 

O fim da primeira república: Discurso de Pos.se de Getúlio Vargas no 

Governo Provisório . . . . . . . . Com o !tm da 11 Guerra Mundial e a derrota du b\o, a thtadura d~ V .1r.:a~ tor· 
O movunento revolucionário, 1ntc1ado vttonosamente a 3 de outubro, no sul, cent nou 'e ln,u\lcntind. O dirna geral no mundo era propicio à dcrnocra.:ia 

e norte do país, e triunfante a 24, nesta capitaJ, foi a afirmação mais positiva que, a · 
hoje, tivemos da nossa existência como nacionaJidade. Em toda a nossa história politic • _ • _ , • • 
não há, sob esse aspecto, acontecimento semelhante. Ele é, efetivamente, a expres"/' redemocrahzaçao. Pr~~lamaç~o do General Goas Monteiro 
viva e paJpitante da vontade do povo brasileiro, afinaJ senhor de seus destinos e supre11,_ O General _P . A. de Gots _M~ntetr~. em nome das classes armadas, declara que o 
árbitro de suas finaJidades coletivas. t::xmo. Sr. p~estdente da Repubhca, . ~tante dos últimos acontecimentos e para evitar 

A Revolução escapou ao exclusivismo de determinadas classes. Todas as categorinatore~ tnquletações. por mouvos pohucos se afastará do go,erno, transmitindo o poder 
sociais, de aJto a baixo, sem diferença de idade ou sexo, comungaram em um idênt?o presidente do Supremo 1 nbunal Federal. 
pensamento fraterno e dominador - a construção de uma pátna nova, igualmente ac . O Sr. prestdente fará uma proclamação ao povo brasileiro. concorrendo com sua 
lhedora para grandes e pequenos, aberta à colaboração de todos os seus filhos. ·enuncta e alto patnot~smo, para ~ue a ordemyubltca n:lo \ofra soluçõc\ de conunutdade 

Assumo, provisoriamente, o Governo da República , como delegado da Revoluçi~ se mantenha maltera,el o presugto do Brastl. 
em nome do Exército, da Marinha e do povo brasileiro. 

t al Gol! G61• Monttoro ~~ d.t oll<, JO 10/194~1 

10ua.no <k ~. Gc1W.O Varau. 3111 / tpestacar no texto: 
--- - -- - - - O papel de Góis Monteiro. 

delegado - representante - Os acontecunentos 4ue culminaram com a renúnna. 
- A renúncia de Getúlio Vargas . 

Detacar no texto: 
- A natureza politica do discurso. Desde ante\ da lndep.:ntlenc1a existia a idéia da tran\feréncla da cap1tal para 

o mtenor do Bra~1l. Na Con\lltu1ção de 11!91 ).1 é C\tabelccJdo local para a 
futura capual Lmbora \emprc pr~\Cnte a 1dc1a d<~ mudança não era .. ~ta 
com s1mpaua O pres1dente Juscelino Kubuschck de Oh>t~1ra concreti~a a 
,·nn\lru,·~o da M)\ \( \P c a Inaugura a 21 4 141~ 1 

- O inicio da Revolução no Rio Grande do SuJ, Paraíba e Minas Gerais. 
- A apresentação da Revoluç:lo como de cunho nacional. 
- A afirmação de que a Revolução não foi feita por uma s6 classe sociaJ. 
- A esperança de construir uma pátria nova sem privilégios de classe. 

A participação do Brasil na 11 Guerra Mundial contra o Eixo, deve-se a ~á· 
rios fatores: às ~ressões non~-americanas, i dependência do governo Ge1úlioA nova capital: Palavras do Presidente Juscelino Kubitschek em 30/ 6/ 1958 
Vargas. de empresumos amencanos e a ataques sofndos por nav1os Q'lercantesnos inícios d t ã d B T ' br~iletros. A Força Expedicionária Brasileira fo1 criada a 9 de agosto de a cons ruç O e rast 13. 
1943. Lutou na ltáha contra as forças aJemis. Desembarcou em Nápoles em Deste Planalto Central. desta soltdào que em bre,·e se tran\formará em cérebro das 
1944 sob o comando do General Mascarenhas de Mora1s. Seus efeúvos atin81.altas decisões nacionais, lanço os olhos ma1s uma \CZ sobre o amanhã do meu País e 
ram 25 334 homens Um diário particular de um febiano oferece um flagranteanteveJ~ esta Alvorada com fé mquebrantá~cl e uma confiança sem limites no seu gran-
de um momento de paz. de Destmo. 

O Brasil na 11 Guerra Mundial: Carta de um pracinha ~~:~~~:n•~xto: . . . • . 
25 de dezembro de 1944 -segunda-feira- Dia de Natal. Nós tão longe de nos:_ A . ~;a na rt,tltta~;ào do pruJdu. 

famílias em país de povo e costumes estranhos ao nosso. Hoje tudo aqui está cobe concrcutaçào da mudança. 
pela neve. As àrvores que nos circundam estão cobertas de flocos de neve o que nos A nov . • • -
lembrar com uma saudade imensa da nossa terra e daquelas árvores artificiais que ê 1 B a ~patal. A mauguraçao- 21/ 4/ 1960 
mimoseada por nós brasileiros. Estamos longe é verdade, mas também tivemos a no . rasílta representa a soma de esforço de sessenta mil candango\ com 26 btlhões de 
festinha, pois o senhor tenente-coronel Souza CarvaJho fez o possível para que seus sc:::tros: E_ tudo sob .0 comando superior de JK que inaugurou uma 111iragcm que tinha 

q dms seculos de tdade. Pots em menos de 4 anos de trabalho. Bra\ilia \e fez adulta. 
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Seu crescimento bateu um recorde mundial de veloctdade. 300 km de distâncias asfalta 
das são as artérias do seu corpo jovem. Seu eixo rodoviário que parte a cidade ao meJ< 
é um rasgo que revoluciona a urbanistica moderna, transbordando de sua época. S6 ur 
de seus viadutos é a maior obra de cimento protendido do mundo. Brasília não tem cn 
zamentos. Suas ruas mergulham umas por baixo das outras. Se os edifícios residencia 
são um pouco "gente comum", nos ângulos dos Três Poderes se perpetua a beleza nov1 
Suas lajes brancas decolam ou estão a ponto de alçar vôo. O Alvorada é um repuxo ren 
ao lago, agora em estréia de quilhas. Brasília é longillnea por excelência: seus traçc 

]'SÉRIE 
amplos e ousados deixam livres os seus habitantes. --------------------------------

(Rev. º c_nu.nro_. 211~ '''1( _N_I_D_A ____ D=-=E 
~~ - trabalhadores, operários da construção da NOV ACAP U .::,.....========::
lK- Juscelino Kubitschek 0 
Três ~o~eres - Praça onde estio os prédios dos poderes Legislativo, Executivo e Jud li 

erário. 

Destacar DO texto: 
- O esforço dos trabalhadores (candangos) 

O legado da 
Antigüidade Oriental. 

- O dinheiro gasto. 
- A antiguidade da idéia da mudança da capital. 
- A rapidez da construção. 
- O plano urbanistico. 
- A nova arquitetura. 
- O entusiasmo pela realização de obra grandiosa. 

A nova Capital: Toada para se ir à Brasília 
Vou-me embora pra BrasUia, 
Sol nascido em chão agreste. 
Como quem vai para uma ilha. 
A esperança mora a oeste. 

Destacar DO testo: 
- Brasllia como tema poético. 
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Vou-me embora pra Brasília, 
que já nos meus olhos brilha. 
Porque é a única cidade 
onde nunca haverá saudade. 

(Cauiano RicArdo, Q Cruuiro. 21/4119t 

OS POVOS DO MEDITERRÂNEO ORIENTAL 

A riqueza agr!cola do Egtto levou HERÓDOTO, historiador grego do skulo 
V, a afirmar que o país era uma "dádiva do Nilo". Para aproveitar ao máxi· 
mo as chetas do rio os egípcios desenvoheram os primeiros rudimentos de 
aritmética, geometria, fisicn e engenharia. Para conciliar os interesses de toda 
a populaçAo organizaram a sociedade e unificaram·~e politicamente. O hino 
com que festeJavam anualmente o inicio das chctas tena sido escrito entre 
1800 a 1500 a. C 

A vida quotidiana no Egito: O Rio deus 
Adoração ao Nilo! 
Salve, tu, Nilo! 
Que te manifestas nesta terra 
E vens dar vida ao Egito! 
Misteriosa é a tua saída das Trevas 
Neste dia em que é celebrada! 
Ao irrigar os prados criado!. por Rá, 
Tu fazes viver todo o gado, 
Tu - inesgotável - que dás de beber à Terra! 

Senhor dos peixes, durante a mundação, 
Nenhum pássaro pousa nas colheitas. 
Tu crias o trigo, fazes nascer o grão. 
Garantindo a prosperidade aos templos. 
Se paras, a tua tarefa e o teu trabalho 
Tudo o que existe cai em inquietação. 

( .\nónuno. 111 U"ro~ ~~aôos ! Uttratura pnm1~ orwntal. 1 . l i) 

Destacar no texto: 
- A di,indade do l'<ilo. 
- O mistério das cheias. 
- A dependêncta de toda a 'tda egípcia das cheias do Nilo. 
- A importância da produção do trigo no Vale do Nilo. 
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,.------------------------- l)eltaCar DO te.do: 
Os eglpcios apreciavam a chamada "literatura de sabedoria" em que um ve- _ A opressão do camponês. 
lho s!bio dava conselhos aos jovens. A vida familiar era importante para os _ A dureza do trabalho do entalhador. 
egípctos e a mulher tinha bastante influência e libe~dadc. O texto que reco- _ Os perigos e a sujeira nas atividades de pedreiro. 
menda ao filho a gratidlo pela mle que o educou cannhosamente, ~um exem- . 
pio do ensino ministrado às crianças. - O desapreço pela vida mtlitar. 

L---=:-::--:::-----:--=---:-----;:---;;;;;--;----_ A valorização das atividades intelectuais e do amor à cultura. 
A vida quotidiana no Egito: Recomendações sobre o respeito flllal 

Foi deus que te deu tua mlle, disse um sábio egípcio a seu filho. Quando nasceste 
ela realmente se tomou tua escrava; as mais ingratas tarefas não desgostavam seu cora 
çã~ a ponto d~ levá-la a dizer: "por que tenho necessidade de me impor este encargo" 
Quando ias à escola para te instruir, ela se instalava perto de t~u mestre, trazendo, todo 
os dias, 0 pão e a cerveja da casa. E agora que cresceste, que vats casar_ e, por tua vez, fua 
dar uma família, traz sempre presente diante de teus olhos todos os cutdados que tua ma 
teve contigo, a fim de que ela nada tenha a te censurar e não erga suas mãos para o deu1 
pois ele escutará sua maldição. 

HAMURABI (17!10 a.C. a- 1708 a.C.) notá•el ret da Babtlônta dominou os 
assírios e povos vizinhos estendendo seu poder ao Golfo Pérstco e 1 Sina. Es
cavações realizadas em Mari e nos restos de seu palácio real revelaram arqui
vos de canas e documentos oficiais. O mais importante achado foi o C6dig.Q 
~ Lets gravado em uma coluna de pedra. Nele surge o pnncípio do "olho 
por olho. dente por dente" que reaparece nru. "Lets Mosatcas". O Ç,QgjgQ 
regia também a vtda familiar e as transações comerciais. O texto abatxo ilus
tra alguns aspectos do Códig~ ~ Hamurabi, o primetro da Hi5t6ria. 

Destacar DO texto: 
<An6aamo. lpld Malkt et ,....,, !:'Oriont ~ !! ~o direito babilônico: Artigos do Código de Hamurabi 

- O estudo na casa do mestre. 
- A merenda da criança. 
- O respeito aos pais agrada aos deuses. 

Os escribas na sociedade egípcia ficavam logo abaixo da classe dommante. 
Para fazer parte da but'OCTacia, o escriba estudava cerca de doze anos apren
dendo escrita, arit.m~tica, história, geografia, literatura e administraçlo. Este 
texto tipico da "literatura de sabedoria" ~ dos mais conhecidos e reflete os 
sonhos de um pai ambicioso. 

Quando Marduk me instituiu governador dos homens para os· conduzir e dirigir, 
estabeleci a Lei e a Justiça sobre a Terra. para o bem do povo. 

Se um mercador pediu emprestado trigo ou prata a um mercador e não tem trigo 
ou prata para pagar mas tem outros bens, deve mostrar tudo o que tem perante teste
munhas e dará do que possui ao seu prestamista. O mercador prestamista não pode re
cusar. 

Se um homem toma uma mulher e não se estabeleceu um contrato, então essa mu
lher não é esposa. 

Se um homem tomou uma criança para adotar com o seu próprio nome. e a educou. 
este filho adotivo não pode ser reclamado. 

L----------:----:---::----::------- Se um homem cegou o olho de um homem livre, o seu próprio olho será cego. 
A vida quotidiana no Egito: Recomendações do -velho escriba . . Se um homem cegou o olho de um plebeu, ou quebrou-lhe o osso, pagará uma mi-

Já pensaste na vida do camponês que cultiva a terra? O cobrador de Impostos hcna de prata. 
no cais ocupado em receber os dízimos das colheitas. Está acompanhado de agente Se cegou o olho de um escravo, ou quebrou-lhe um osso, pagará metade do seu valor. 
armados de bastões e negros munidos de pedaços de pau. Todos gritam: Vamos, os grãa Se um homem tiver arrancado os dentes a um homem da sua categoria, os seus 
Se o camponês não os possui, eles o atiram ao solo. Amarrado, arrastado para o can~próprios dentes serão arrancados. 
é jogado de cabeça. . Se um médico tratou, com faca de metal , a ferida grave de um homem e lhe causou 

O entalhador de pedra permanece agachado desde o nascer do sol, seus Joelhos a morte ou lhe inutilizou o olho, as suas mãos serão cortadas. 
sua espinha dorsal estão alquebrados. O pedreiro, fica sobre as vigas dos andaimes, el Se um médico tratou, com faca de metal, a ferida grave de um escravo e lhe causou 
posto a todos os ventos, pendurado nos ~pitéis das colunas; seus braç~s se gastam nca morte, ele dará escravo por escravo. 
trabalhos, suas roupas ficam em desordem, ele só se lava uma vez por d1~. . . Se um construtor fizer uma casa e esta não for sólida e caindo matar o dono. este 

Mas, talvez o mister de oficial seja mais tentador? Conto-te a respe1to do of1ctal dconstrutor será morto. 
infantaria. Ainda pequeno, é levado e encerrado na caserna. Agora, queres que te cont tC6dJK<> ~ ~- opud 0\dpcnc Edurch. Tht •orld'! ~ \!!!l 
suas expedições em países longínquos? Carrega seus víveres e água nas costas como ur . . . 
burro de .carga; suas costas estão feridas. Bebe água podre. Deve montar guarda ~r mma- untdade de peso e moeda ant•ga. 
cessar. Chega diante do inimigo? Não passa de um pássaro trêmulo. Regressa ao Egtto o.a.c:., no texto: 
Não é mais que um velho pedaço de ma~eira roído de vermes. - O caráter rigido das leis. 

Só vi violência por toda parte! Por tSSO,. consa~ra teu coração às letras. Contempl_ O pagamento de empréstimos tomados. 
os trabalhos manua1s e em verdade, nada eXIste acm~a da_s letras. Ama a literatura, tu _ A legalização do casamento através de documentos. 
mãe. Faze entrar suas beleu;-s. em_ tua ca_beça. El_a e ma1s ~mportante do que todos ll_ A adoção de crianças e sua educação. 
ofícios. Aquele que, desde a mfãnc1a, se dispõe a tirar proveito dela, será venerado. - As penalidades segundo a condição social da vítima. 

d.izimos - imposto de 10% sobre toda a produção. 
~pitéis - remate de colunas ou pilastras. 
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IAnOrumo. opud Malkt et t..... !:'Onmt ~!! ~- A responsabiidade do trabalho do médico e do arquiteto. 
- A semelhança destes aspectos com a legislação hebrãica. 



Os a.ss1rios formavam um vasto império. ASSURBANIPAL no século VIl a.C 
governou uma região que se estendia do Egito ao Irã. Suas campanhas tive
ram mais o caráter de pilhagem que de conquista já que muito pouco foi anc· 
xado ao tem tório assírio. Sua descriçào das conquistas te' e por objeuvo mlun
dir medo aos povos vizmhos. Os textos abaixo retratam a crueldade com que 
eram tratados os povos vencidos "e as pilhagens realizadas. Numa inscnçào do 
ano 884 a.C. o rei ASSURBANIPAL relata uma expedtçào contra rebelde,. 

A guena assíria: Crueldade com os vencidos 
A cidade de Têla era poderosamente fortificada com três fortalezas; o povo confiav 

em suas fortes muralhas e poderosas tropas e não se atirou a meus pês em súplica. Pc 
meio da batalha e da carnificina, tomei de assalto a cidade e a consquistei; 3 000 gue· 
reiros passei pelas armas; lancei muitos às chamas e fiz grande número de prisionetrQ 
vivos; de uns cortei as mãos e os dedos, de outros, o nariz e as orelhas; a muitos tirei 
vista. Seus filhos e filhas, eu os atirei à água. 

Téla - cidade da Mesopotâmia. 

Deltacar DO texto: 

(lnscrislo ~ ~rdevo du conquiSta> ~ ~>url>•n•p..t, 

Apud Mallet et lsaac. _!,'~ ~ !! G~e) 

- O uso da violência para a manutenção do império. 
- A crueldade na conquista das cidades. 
- A fortificação da cidade de Téla e a confiança da população em seu exército. 
- A exigência de submissão e a repressão punitiva. 
- O desrespeito à vida humana. 
-O comando pessoal do rei. 

Destacar no texto: 

_A riqueza dos reis do Elam. 
_ A pilhagem realizada. 
_ A destruição dos templos e deuses. 
_ A escravização dos inimigos. 
_ 0 abandono da conquista após a destruição total. 

Povo nômade de origem semita, os hebreus estabeleceram-se na região da 
Palestina por volta de 2000 a.C. Com alguns períodos de rndependência e 
prosperidade sofreram sucessivas conquistas pelos assírios. babilônicos, per· 
sas, gregos e romanos. A sua contribuiçào maior foi a "rehgtào monoteísta", 
que, pelo seu fundo ético e filosófico, se sobressai entre os contemporâneos. 
Dentre os escritos religiosos dos hebreus destacam-se os contidos no ÊXODO, 
livro que narra a história da saída do povo hebreu do Egito, a liderança de 
Moisés e a aceitação das Leis Mosãicas. Provavelmente foi escrito no século 
XIll a.C.. em hebráico. nào se conhecendo seus autores 

O monoteísimo hebráico: As Leis Mosáicas 
Depois falou o Senhor nestes termos: 
Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei do Egito, da casa da servidão. 
Não terás deuses estrangeiros diante de mim. 
Não farás para ti imagem de escultura, nem figura alguma de tudo que há em cima 

no céu, e do que há em baixo na terra, nem de coisa que haja nas águas debaixo do mar. 
Nio as adorarás , nem lhes darás culto. 

(~J!! ~.~Iodo, 20: I a J) 

A severidade das penas criminais 
A guena assíria: Pnbagem e destruição Todo que matar de caso pensado um homem, será também morto. 

Conquistei Susa, abri os tesouros que os reis do Elam, desde os mais antigos ten Todo o que ferir seu pai. ou a sua m1\e morrerá. 
pos, haviam acumulado. Prata, ouro, pedras preciosas, ornamentos reais, armas de guc1 Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. 
ra, todos os móveis dos palácios, a baixela de que se serviam para comer, beber, pet Queimadura por queimadura, ferida por ferida, nódoa negra por nódoa negra. 
fumar-se, todas as espécies de carros, os cavalos, as grandes mulas de arreios de our Se um ferir o olho a seu escravo. ou a sua escrava, e os deixar gázeos, lhes dará carta 
e prata, levei-os como despojos para a Assíria; 32 estátuas dos reis, de ouro, prata, bror de alforria pelo olho, que lhes tirou. 
ze, levei-as para a Assíria; destrui os templos de cima a baixo, entreguei ao vento os ~cu ti\nttg!! lc,tamcnto. bodo. ~1: 12. 1:'. 2-l . 2' . .ló) 

deuses. Num espaço de tempo de um mês e vinte e cinco dias de marcha, devastei o p;L 

e por ele espalhei o sal e os espinhos. Toda a família real, prefeitos, chefes dos arqul\o Deatacar no texto: 
condutores de carros, cavaleiros, fabricantes de armas, artesãos, tantos quantos existiatT- O cativeiro no Egito. 
homens e mulheres, animais grandes e pequenos mais numerosos que uma nuvem de g• - O monoteísmo hebráico. 
fanhotos, levei-os, como despojos de guerra, para a Assiria. Fiz cessar os felizes grito~ d- O rigorismo das Leis Mosáicas e sua semelhança com o Código de Hamurabi. 
alegria em seus campos onde deixei estabelecerem-se os ~gros e as gazelas e todas as ct 
pécies de animais selvagens. 

Susa - cidade da Pérsia. 
Elam - reino a leste da Suméria. 
onag!Qs - burros selvagens. 
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Os fenícios habitavam as costas da Ásia Menor na regtão correspondente aos 
atuais Estados do Líbano, da Slria e parte de Israel. Devido à localização geo
grâfica lançaram-se às atividades marítimas, comerciais e exploratórias. Fun
daram importantes empórios comerciais ao lonjlo do Mar Mediterrâneo. A 
seniço do faraó Necau 11 realizaram no seculo VI a C. a viagem de circuna
vegação da África. Para fac•litar seus registros comerciais desenvolveram um 
sistema de anotações com 22 símbolos que deu ongem aos alfabetos do mun
do Ocidental. HERÓDOTO, historiador grego do século V a.C., relata no 
texto abailo como a tradição grega reconhecia ter aprendido dos !enleios a 
leitura e a escrita. 
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A divulgação do alfabeto fenício 
Já .que fiz menção dos fenícios, entre outras muitas artes que ensinaram aos grego UNIDADE 

uma fo1 a de ler e escrever, pois, antes de sua vinda, os gregos não conheciam as figura ~========:::
das letras. Estas, no princípio, eram as mesmas que usavam os fenícios. Com o tempo / 
transformando-se a linguagem, mudaram também a forma de seus caracteres. 

O legado da 
Antigüidade Clássica. 

(H.rodoto, Q! ~ Livrao '.!! Hutón&. Livro V l.VUJ 

Destacar no texto: 
- O papel dos fenícios na divulgação da cultura. 
- Os gregos como herdeiros do alfabeto fon~tico. 
- A dinâmica da mudança da linguagem e da escrita. 

De 2700 a 1200 a.C. desenvolveu-se na Ilha de Creta brilhante civilização, 
mais tarde. em parte assimilada pelos gregos. Os rei~ de Creta chamados 
MINOS, que fundaram colônias e comerciavam por todo o mar Mediterrâneo 
Oriental, viviam no grande palácio de Cnossos. O enorme pa.lãcto, que era 
ao mesmo tempo oficina c armazém, recebeu dos gregos o nome de Labinnto. 
As pmturas cretenses retratam um po~o pacíftco, feliz c cheio de amor à vida 
que gostava de festas e jogos esporúvos. ARISTÓTELES. notável filósofo do 
século IV a.C. faz referência a história da Creia antiga no seu livro A Política. 

O imperialismo marítimo de Creta 
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A CIVILIZAÇÃO GREGO-ROMANA 

Com a vitória sobre os persas. em 479 a.C .. Atenas, sob a liderança de Péricles. 
tmpôs sua hegemonia sobre a Grécia por cerca de meio ~êculo. Péncles en· 
carregou artista~ como Catícrales e Fídias da reconstrução do conJUnto do 
Partenon, o mats belo exemplo da arte grega e atraiu filósoftlS como Anaxá 
gora.s, Demóc~ito, Sócra1es e Protágoras. O teatro grego foi ennquecido com as 
tragedtas de bqutlo, Sófocles e Euripides. c as comédia~ de Aristófanes. A 
p:os~ridade terminou com a Guerra do Peloponeso. TUCÍDIDES. grande 
htst?nador da segunda metade do século V a.C .. ao narrar o o;cpultamento do\ 
herots ateotenses mortos na Guerra do Peloponeso, atribui a Pé neles o discurso 
nqut apre!>entado. 

A Ilha de Creta foi destinada por natureza a mandar em toda a Grécia e a ter un • • • • 
papel admirável. De um lado é pouco afastada do PeloPQneso e, de outro, em direçã1 O elogio da democracia ateruense no Dascurso de Peracles 
à Asia confina com Triop_! e com Rodes. Esta feliz posição valeu a Minos o dominio d Nossa forma de governo não se iguala às de outros. Nós não copiamos nossos vi
mar. Ele submeteu diversas ilhas, formou estabelecimentos em várias outras, e lançoc zinhos mas somos um exemplo para eles. Somos chamados uma democracia porque a 
as vistas até a Sicília onde morreu no cerco de Camico. ~d~ini~tração está nas mãos de muitos e não de poucos. Mas, enquanto a lei garante 

Os cretenses tiveram uma realeza que depois foi abolida, deixando aos magistrado JUStiça 1gual para todos nas suas disputas particulares, o direito à superioridade é tam-
? comando da armada em tempo de guerra. bém recon~ecid?. 9uan.do um cidadão .s~ _distingue de alguma maneira, ele é preferido 

(Arutl>teles, A PoUuca, vu- 2 • 3 para o serviÇO pubhco, não como um pnv1leg10 mas como reconhecimento do seu mérito. 

Peloponeso - penínsuJa ao sul da Grécia. 
Triopa - cidade da Caria. 
Rodes - ilha do Mediterrâneo Oriental. 
Minos - rei de Creta. 
Camico - cidade da Sicília. 

Destacar no testo usando o mapa: 
- A localização de Creta e sua situação privilegiada. 
- O império cretense. 
- A queda da realeza e o fim da antiga civilização cretense. 
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--- - Tão pouco a pobreza é uma barreira para que um homem preste serviços à pátria. 
. Não usamos a riqueza para jactância ou ostentação mas só para o necessãrio. Admi

tir a pobreza não é um descrédito para nós mas a verdadeira desonra é nada fazer para 
evitá-la. 

O cidadão ateniense não negligencia o Estado quando cuida de sua casa e mesmo 
os mais ocupados em negócios têm uma visão clara da política. Entre nós um homem 
que não se interessa pelos assuntos políticos é considerado não apenas inofensivo mas 
também inútil. Se poucos somos criadores, todos sabemos julgar razoavelmente os as
suntos políticos. 

N~s achamos que o grande obstáculo para a ação não é a discussão, mas a falta de 
conhecimento que é obtido pela discussão que deve prepará-la. 

Em res11mo. eu digo que Atenas é a escola da Hélade e que cada ateniense por si só 
parece ter o poder de adaptar-se às mais \'3riadas formas de açl!.o. 

Tal é a cidade por quem estes homens lutaram e morreram nobremente. Eles não 
podiam tolerar a idéia de perdê-la e cada um de nós que sobrevive de\ e trabalhar alegre
mente em seu benefício. 

(Tucíd•J••· ~Guerra~ ~n<\0, LMo li - J7 - ~I- 43) 

lli.lade - país dos helenos o mesmo que Grécia. 
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n.tacar ao texto: 
- A singularidade da democracia no Mundo Antigo. 
- A valorização de um cidadão consciente. 
- A superioridade do debate livre das idéias para a ação democrática. 
- O orgulho nacional. 

Ao contririo de Atenas, Esparta caracterizou-se pela rigidez e autoritansmo 
do Estado onde o individuo tinha poucos direitos. XENOFONTE (430-354 
a.C.), historiador e general ateniense cootemporlneo da hegemonia de Espar· 
ta, descreveu com certa admiração a sociedade espartana na sua obra Cons· 
ti~ dos Lacedemôoios. Atribuía à educaçlo institulda por Licurgo o 
desprez.o pelo conforto material e a total submissão de seus cidadlos ao seu 
sistema. 

A eoucaçio etpartana 
Em toda a G~ia, o costume dos que pretendem dar boa educaçãô aos filhos é 

seguinte: logo que atingem a idade adequada são entregues aos cuidados do pedagog 
ou tutor. Com esses criados slo enviados à escola de algum professor onde aprender 
gramática, música e diversos exercícios físicos. Além disso, recebem sapatos que tornat 
seus pés macios e seus corpos slo debilitados por diversas mudas de roupa. E a medida d 
comida é seu apetite. 

Mas LicurgQ, em vez de deixar a cada cidadão o encargo de escolher um escra\1 
-tutor para seu filho, designou um paidônomo como guardião público dos meninos e: 
partanos com total autoridade sobre eles. 
. . ~ara a~xiliar o educador, c~ou um corpo de jovens fortes, portando chicotes pa: 
infligu- castigos quando necessário. O resultado feliz foi que em Esparta a humildade 
a obediência vlo sempre de mãos dadas e não existe falta de qualquer delas. 

~m vez de amolecer seus pés com sapatos ou sandálias, decretou que deveriam et 
durece-los andando descalços. Para que não se tornassem efeminados com uma varied: 
de de roupas determinou que usassem um s6 traje o ano inteiro porque desta maneu 
suportariam melhor as variações de calor e frio. 

O prefeito ou cabeça de bando vigiava para que seu grupo não comesse demais m 
refeições coletivas para que não se tornasse indolente ou desconhecesse as agruras d 
vida pobre. 
. Sua crença era que, com este ensinamento na infância, os espartanos poderiam I~ 

tar com estômago vazio quando fosse necessário. 
. Para que os menin_os nunca ficassem sem. autoridade em caso de ausência do guru 

dião, deu a qualquer c1dadllo que estivesse presente o direito de adrnoestã-los ou casb 
gá-los por qualquer infração. Com isso criou nos meninos de Esparta a mais rara hu 
mildade e reverência. 

Todos sabemos que não há Estado no mundo onde seja demonstrada maior obt 
diência aos magistrados e às leis do que Esparta. 

Noutros paises, nenhum líder quer que nem mesmo se pense que têm medo do 
magistrados. Isso seria encarado como símbolo da submissão. 

Em Esparta, ao contrário, quanto mais poderoso o homem, mais facilmente se cur 
va perante a autoridade constituída. 

(Xenofonte. ~ CoostHuJÇ~ '!!!! Lact:domon., 

LicurgQ - legislador espartano. 
P-refeito - chefe de um ªgelai = grupo de meninos de 8 a 20 anos. 
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l)eltacu DO texto: 
_ A comparação entre a educação espartana e a ministrada na maioria das cidades 

gregas. 
- O conceito que se fazia da coragem em Espana. 
_ A educação como forma de criar cidadãos obedientes. 
_ O ensino da brutalidade e da hipocrisia. 
_ O ideal de cidadão espartano comparado ao expresso no texto sobre o esplendor de 

Atenas como fruto da democracia. 
- A admiração do autor sobre a educação espartana. 

) 
~ 

A intensa participação na Yida cultural e politíca da cidade era privilégio dos 
homens. Cab1a à mulher cuidar da família e administrar a casa sem mesmo 
assistir aos banquetes do marido. Segundo o poeta Menandro "a roca e não 
debate é o trabalho da mulher··. Apesar disso a arte e a literatura revelam 
que existia ternura na vida fam11iar e que muitas mulheres tiveram papel con· 
siderável na sociedade. O historiador XENOFONTE (430·353 a.C.) retratou 
na sua obra l::.conomta. o ideal grego do papel feminino no século IV a.C. 

A pot~o da mulher na Grécia 
Eis os conselhos que um bom marido dá ã sua mulher: "É mais honesto para !l 

mulher ficar em casa do que estar sempre saindo; e é mais vergonhoso para o homem hcar 
em casa do que fora. tratando de negócio~. Portanto. deverás permanecer em casa. man
dar acompanhar teus servos encarregados dos trabalhos externos e fiscalizar pessoalmente 
aqueles que trabalham dentro de ca\a. Deverás receber o que for trazido e distribuir as 
provisões que de\em ser usadas: com relação ao supérfluo. tu deverás zelar para que 
não se gaste num mês o que estiver destinado ao ano inteiro. Quando te trouxerem lã, 
tu mandarás fiar e tecer vestuário para aqueles que deles estiverem necessitando: igual
mente, terás que zelar para que as provisões secas esteJam boas para comer. Entretanto. 
uma das tuas funções que, talvez, te agradará menos: se algum de teus escravos ficar 
doente, deverás cuidar dele até sua cura completa". 

Deltacar DO te:~to: 

- O patriarcalismo. 
- As tarefas femininas. 
- O artesanato doméstico. 
- A escravidão. 

Com a mstitUiçilo da República, em 509 a.C .. os romanos criaram o sistema 
representamo de governo. Os cargos públicos eram eletivos e anuais e a es· 
colha era feita nos comícios. onde os cidadãos escreviam o nome do \eU can· 
didato em tabuinhas que eram depois colocadas em umas. O candidato fuia 
sua propaganda com seus dependentes. os ""clientes"'. e passeando pelo Foro 
onde fazia dtscursos e comersava com as pessoas. Prometia favores e orga· 
nira•a JOgos e festas . O texto retrata uma campanha política em Roma. 
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A vida política em Roma: Conselhos a um candidato a cargo politico. 

Estuda cuidadosamente os homens para conheceres a capacidaoe ae caaa um t 

como podes aproximar-te deles para usá-los em teu benefício. Deves interessar-te por 
toda a cidade. pelas aldeias e povoados vilinhos. Sempre que for possível. vai ao For~ 

em horas certas; fal muito efeito aparecer, todos os dias. com muita gente acornpanhan 

do. Se conheces muitos indivíduos pelo nome deves fazer com que percebam isso e pro. 

cura sempre aumentar a lista, pois, nada contribui mais para a popularidade de Urt 

candidato. Finge toda polidez que convém a um homem bem educado até chegar a ba. 

julações. Em outras circunstânciaS. seria de mau gosto esbanjar assim tua amizade; mas. 

se agora não o fazes ostensivamente e com muita gente. ninguém acreditará que és can 

didato. 
IQuonlo Cl«ro. apud Malkl <I h.aac. ~ &!!ll!!.!l 

Destacar no texto: 
- A importância da observação das fraquezas dos outros. 
- O interesse por todos os problemas. 
- A necessidade de chamar a atenção para sua pessoa. 
- O apelo à vaidade dos eleitores. 

A~ terras conqu1stadas pelos romanos eram mcorporadas ao patrimônio do 

estado. Este era administrado pelos senadores e cavale1ros em seu próprio 

benefício, com exclusão dos plebeus romanos e dos povos da ltáha. Cada ~ez 

ma1s recrutado para as prolongadas 11uerras de conquista, o povo viu ·se re· 

duz.ido à m1~ria. Os irm3o' Gracos. Tibêno e Ca1o. tentaram fazer uma re· 

forma agrána Pretend1am eles di\idir parte das terras conqu1stadas enlre 

os veteranos. mas foram a\~assmados em JJJ e 121 a.C. pelos nobres assus· 

tados com o apoio popular que receberam. PLUTARCO, historiador grego 

que vl\eu entre 50-120 d.C. resumiu o discu~ em qu~ Tibério descre\e a 

mi,cna dO\ \Oldado\ que )ularam pelo 1mpeno. 

Conseqüências das conquistas romanas: A miséria do povo romano 
Os animais selvagens espalhados pela Itália têm, cada um, seu buraco, seu antro. 

seu covil; e aqueles que combatem e morrem pela Itália s6 têm o ar e a luz: nada mais. 

Sem casa, sem morada fixa, perambulam com suas mulheres e filho). Os general~ men

tem quando, nas batalhas. contratam os soldados para combater os inim1gos pela defesa 

dos túmulos e do~ templos: dentre tantos romanos. não há um só que possua altar Ra

r-----------------------------: terno. um túmulo de antepassados. Fazem a guerra e morrem unicamente pelo luxoe 

As vitórias dos romanos contra o re1 da Siri a. o seleucida Antiocolll. o Grande. 

nas Termópilas e Maj!nés1a (191 ·190 a.C) o' ~-olocaram pela pnme1ra ,.e, em 

contato com a~ riquezas e o luxo do Oriente. O botim de~pertou o apeute pela 

conquista da Ásia. que só fo1 deuda. por cerca de me10 ~culo. pela ter~-eiru 

guerra púmca (150·146 a .C.) 0\ aUSleros roma!los adqumram o j!OSio pelO\ 

banquetes e festas requintada~ e pelos JOgos de circo. O hl\toriador Til O 

LiVIO (59 a .C. - 17 d.C.) de~cre,eu o pnme1ro momento de\ta mudança 

nos costumes. 

Conseqüências das conquistas romanas: A introdução do huo asiático 

Foi o exército da Ásia (aquele que derrotou Antíoco, o Grande, em Magnésia) qUI 

introduziu em Roma o luxo estrangeiro: com ele entraram, pela primeira vez, os leit<X 

ornados de bronze, as coberturas preciosas, tapeçarias e outros tecidos de preço e o que 

representava um luxo no mobiliário, as mesas redondas e os aparadores. Foi então qui 

começaram a aparecer nos festins os tocadores de cítara e os divertimentos com histriõel 

e que as refeições passaram a exigir aumento de despesa. ---
(l•lo U>~o.!:!!:!!? ~ 

Antíoco, .2 Grande- rei da Síria de 222 a 186 a.C. 

Ma&!!ésia - região da Tessália. . 
histriões - palhaços e comediantes que divertem os conVIdados nos banquetes. 

Destacar no texto: 
- O luxo introduzido. 
-As festas. 
- Os hábitos alimentares novos. 
- A conquista romana. 
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a opulência de outrem: nós os chamamos de senhores do mundo. mas eles não possuem 

'equcr um torrão de terra. 

altar P.!!lerno e ~úmulos dos antepassados - nas casas romanas existiam os altares dos 

dcu~es do lar, os Lares que eram cultuados pelo chefe de família. 

Descacar no texto: 
- A miséria dos soldados. 
- O objetivo das conquistas. 
- O caráter do d1scurso. 
-A figura histórica de I ibério Gruco. 

No rcmad<> do Imperador Au~usto nasceu na Judêia Jesus. que Sl'ria o cnador 

da no' a reli!(láo que. ape~.u das per!><:gu1çóe~. nna a conqu1star o 1mpérío ro· 

mano. Como sua\ pregações fos">Cm dmgidas ao aperfeiçoamento pessoal c à 
candadt: e com r a .ilguns pnm:1pio:. doi le1 JUdaiCa, desapontou d munos e <~ca · 

bou '~ndo condenado a morte como agitador. A base de sua mensagem está 

n<>'> bangelhos C\crllos por qua1ro de seus d1scipulos. Um dos mais belos 

e\cmplo~ de \t:U\ en\inamcntus e o Sermão Qj Montanha. reprodu11do em 

01ramai<:O por Ma teus. 

O Cristianismo: A doutrina 
Bcm·avcnturados os pobres dr cspínto: porque deles e o remo dos céus. 

Bem·avcnturado\ os que choram: porque eles serão consolados. 

Bem·avemurado~ os mansos. porque eles herdarão a terra. 
Bem-aventurados os que têm fome e sede de just1ça: porque eles serão fartos. 

Bem-aventurados os misericordiosos: porque eles alcançarão misencórdia. 

Bem-aventurados O\ limpos de coração: porque eles verão a Deus. 

Bem-a\enturados o' pacíficos: porque eles serão chamados filhos de Deus. 

Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da JUStiça: porque deles é 
0 reino dos céus. 
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Datacar DO texto: 
- A defesa dos simples, dos humildes e de todos os desprezados. 
- A recompensa dos sofrimentos na vida após a morte. 
- A valorização dos que lutam pela justiça e pela paz. 
- Os justos são os escolhidos de Deus. 

O Cristianismo: a doutrina 
E um deles, que era doutor da lei, tentando-o, lhe perguntou: 
Mestre, qual é o grande mandamento da lei? 
Jesus lhe disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tu 

alma, e de todo o teu entendimento, 
este é o máximo e primeiro mandamento. 
E o segundo, semelhante a este é: Amarás a teu próximo, como a ti mesmo. 
Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. 

(No.o ~· Matou•. 22. J 

Destacar DO terlo: 
- A natureza do diálogo entre um judeu conhecedor da lei Mosáica e Jesus. 
- O amor integral a Deus. 
- O Amor ao próximo identificado ao amor a Deus. 
- A reformulação da lei tradicional judáica. 

A pôs a cruc1ficaçào de Cristo, seus discípulos espalharam-5e pela Ásia. E-uropa 
e norte da África pregando sua mensagem de amor e prometendo um mundo 
melhor após a morte. Perseguidos pelos judeus como herético~ e pelos roma· 

nos porque nlo acenavam o politeísmo, conseguiram inúmeros adeptos, prtn
cipalmente entre os escravos e os pobres. As perseguições periódicas. que du

raram até 313. quando o imperador Constantino lhes concedeu liberdade re 
ligiosa, eram feitas geralmente após denúncias sobre suas práticas A polittca 

oficial de Roma está defliiida na correspondência entre PLÍNIO, o moço, e o 
unperador TRAJANO (9g.ll7) em que o prime1r0 pede m~truções sobre o 
modo como tratar os cristãos. 

O Cristianismo: A perseguição dos cristãos na carta de Plínio ao imperado! 
T rajano 

Aqui vos apresento a regra que segui em relação aos cristãos que comparecerarr 
perante o meu tribunal. Perguntei-lhes se eram cristãos. Aos que confessaram sê-lo. 
fiz.-lhes a pergunta uma segunda e uma terceira vez e ameacet-os com o ~uplício. Con11 
persistiam na resposta, para lá os mandei. Na verdade, pensei que devena punir pelo m• 
nos a sua teimosia e a sua inflexível obstinação. 

Publicou-se um escrito, que não indicava o autor, em que se denunciavam num<!· 
~osas pessoas que negam estar ou ter estado ligadas ao Cristianismo. Na minha presen~·a 

mvocaram os deuses e ofereceram incenso e mirra à vossa imagem e às estátuas das nos· 
sas divindades. Disseram eles que a sua falta havia consistido somente nisso: num d~a 
marcado, reuniam-se antes do nascer do sol, cantavam versos em louvor a Cristo come 
se fosse um Deus e comprometiam-se por juramento a não praticar o roubo, o assassínto 
e o adultério, a não faltar a uma promessa. Depois disso, tinham por costume reunir-\e 
para comer alimentos comuns e inocentes. 

Suspendi.então os depoimentos de acusação para recorrer às vossas luzes: a questã~ 
pareceu-m~ dtgna de reflexão, sobretudo em virtude do número de pessoas a quem o 
mesmo pengo ameaça. Uma grande quantidade de pessoas de todas as idades e de to· 
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das as categorias sociais estão todos os dias implicadas nessa acusação. Esse mal con
tagioso não infectou só as cidades: atingiu os campos e as aldeias. 

(In ~.a~ ~crnnh !!_ '"" 1_b Qr •1 11 \,~, =::f l:u~an Ha~loD • \oi I\ 1 

pestacar no texto: 
_ A incerteza quanto à política frente aos cristãos. 
_ As exigências dos romanos para testar a fé dos cristãos. 
_ As denúncias anônimas. 
_ O comportamento dos crbtãos nas reuniões religiosas (Lembrar que eram acusado~ 

de beber sangue de crianças). 
_ 0 culto ao imperador e divindades romanas como forma de fidelidade ao Estado. 
- A propagação do cristianismo. 

O Cristianismo: A perseguição aos cristãos na resposta de T rajano a Plínio 
Você seguiu o procedimento correto, na condução do caso dos que foram acusados 

de Cristãos, porque nenhuma regra geral pode ter forma perene. Eles não devem ser 
procurados; se forem trazidos e condenados devem ser punidos; desde que neguem ser 
cristlos e provem isso fazendo súplicas a nossos deuses, não importa quanto tenham si
do suspeitos no passado, devem ser perdoados se se arrependerem. Nenhuma atenção 
deve ser dada às acusações anônimas porque criam um mau precedente e não são dignas 
de nossa época. 

o-tacar DO texto: 
- A recomendação do imperador quanto à flexibilidade da aplicação da lei. 
- O perdão ao cristão que renunciasse à sua crença. 
- O repúdio às denúncias anônimas. 
- A política moderada de Trajano em relação a de outros imperadores. 

Se os romanos foram superados pelos gregos na criação artísuco-lnerána, 
c1entifica e filosófica, no e~tudo do d1rc11o ele\ deram uma contnbuu;ào das 

mais originais. Cod1ftcado em 521 por ordem do imperador JLSlii'IIANO 
no ~ J.ll.m ~. o d1re11o romano se constitui no grande legado JUridi· 
co da antiguidade. Os conce1os de JUSttça e dos direnos do indh1duo e\tào in

tegrados nos código\ contemporâneos. 

O legado jurídico de Roma 
Ninguém é forçado a defender uma causa contra a própria vontade. 
Ninguém sofrerá penalidade pelo que pensa. 
Ninguém pode ser retirado à força de sua própria casa. 
Nada que não se permita ao acusado deve ser permitido ao acusador. 
O encargo da prova fica com aquele que afirma e não com o que nega. 
Um pai não pode ser testemunha competente contra um filho, nem um filho contra 

o pai. 
Na aplicação de penalidades. deve ser levada em conta a idade e a inexperiência 

da parte culpada. 
(Justmoano. Cl>d•t<!! !!!; ~) 

Deatacar no texto: 
- A proteção à liberdade de pensamento. 
- A inviolabilidade do lar. 
- A ampla proteção ao direito de defesa. 
- A comprovação do crime pela acusação. 
- A proteção ao menor e à família . 



UNIDADE Desintegração do 

G 
mundo antigo e a formação das 
bases da civilização ocidental: 
O Período Medieval. 

A CIVILIZAÇÃO MEDIEVAL 

como foi o caso de SÃO GREGÓRIO que descreveu em suas canas a impres

slo causada pela tragédia. 

A desintegraçio do Império Romano: A queda de Roma e o fim do Estado 

organizado 
Por toda parte nós só vemos luto. s6 escutamos suspiros. Roma, outrora Senhora 

do mundo, curva-se sob indizível dor, sob o assalto dos bãrbaros, sob a ruina de seus 

monumentos. Onde estão Senado? Onde estão povo? As glórias do mundo foram ani

quiladas; resta apenas uma multidão miserável, exposta, todos os dias, ao glãdio dos 

bárbaros. Que foi feito da glória de Roma? Que foi feito de seu orgulho? O Senado de

sapareceu, o povo pereceu, a cidade deserta desaba sobre si mesma. 
tSJo Gregóno. Homill&s. 11. b) 

Senado - de início, assembléia dos anciãos, chefes das famílias patricias, depois, aber

--ro à participação dos que já tivessem sido eleitos para outros cargos. 

gládio - espada de dois gumes. 

AMIAr-10 MARCELINO (320-390), historiador lahoo. foi um dos primeiros a 

descre~er, na sua obra Trinta ~!:!.!!! li~s ~ feito~. os Hunos, oo~o de orixem 

mongol que desde 37b começou \Cus ataques ao Império Romano. Prem1 

dos pelos efeitos da seca nas e:aepe~ asiáticas, e<tes nômades, cujos ataque~ 

fulminantes e crueldade implacá~el aterrorizaram os po~os germinicos, foram 

responsiveis pela invwo final do Império. 

'---------------------------__;'1. l)eltacar DO texto: I - A queda da metrópole do mundo antigo. 
- A ruina dos edifícios e monumentos. 

A desintegração do Império Romano: Descrição dos Hunos 

Os hunos são rudes no seu modo de v1da, de tal mane1ra que não têm necessidadt 

nem de fogo nem de comida saborosa; comem as raízes das plantas selvagens e a cam 

semicrua de qualquer espécie de animal. 

Vestem-se com tecidos de linho ou com peles de rato~ silve~tres cozidas umas às outril! 

e, uma vez enfiados numa túnica desbotada, não a tiram até que se faça em tiras e cai; 

aos pedaços. 
Os seus sapatos nào têm forma nenhuma e 1\\0 os 1mpcdc de cammhar h\remen t~ 

Por esta razllo nào estão nada adapta~os às lutas pede~tres. vivendo quase fixados aa. 

cavalos que sllo fortes. mas disforme\. E nos \CU\ cavalos que de dia e de noite comprarr 

e vendem, comem e bebem e. inclinados sobre o eMrelto pc\coço do animal, dcscans;u: 

num sono profundo. 
Ninguém entre eles lavra a terra ou toca num arado. Todos v1vem sem um lugar 

sem lar nem lei ou uma forma de ordem estabilimda, parecendo sempre fugitivos na< 

carroças onde habitam; aí as mulheres lhes tecem as horríve1s vestimentas; aí elas dã. 

a luz aos seus filhos e criam as cnanças até a puberdade. 

Destacar DO texto: 
- Os hâb1tos alimentares de um povo nômade. 
-O tipo de vestimenta. 
- A adaptação ao cavalo. 
- A importância do cavalo para a vida nômade. 

- A importância da carroça. 
- A incompreensão do autor sohre a vida nômade. 

As graves crise~ do século 111, as mvasões do século IV, a perda da Germânia, 

Gália. Espanha e Grà-Bretanha culm111aram em 410 ,·um a tumada de !{o

ma peios godos de Alarico. Embora abandonada pelos impo:radores que hav1am 

instalado sua capital em Ra>ena desde 404, Roma ainda rcpr~sentava o im· 

péno milenar, o centro da cultura e do podeno. A nutkla de sua queda M · 

~ombrou e entnsteceu me~ mo aquele\ que .:nw.:a\i•m \lia ~omq~<;àn c \lnli:nci,; 
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- O fim das instituições políticas. 
-O lamento do autor. 

A invaslo dos bárbaros acelerou a desintegraçlo das cidades destruindo cen

tros de cultura A cultura fo1 presenada apenas pel~ edes1ásuc~ como o bis

po SÃO GREGÓRIO DE TOURS (século VI) que se propôs a des<:~er os hor· 

rores a que amstiu na sua J:iw.Q.r:iA .d2i ~ onde lamenta a ignorilnc1a cres

cente. 

A desintegração do Império Romano: O declínio das letras 
Nos tempos em que a prãtica das letras declina e perece nas cidades da Gália, não 

se achou um estudioso na arte da literatura para descrever em prosa ou verso coisas que 

aconteceram. No entanto, se fizeram muitas coisas boas e mâs: os povos se enfureceram 

selvagemente; a fúria dos reis cresC'eu; igreJas foram assaltadas pelos heréticos e pro

tegidas por católicos. A voz do lamento foi muitas vezes levantada e os homens disseram: 

"O estudo das letras pereceu entre nós e não se acha entre nossos povos ninguém capaz 

de por em livro os acontecimentos de nosso tempo". 

Então, quando ouvi estas e outras queixas fui levado a escrever para as gerações 

futuras a memória do passado. 
(SJo O~ do Toun. Hilúlria doi Fr&IIOOI, .ai. 11) 

O..tacar DO texto: 
- A decadência da cultura antiga. 
- A inexistência de escntores. 
- A importância de não se perder a memória do passado. 

- A luta entre heréticos e católicos. 
- A missão que o autor se impõe. 
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Como seno o indivíduo e sua famil1a ficavam presos à terra de uma proprie
dade, ou de um feudo. Hllvia casos de servidão voluntária , por miséria ou 
insegurança. O homem livre também podia tomar-se servo em virtude de um 
crime cometido. Documentos medievais, como Le livre des Serfs de Mannoutier, 
onde os monges de São Manmho registravam -;~ec1meM; ;;i ativos a seus 
servos, demonstram as cond1ções gerais da servidão. J 

~-----------------------1 
Condição do servo: Servidão voluntária 

Que seja conhecido de todos os fiéis da Santa Igreja que três irmãos: Archambaud 
Constant e Arrald, livres por nascimento, tocados pelo temor de Deus e nada possuin~ 
de mais precioso para oferecer a Deus Todo-Poderoso, se oferecem, por amor Dele, ett l 
doação, como servos, a São Maninho, em presença do Senhor Abade Albert. 

IL< Ln~ d(,, S.rt. ~ ~- 1032 Hlt.i l 

Destacar no texto: 
- O motivo alegado pelos três irmãos para renunciarem à liberdade. 
- As propriedades eclesiásticas. 

Condjção do servo: Servidão como castigo 
Que seja conhecido que Otben, pastor, tendo ateado fogo a um de nossos celeiro; 

e não possuindo com que nos indenizar, tom ou-se, por isso, servo de São Maninho d 
Marmoutier e nosso, j untamente com sua mulher Electrude. 

Destacar no te:~to: 
- A natureza do delito e a correspondente pena. 
- A importân cia do celeiro no mundo feudal. 

Ainda que a condição de servo fosse legalmente perpétua, dependendo da 
vontade dos seus senhores podiam ser hbenados. Tomavam-se livres mas con
tinuavam pagando certos 1m postos enquanto v~>essem no feudo. 

Condição do servo: Libertação coletiva 

I 

Eu, Lutz, pela graça de Deus, rei de França liberto e desobrigo perpetuamente de 
todo vínculo de servidão todos os meus servos e servas que habitam em Orléans e nos 
arredores e aldeias até a 5~ légua. isso valendo tanto para eles como seus filhos e filhas. 
Se outros servos afluírem de outras partes para os ditos lugares a fim de serem liberta· 
dos, n6s os declaramos excluídos. 

(Ordennanc:es des ~ ~ htnce, 1. X - I, I UIO• 

Destacar no texto: 
- A libertaçào coletiva. 
- A restrição da libertação à certa regiào. 
-A libertaçào extensiva à família do indi,íduo. 

Aos sel'·os era proibido. entre outras co1sas, caçar na floresta do feudo cujos 
amma1s pertenciam exclusivamente ao senhor. casar-se sem sua ordem ou 
pagamento da taxa especial. O próprio senhor era o juiz que devia puni-los pe
los crimes cometidos. O único poder que se antepunha ao da nobreza era a 
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IgreJa e. por ISSO. os bispos e os conventos eram procu~ados pelos que precisa
vam da intervençllo de um defensor. As cartas relactonadas. foram escntas 
por EGINHARDO. cromsta que viveu entre 770-840. 

C ndição do servo: Proibição de caça - Carta de Eglnhardo ao Conde p: pon pedindo clemência para doas infrator_es . , _ 
p Ao magnífico, honrado e ilustre homem, o gractoso Conde Poppon. Egmhardo sau 

da·O no Senhor. 
1. p dro 

Dois pobres homens refugiaram-se na igreja dos bem-aventurados Marce mo e e • 
mártires de Cristo, confessando que tinham sido condenados por v6s, por terem furtado 
Ç!Ç! grossa numa floresta senhoriaL 

Já pagar:arTlum parte da comJ>2sição e deveriam pagar _o :esto, mas declaram que 
não têm com que fazer por causa da sua pobreza. Venho p~ts 1mp!or~r a vo~sa benevo· 
lência, na esperança de que vos digneiS tratá-los com toda a mdulgencta poss1vel. 

IUI A 1 eu lei ~ Qu:!tr~ ti~onhof!IJ 

roubo de caça grossa em floresta senhorial - delito previsto nas capitulares de Carlos 
- Magno de 802. , . . . 
~J>2Sição - compensação monetana por cnmes comeudos. 

[)estacar no texto: 
- As igrejas e o direito de asilo. , . 
_ A caça como meio de conseguir alimentos, numa epoca de gran?e cn_se. 
_ A pobreza dos condenados e s~a impo~i~~dade de pagar toda a mdemzação ao senhor. 
_ O papel do eclesiástico como mtermedtarto. 

Condição do servo: Restrições ao casamento 
Carta de Eginhardo ao Conde Hatton solicitando perdão para um servo que 
se casou sem autorização do senhor 

Ao nosso muito querido amigo, o glorioso conde Hatton. Eginhardo, saudação eter· 

na no Senhor . á · M r Um dos vossos servos, de nome Huno, veio à igreja dos santos m rt1res arce tn~ 
e Pedro pedir mercê pela falta que cometeu contraindo casamento, sem_ vosso c_onse~l~
mento com uma mulher da sua condição que é também vossa serva. Vunos po1s soltct· 
tar a v'ossa bondade para que em nosso favor useis de indulgência em relação a este ho· 
mem, se julgais que a sua falta pode ser perdoada. Desejo-vos boa saúde com a graça 
de Deus. 

(i.D A. Teulet, OEuYrOS Q!!!lpltld !f~) 

Deatacar no texto: 
- O poder do senhor s~b.re a vida privada dos servos. 
- A intercessão dos reltgto!>o~. . 
- As fórmulas de corteúa empregadas por Egmhardo na carta. 
- A limitação da liberdade de casamento. 

Os nobres e senhores eclesiãsticos estavam obrigados à prestação de serviços 
militares sempre que solicitados. Contribuíam com ~us d~pendentes. armas 
e provisões pua as guerras do rei ou do seu suserano. CARLOS MAGNO, 
em carta ao Abade Fulrad, por volta de 806. enumerava suas ordens pua a 
guerra contra os saxônicos. 
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Deveres dos vassalos: Obrigações militares - Carta de Carlos Magno a Ultl 
nobre 

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Carlos. coroado por Deus, grandt 
e pacífico Imperador. e também, pela graça de Deus, Re1 dos Francos e dos Lombar. 
dos, ao Abade Fulrad. 

Decidimos reunir a nossa assembléia geral, este ano, na parte onental da Saxôn~a 
num lugar chamado Stassfun. Por isso te ordenamos que vás ao mencionado sitio, cort 
todos os teus homens bem armados e equipados, no décimo quinto dia de Julho. Apre. 
sentar-te-ás aí com eles, pronto para a guerra, com armas, bagagens, víveres e vestuáno, 

Cada cavaleiro deverá ter um escudo. uma lança. uma espada c uma adag~. um arco 
e um carcá$ che1o de flechfls Nos teus carros terás utensílios de todo o gênero-~
enxós. ~. machados. enxadas, pás de ferro - e outros utensílios necessários em 
campanha. Terás também nos teus carros víveres para que durante o caminho nào cau. 
sem nenhuma desordem. Nào deverão tocar em nada, exceto na erva, madeira e água; 
e que os homens de cada um do~ teus vassalos caminhem com os carros e os cavaleiros. 
estando sempre com eles o chefe até chegarem ao sítio determinado. para que a ausênc1a 
de um chefe nào dê aos seus homens oportunidades para fa1erem o mui. 

(!!! Monumentt ~ Huturv=•. ~pllularia &P..ll..rr' fr-anron.m 

Ahi!_d~ Fulrad - Abade do mosteiro de Sào Qumtmo de 804 a 811. 
Saxônia - província germânica conquistada por Carlos Magno. 
ada~ - arma branca mais larga que o punhal 
carcás - coldre ou estOJO onde se colocavam as flechas. 
acha - pedaço de made1ra para que1mar. 
enxó - instrumento de aço cortante para desbastar a made1ra. 
trado- instrumento para furar a made1ra. 

Destacar no texto: 

- Os títulos de Carlos Magno. 
- A importância da assembléia geral entre Carlos Magno e seus vassalos. 
- O fato de que um abade de\e participar da guerra por ser nobre c vassalo do re1. 
- As armas c equipamentos usados na guerra. 
- A estratificação da sociedade feudal -suseranos, vassalos e cavaleiros. 
- A composição do exército real. 
- A ordem: impedir o saque nas regiões percorridas. 

Dentre os direitos que os suseranos se arrogaram estiiva o de intervir no ca· 
sarnento de filhas e v1úvas de seus 'as~los. bte direito tinha como finalidade 
a interdição de casamentos que pudessem comprometer as relações de heran
ça. de parentesco e de estabilidade política. Para ewapar a casamentos inde· 
sejá>el~. a \IÚ\a de,eria pagar um tributo ao suserano. 

Deveres dos vassalos: Restrições matrimoniais 
Roheisa de Doura pagou 450 libras para ter licença de casar onde qui~ r, desde 

que não se case com qualquer mimigo do rei. l 
Alice. condessa de Warwick, pagou l 000 libras para lhe ser permitido permanecer 

viúva enquanto lhe agradar, e não 'cr obngada pelo rc1 •• ca\ar. E w. pur a~a\o \IC\\e .1 

de~cJUr casar não casana sem o as~cntimento c a l'Onces~ilo do re1: c para ter a guarda 
dos filhos que houve do conde de War"'ick, seu falecido mando. 

Hawisa, que foi mulher de William Fitz Roberl, pagou 130 marcos para que Peter 
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de Borough, a quem o rei tinha dado licença para casar com ela, a deuasse em paz e 
para nll.o ser compelida a casar-se. 

(in Tht lli!!!!! ~qm 8!!!J!. 1140-12112) 

l)eltacar DO texto: 
_ Direitos dos suseranos e deveres dos vassalos. 
-A obrigação de casar com a aprovação régi~.. . 
_A preocupaçio de impedir casamento com tn1~1gos . . 
_ Formas de fuga à realização de um casamento mdescjãvel. 
_O pagamento para ter a tutela dos filhos. 

A condiçlo de nobre pressupunha a abstenção dos trabalhos manuais e do 
com~n:io, com total devoção à carreira das armas. Era dever dos nobres pro· 
teger a sociedade mas, em compensaçào, uravam dela todo pro,eito. Costu· 
ravam viver luxuosamente. usando belas roupas e JÓÍas. Tinham cavalos e cna
dos. moravam em castelos, dedicando-se à caça, lestas e Jogos espon.•~- Nllo 
pagavam impostos nem tinham obrigaçõe~ de prestar outro ~erv1ço alem do 
militar. 

O nobre medieval: A condicio de nobre (século XIII) 
Os nobres são pessoas naturalmente isentas, às quais , de direito, não cabe qualquer 

tipo de servidão e de impostos. Os nobres foram escolhi~o) e a eles or~enado ~ardar 
e conservar o país em paz. Devem eles também sobressair-se em sua vtda part1cular e 
em seus costumes dando a todos o exemplo da honestidade. 

tan~~l!!:~.ll-14) 

isentas - livres de qualquer obrigação. 

Deltacar DO texto: 

- O "Direito natural" do nobre em ser pnvilegiado em ra1.ilo do nasctmento. 
- O direito de nll.o pagar tmpos'tos. 
- Os deveres dos nobres. 
- O ideal de comportamento de um nobre. 

A viol~ncia constante da sociedade med1eval, com as guerras entre os reis. 
os ataques de povos bárbaros e band1dos, era agravada pelas luta~ entre os 
senhores. Procurando atenuar os horrores dessa destruiçllo sem hm. a IgreJa 
tmpôs aos pou~-os. costumes como a Pv de Deus e a Trégua de Deus: a pri· 
meira regulam~ntava as condições da guerra e a segunda mterdttava-a em 
determmados d1as. Como exemplo tem~ o ~olene (úmf!ronusJu @ Paz !!!. 
Ot•us em Beau>ais. em 1023. 

O nobre medieval: Restrições à violência - Solene promessa pela Paz de 
Deus 

- Não atacarei o clérigo ou o monge que não portar arma ~em seu companhe1ro. 
- Não agarrarei pela força o vilão ou a vilã, nem os comerciantes; não lhes toma-

rei dinheiro nem por eles pedirei resgate. . 
- Não mcend1arei nem derrubarei nenhuma ca\a, salvo ~e nela encontrar ca,·alelro 

meu inimigo. Não arrancarei a~ raí1es nem usarei para vindima as vinhas de outrem sob 
protexto de guerra. 
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- Não destruirei moinho nem me apropriarei do grão que nele se encontrar, salvo 

quando estiver em guerra ou a serviço do rei . 
- Não matarei o animal do vilão, salvo para assegurar minha subsistência ou a 

de minha gente. 
- Estas promessas não valem para o caso em que eu fizer cerco a um castelo, quan. 

do estarei a serviço do rei ou de nossos bispos. 

vilão- camponês livre que trabalhava a terra do senhor feudal. 

Deltacar no texto: 
- A natureza do documento demonstra violência dos costumes. 
- A insegurança nas estradas. 
- A proteçllo ao eclesiástico, ao agricultor e ao comerciante. 
- A pilhagem. 
- A exceçào nos casos de guerra à serviço do rei ou dos bispos. 

As transformações econômicas do fim da Idade MMia tiveram como resulta· 

do o crescimento das cidades, o fortaJccimento dos monarcas e o enriqueci· 

mento dos comerciantes. Acentua·se a exploraçlo dos camponeses gerando 

rebeliões. O poder polltico e econômico da nobreza começa a declinar ocasio· 

nando maior violeocia nas relações sociais. 

O nobre medieval: Reaçio dos camponeses - Sermão inglês de 1381 
Quando Adão cavava a terra e Eva fiava , quem era o gentil-homem? Na origem, 

todos eram iguais; a servidão só foi introduzida por meio de ações injustas contrárias 

à vontade divina. Chegou o tempo de exterminar os maus senhores, os juízes injustos, 

os legisladores hostis ao bem comum. 

gentil-homem - nobre. 

Deltacar DO texto: 
- A origem da desigualdade social. 

(m ~ ~&h•• ~ monacho ~ Alban1, 
Lonclra, 18H) 

- A pregação da violência contra os opressores. 
(Comparar as idéias deste texto com as expostas nos anteriores) 

O nobre medieval: Apóstrofe do camponês ao nobre (1422) 

O trabalho de minhas mãos alimenta os covardes e os ociosos; eles me perseguem 

com a fome e o gládio. Sustento-lhes a vida com meu suor e meu trabalho e eles com

batem a minha com seus ultrages: eles vtvem de mim e eu morro por eles. Deveriam 

res8';1ardar-me de meus inimigos e só me impedem de comer meu pão. Às minhas per· 

segutções s6 se pode acrescentar a morte. A guerra não passa de uma pilhagem privada, 

um roubo reconhecido, uma força pública desencadeada debaixo das armaS e da rapina. 
(apud Ala1n Cltii1Jer, !& Ouadnm~. Paru, 19501 

Deltacar DO texto: 
- As queixas do camponês. 
- A exploração dos camponeses pela nobreza. 

(Comparar com o texto sobre a condiçllo de nobre.) 
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A partir do ..século XI , com o fim das invasões e o ressurgimento do com~r· 

c1o, as cidades renasceram. Ali concentravam-se comerciantes e arteslos em 

busca de liberdade e segurança para os seus negócios. Enquanto algumas como 

Bruges surgiram espontaneamente. outras foram criadas por nobres e reis que 

procuravam. assim. desenvolver delerminadas regiões. Muitas ~mham em seus 

"foros" ou "cartas'' a cláusula da liberdade e direito de cidadào para os que vi· 

\essem nelas por um ano e um d1a. JEAN LELONG. cronista do ~cu lo Xlll re· 

lnta a formaçào de Bruges. 

Aparecimento da burguesia: Nascimento de uma cidade - Bruges 
Para abastecer os habitantes da fortaleza , começaram a se estabelecer JUnto à saída 

do castelo, negociantes, taberneiras, hospedeiros para alimentar e abrigar os que manti

nham negócios com o senhor e as pessoas que nào podiam entrar na fortaleza. Os habi

tantes de tal maneira se agarravam ao local que em breve aí nasceu uma cidade impor

tante que ainda hoje conserva o seu nome vulgar de ponte, porque brugghe significa ponte 

em linguagem vulgar. 
(an loulS GothicT cl Albm Troux. R.....,ils!!! Ttxld d'hulOirt .. ) 

Deltacar DO texto: 
-Os elementos que se fixaram em torno da fortaleza. 
- O desenvolvimento do comércio. 
- As novas atividades. 
- A dificuldade de acesso à fortaleza . 
- O crescimento da população. 

O comerciante foi um tipo social novo que revelava m&is l!l1ci&hva, esplrito 

de lucro e coragem para lançar-se em empresas arriscadas. GODRIC DE 

FINCHAL, filho de lavradores. comerciou em sua mocidade e sua carreira foi 

descrita pelo seu biógrafo, de tal forma que podemos acompanha.r os passos 

necessários à formação de um mercador. 

Aparecimento da burguesia: Formação de um mercador (século XI) 
Quando era rapaz decidiu não seguir a vida de lavrador, mas estudar. Desejando 

tornar-se mercador, começou como vendedor ambulante, aprendendo primeiro como lu

crar em pequenos negócios e coisas de preço insignibcante. Depois passou a comprar, 

vender e lucrar com mercadorias de maior preço. 
Primeiro viveu como um mercador ambulante, andando a pé e carregando fardos 

pequenos. Depois viajou para longe realizando viagens mais atrevidas por mar. Assim, 

navegando muitas vezes entre a Escócia e a Bretanha, negociou com mercadorias varia

das e no meio destas ocupações aprendeu muito da sabedoria do mundo. Conseguiu 

muitos lucros com suas vendas e reuniu muitos bens com o suor do seu rosto, visto que 

vendia caro num lugar as mercadorias que tinha comprado noutro por um preço inferior. 
(l.ibcUU5 !!! Vua ~ Mll'acuUas ~ Godna, Hcrcnulle !k ~) 

Destacar DO texto: 
-A ligação entre a·instrução e a escolha da profissão de mercador. 

- As diferentes etapas que percorreu durante a vida de mercador. 
- Os tipos diferentes de atividades comeciais nos fins da Idade Média. 

- A ética do comerciante. 
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Nas c1dades existiam também o. oficio-. art~anais muito procurados por 

aqueles qu~: desejavam abandonr.r a dwa vida de camponê~. <h pais costu· 

mavam entregar seus filhos a um mestre de ofício para que aprendessem a 

profissão em troca de casa e comida. Depois de alguns anos o aprendiz tor· 

na,·a·se oficial e, ma1s tarde mestre, apó> rij!oroso eu me da quahdade de seu 

trabalho. Pod1a entlo abnr a própria oficma com oficiai~ e aprend1te' para 

aux.iliarem-no. AJ~m das condições de trabalho, as corporações e os governo:. 

municipais fiscalizavr.m a qualidade dos produtos e velavam pelo preço justo. 

O aparecimento da burguesia: Contrato para se tomar 
aprendiz: ToUI'nai, 1342. 

Faz-se saber que Lotin, filho de Mathieu de Kaserie, deve residir com Jacquemon 

Cochest, fabricante de facas, durante seis anos seguidos. Jacquemon deve assegurar-lhe 

cama, bebida, comida e deve ensinar-lhe o etilo ofício. Pode mandã-lo a toda parte, den

tro e fora da cidade. Mathleu deve fornecer a seu filho vestuário e calçado. Se Lotin 

faltar ao trabalho um ctia, deverã repô-lo ao fim de seis anos. 

Destacar no texto: 

(Apud Vem<st. 1.9 luttes !!!!i!!g!!.!! ~ cf~l'r:>«ntts'~ i Tourn.u 

I!!!.Ú!l ~. •• 6._~ RPYlls ~ IW~iq~· l&l!m. Wmou·es. t. IXl 

- A natureza do contrato entre o pai de um aprendiZ e o mestre-artesão. 

- O tempo de aprendizado. 
- Os direitos e obrigações do mestre e do aprendiz. 
- A obrigação paterna. 

No ano de 610, MAOME (570-b32) iniciava a pregaçlo de uma nova religilo, 

o Islamismo. Religilo monotehta. cujo culto prescre'm seis obngações fun· 

damentais: a profiSSão de fé, a ~mola, uma peregrinaçlo a Meca. a oracllo 

cinco vezes ao d1a e a gt!C· ra santa para a propagaçllo da fé. Recomendava, 

ainda, a abstenção da carne de porco, das bebadas alcoólicas e dos JOgos de 

azar. Os ensmamentos de MAOMÉ estio no Corlo, hvro sagrado dos muçul· 

manos. 

A expansão muçulmana: Guerra Santa 
Q uando vós encontrardes infiéis, matai-os a ponto de fazer uma grande camificma 

e apertai as correntes dos cativos. 
Quando cessar a guerra, vós os colocareis em liberdade ou os entregareis median· 

te um resgate. Agi assim. Se Allah o desejar, ele mesmo triunfará sobre eles. Mas Ele 

vos manda combater para vos pôr à prova. 
Ele os introduzirá no Paraíso do qual jã lhes tem dado conhecimento. 

Surata - capítulo. 

Destacar no texto: 
- O tratamento dispensado aos immigos da fé. 
- A prova da fé pela guerra. 
- A recompensa dada aos guerreiros. 
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lmpirados no conceito de Guerra Santa e com objeth·o de pilhage!l'. ~ arábe<. 

conquistaram, em menos de um :.éculo, um ampério que ia da lndaa a Pcn · 

ninsula Ibérica. Em 711, Tarique, sob as ordens de MUÇA·IBN ·NLSA 't R 

lançou·se contra a Pcnlnsula Ibérica. Na Espanha, o reino visigodo dilacerado 

por lutas intensas e pela traição nllo resistiu e foi conquistado. 

A expansão muçulmana: A Conquista da Península Ibérica (711) 
Muça-lbn-Nusayr nomeou chege da expedi~ão a Tarique ben Zl~ad p~ra que i~v~dis

se a Espanha com 7 000 muçulmanos, na mator parte bérberes po1s havta pouqutssrmo~ 

árabes. 
O rei da EsP-anha. ao saber da invasão de 1 arique, considerou o assunto como cotsa 

grave. Otngtu-se para o Sul, quando já Tarique havia desembarcado, tendo reunido 

contra este um exército de cem mil homens, segundo se conta. 
Encontraram-se Rodrigo e Tarique num lugar chamado Lakko e lutaram encarni

çadamente. Rodrigo foi derrotado e o~ muçulmanos fizeram uma grande matança de 

inimtgos. 
(llin~ anunlf!!_l ~ ~ !!· in~ ~ ubras arab•i~ ~ lll\ton• ' 

C.Jt't)ttrafia q~ P;Ubhc.:a!! Real Academa.t. tl_t La llt\lOn~ , I 11 1 

Mue·.!.bn-~- impulsionador da conquista muçulmana no Norte da Africa. 

l'arique ben ~iEf! - governador muçulmano de fânger. 
bérberes - povos do norte da Africa submetidos pelos ãrabes. 
rei da bpanha - Rodrigo, último ret 'tstgodo. 
Gkko - denominação muçulmana do rio Barbate. 

Destacar no texto: . 
- A conqutsta muçulmana no norte da Africa. 
- A conversão dos bérberes ao islamismo. 
- A disparidade entre as forças muçulmanas e visigodas. 
- O exagero do cronbtn quanto ao exército visigodo. 

- O ftm da monarquia visigótica. 
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R' SÉRIE 
UNIDADE 

[!] 
A Europa e o inicio 
de sua hegemonia. 

OS INÍCIOS DA IDADE MODERNA 

O sistema do absolutismo monárquico, no qual os reis governavam sozinhos, 

sem representnçllo popular. era JUStificado pela teoria do "direito divino" dos 

reis. Esta se fundamentava na afirmaçào de que o rei era representante de Deus 

no governo dos homens. O bispo JACQUES BOSSUET (1627-1704), tutor do 

rei Luís XIV. foi o maior teórico do absolutismo. 

O absolutismo monárquico: O rei é absoluto e sagrado 
Todo poder vem de Deus. Os governantes, pois, agem como ministros de Deus e 

seus representantes na terra. Conseqüentemente, o trono real não é o trono de um homem, 

mas o trono do próprio Deus. 
Resulta de tudo isso que a pessoa do rei é sagrada, e que atacá-lo de qualquer ma

neira é sacrilégio. Deus unge os reis pelos seus profetas com a sagrada unção da mesma 

maneira que os bispos e altares. Mas mesmo sem a aplicação exterior da unção, eles são. 

pelo próprio ofício. representantes da majestade divina. 
O poder real é absoluto. O príncipe não precisa dar contas de seus atos a ning~ém. 

Sem esta autoridade absoluta o rei não poderia fazer o bem nem reprimir o mal. E ne

cessário, para seu poder, que ninguém espere escapar dele e que a única proteção do indi

víduo contra a autoridade pública seja a sua inocência. 
(J~ues Bossuet. Poliuca urada das ~ala-ras ~ Estntura ~grada) 

Destacar no texto: 
- A origem do poder dos reis. 
- O que torna a pessoa do rei sagrada. 
- A justificação da necessidade do poder absoluto. 
- A aplicação da teoria às monarquias européias. 

Durante a Renascença (séculos XV e XVI) a Itália foi o centro do maior surto 

cultural e artístico da História. Esse acontecimento só foi possível graças ao en· 

riquecimento das cidades italianas e ao mecenato. Desenvolveu-se o interesse 

por todas as fomtas do conhecimento e da expressão artística. O ideal do ho-

mem renascentista foi encarnado por Leonardo da Vinci, pintor da Gioconda 
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~da Úh1ma Ceia e ainda escultor. arqUiteto. músico. poeta. matemáuco. li~1co. 

botânico, anatomi~ta e engenhetro. GIORGIO VASA RI. na sua obra Y1da\ de 

Anista\ descre'e a extraordinária figura de Leonardo da Ytn-:1. 

O homem do Renascimento: "L'uomo universale" 
Leonardo da Vinci possuía tais dons que sua celebridade foi mundial, não apena~ 

durante sua vida. mas ainda mais depois de sua morte, e asstm continuará por toda a 

eternidade. 
Estudou todos os ramos da arte. Admirável. mteltgente c além dt~so excelente geô

metra. Leonardo nllo apenas trabalhava em escultura mas também. como arquiteto. de\c· 

nhou plantas e edtfícios inteiros. 
Leonardo estava freqüentemente ocupado na preparação de planos para remover 

montanhas ou perfurá-las com túneis de planície a planície. Por meto de guindastes, 

alavancas e parafusos ele mostrou como levantar ou mover grandes pesos. 

Examinava planetas, observava as estrelas, as variações da Lua e o curso do Sol. 

Depms dingm sua atenção para a anatomia humana. na companhia do Mestre M~r· 

cantonio. Mestre Marcantonio ensinava entllo em Púvia c escre\ ia sobre anatomia. um 

assunto. até então. perdido nas trevas da ignorância. Leonardo ilustrou o livro de Marcan

tonio com desenhos delineados com pena. f'stes eram copiados com o maior cuidado. de 

corpo\ dissecados por sua própna mão. Ele esboçava a estrutura. o arranjo e dtsposi~· ~o 

dos ossos. Depots acrescentava os nervos na devida disposição e então os músculos. 

Destacar no texto: 
- A admiração de Vasari por Leonardo da Vinci. 

- As diversas atividades artísticas de Leonardo. 

- O gosto do artista pelas reali1ações práticas. 

- O interesse pela anatomia. 
- A intensa atividade cultural da época. 

O homem do Renascimento: A curiosidade científica 
Um jardjneiro trouxe-lhe, um dja, um lagarto estranho, para o qual Leonardo fez 

asas de pele de outros lagartos. Nessas asas ele colocou mercúrio para que quando o 

animal andasse as asas se movessem com um leve tremor. Então ele fez olhos, chifres e 

barba para a criatura, que domou e colocou numa gaiola. Ele o mostra\a aos vtsitantl:S 

para que fugissem aterrorizados. 

Mais de uma v·ez mandou limpar os intestinos de um carneiro até ficarem tão finos 

que podiam ficar na palma da mão. Então ligava uma ponta a um par de foles em outro 

quarto e os enchia de ar de forma que ocupassem todo o quarto. que era bem grande. 

Qualquer um que estivesse ah precisava refug1ar-se em um dos cantos. Ele fazia multas 

dessas extravagâncias c ocupavam-se com espelhos e instrumentos óticos. 

tti•urRt ""~"· l...t'Onarl.ill t!!_ V'""'· Ooren •nu p1 ~ or c c- .... .Jitur In ~sk ~\rt l\ 1-'"• 

Destacar no texto: 
- O esptr1to xistoso de Leonardo da Vinci. 

- O interesse pelas espécies animai\. 

- A expenência sobre a dilatação dos corpos. 

A "revolução ctentílica", intc1ado por Copémico c Galileu lo1 continuada no 

século XVll por RENI:. DESCARTES (15%-1650). lntctador do "metodo de 

raciocínio lógico" que leva seu nome (cartesiano). DESCAR ll:.S acred1ta' a 

na nea:..:.1dade de llltctar qualtjuer mvesugaçlo com a "dú,lda metódica" 1\lo 

é, não acreditando em nenhuma afirmação, para depois aung1r a verdade por 
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m~10 de uma série de pa\SOs lógicos. No D1scu~o sobre o Método (ló47), 

a pu\ explicar ~un trajetíma intele~tual. enuncia ~ pnncipiO'o- que dC\em pre~i · 

dir a análise de um prohlcma. 

A ciêRcia moderna: Como pensar sobre um problema - René Descartes 
f-ui nutrido nas letras desde a infância, e convenci-me ele que, por meio delas, se 

podia adqutnr um conhecimento seguro de tudo o que é útil à vida. 

Sabia que as línguas são necessánas ao entendimento dos itvros antigos; que as 

fábula~ despertam o espírito; que as ações memoráveis da históna elevam o espírito e 

aJudam a formar o JUÍzo; que a leitura dos livros é como uma CQnversaçào CQm as pes

soas mai~ qualificadas cios séculos passados, na qual elas revelam os seus melhores pen· 

samentos; que a poesta tem delicadezas e doçuras muito encantadoras: que as Matemfl

til':t' têm m'ençõcs muito sutis e que podem servir para facilitar todas as artes e dtmtnulr o 

trabalho do' homens 
Assim percebt que, em vez do grande número de regras de que se compõe a Lógica, 

me bastanam os quatro princípios seguintes: 

O pnmetro era o de Jamais acenar como verdadeira alguma coisa que não se apre

sentasse tão clara e tão distinta a meu espírito, que eu não tivesse nenhuma ocasião de 

pô-la em duvida. 
O segundo. o de dh idir cada uma das dificuldades que eu examinasse em tantas 

parcelas quantas fossem possíveis para melhor resolvê-las 

O tercc1ro, o de condu11r por ordem meus pensamento~. começando pelos objetos 

mats s1mples e mah fáceis de conhecer, para subir, poucn a pouco. como degraus. até o 

conhecimento dos mais complexos. 
E o último. o de fazer em toda parte enumerações tão ct'mpletas e revisõe~ tão ge

rais, que cu tivesse a certeza de nada omitir. 

Destacar no texto: 
- A importância das letra\ para ,1 formação. 

- A contribuição de cada tipo de conhecimento. 

- O método de \tmplificação das formas de ral·iocínio. 

- O conceito de ctencia de LJescartes. 

:"'o dia Jl de outrubro de 1517, MARri=-:HO LUTERO, monge agostminno 

afixou :i porta da Catedral de Wmenbcrg (Alemanha), 95 Te:.e~ na\ quais 

condenava o comércio das indulgência\ e a autoridade papal. Comec;a,a, as· 

$im. a revolta prntestarlle que rc>ultaria na dhi~ão da Cri\tandade. 

A Reforma: As teses de Lutero 
No desejo e com o obJdtvo de chegar à verdade. será realit.ado em Wittenberg um 

debate sobre a~ proposições aba1xo. sob a presidência do Padre Maninho Lutero mon~:e 

da Ordem de Santo Agostinho. Portanto, ele pede aos que não puderem estar presentes 

e discutir oralmente, que o façam por escrito. 

21 - Estão errados os pregadores de indulgências que d11em que um homem é li

bertado c salvo de todo castigo dos pecados pelas indulgências papais. 

27 - Ele' pregam que a alma voa para fora do Purgatório tão logo tilintc o dinheiro 

jogado na caixa 
45 - Os cnstàos devenam aprender que todo aquele que vê um homem necesstta· 

do e não o socorre. e depots dá dinheiro para perdrn:s, não está comprandQ para st a m

dulgêncta do papa mas a cólera de Deus. 
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82 - Por que o Papa não esvazia o Purgatório apenas por caridade, se o faz atraves 

do dinheiro que emprega na construção de uma basílica? 
(m ft"t PnncaP.Ies 2! lhe Reformataons, (OfJ.) H w- and C. A Bu~bhcm. 18113) 

Destacar no texto: 

- O motivo da afixação das Teses: a questão das indulgências. 

- A condenação da pregação das indulgências. 

- O erro em supor que a salvação pode ser comprada. 

- A crítica irônica ao papa por não tirar as almas do Purgatório apenas por caridade. 

A propagaçlo das idéias protestantes provocou a reaçlo dos meios cat61icos 

que começaram um movimento para reformar os costumes da !&reJa. INÁCIO 

DE LOIOLA dectdiu fundar uma ordem rehg1osa com o objeúvo de defender 

a IgreJa Católica do protestantismo. O Juramento dos Jesuítas aprovado pelo 

papa Paulo 111, em 1539, previa completa subordinaçlo dos macianos ao Su

mo Pontlfice. 

A Contra-Reforma: Os ideais jesuíticos 
Quem quer que deseje ser um guerreiro de Deus sob a bandeira da cruz, em nossa 

~panhia que leva o nome de Jesus, para servir somente a Deus e Seu vigá rio na terra, 

o Ponúfice Supremo, deve, depois de tomar o solene voto de castidade perpétua, dedi

car -se a propagar a fé através da pregação pública, dos exercícios espirituais, das obras 

piedosas e, particularmente, da educação religiosa das crianças. 

Para que ninguém caia em erro, todos devem colocar-se inteiramente sob a direção 

do ~ral ou prelados por nós escolhidos. Que cada membro reconheça, por toda sua vida, 

que está sujeito ao presente papa e aos seus sucessores. Se o papa atua l ou seus suces

sores, nos mandarem para aperfeiçoamento das almas ou a propagação da fé entre os 

T urcos ou outros infiéis. ou entre os heréticos cismáticos ou a lguns dos fiéis. devemos 

obedecer sem escusas. 

em ~ ~panhia - Companhia de Jesus. ordem religiosa. 

Supremo Pon tífice - O papa. 

voto -promessa em cumprir determinados preceitos. O voto pode ser temporário ou 

permanente. 
geral - o dirif,lente da Companhia de Jesus. 

P-relados - d1gnatario eclesiástico com atnhui<;ÕC\ cqul\alente~ o bi!>po. 

Destacar no texto: 
- A disposição de combate pela causa de Deus e do Papa. 

- As principais obngações do jesuíta. 
- A preparação para a atividade missionária. 

A descoberta da •lha Espanhola (Sio Dommgos). em 1492. c a existência de 

algum ouro resultou na desenfreada exploração dos indtos como ml.o·de-obra 

gratutta para a Ja,oura e a mmeração. Os indtos eram repartidos entre os 

colonos que os obngavam a trabalhar como escrnos sob severa e cruel vtg•

lâncta . Os domtntcanos. - em parttcular FREI BARTOLOMEU DE LAS 

CASAS (1474- 1566) -. foram os maiores defensores dos índios Através de 

sermões candentes. Fre1 Amomo Montesmo (1511) combatia a av1de1. dos 

colonos. procurando assegurar a sobrevivência dos indígenas. Apesar do pro

nunciamemo papal de que os índtos unham alma e. portanto. eram homens e 
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nlo seres desútuldos de razão, e, das leis régias coibitlvas dos abusos, os in· J 
dtOS continuaram a ser exterminados enquanto durou a muagem das novas 

descobertas de ouro. 

O mundo colonial: Sermão de Frei Antonio Montesino contra o mau trato 

sofrido pelos índios 
Eu sou a voz que clama no deserto! 
Esta voz afirma que estais em pecado mortal, por causa da crueldade e tirania que 

usais com esta gente inocente; com que direito e com que just.iça conservais em tão cruel 

e horrível servidão a esses índios? Com que autoridade fizestes guerras tão detestãveis 

a esta gente, que estava em suas terras, mansa e pacífica, matando tão grande número 

dela? Como é que vós os trazies tão oprimidos e fatigados sem alimentá- los ou curá- los 

quando adoecem com o excesso de trabalho, que morrem assassinados para extrair o 

ouro de cada dia? 
E que cu1dado tornastes para que sejam doutrinados e batizados, para que conheçam 

a seu Deus e criador. ouçam missa e guardem as festas e domingos? 

Eles não são homens? Não têm almas racionais? Não sois obrigados a amá-los como 

a vós mesmos? Não compreendeis isso? Como estais tão adormecidos? Ficai certos de que 

não podeis vos salvar assim. 
(on F~l Banolomeu de Las Cuu, Hu1óna ~ ~ lndw. 1501) 

Destacar no texto: 
- Os argumentos do dominicano para dissuadir os colonos. 

- A denúncia da violência do apresamento. 

- O objetivo da escravização. 
- O dever da conversão. 
- A posição dos dominicanos. 

UNIDADE Fortalecimento econômico 
da burguesia e a luta 
pela ampliação 
das liberdades Poli ti c as 

A ERA REVOLUCIONÁRIA 

Com a morte de Isabel I. o trono inglês passou à casa dos Stuarts. com Jatme I. 

Este rei e seus sucessores procuraram aumentar o seu poder, implantando o 

absolutismo, tal como extstia no resto da Europa. Mas a burguesta ennque

cida e empreendedora, jã acostumada a certo grau de participaçl.o no Par

lamento, resistiu até mesmo com uma revoluçllo sob o comando de Oliver 

Cromwell, que resultou na execuçho de Carlos I. em 1641. Mesmo o retomo 

de seus filhos Carlos 11 e Jaime 11 nllo arrefeceu as aspirações de liberdade. jus

tiça e parttcipaçlo no governo que foram finalmente, conseguidas com a cha

mada Revoluçllo G loriosa que levou ao trono Jorge I. O novo rei foi obrigado 

a jurar a defesa da religillo anghcana e o respeito à legislaçllo pela qual o Par

lamento participava do governo do país através de ministros escolhidos entre 

seus membros. A Declaraçllo dos Direitos foi o documento que inspirou pensa-
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dores como John Locke e Montesquieu a formularem a tcona da soberania po

pula e a di•·isào dos poderes, que serviria de base aos movimentos liberais na 

Europa e América. 

A Revolução Gloriosa: A Declaração dos Direitos 
Considerando que tendo Jaime JJ abdicado e estando o tronco vacante, Sua Alteza, 

o Principe de Orange. ordenou a eleiçllo de deputados para o Parlamento, estes agora 

reunidos como representantes totais e livres desta naçllo, declaram: 
1 - Que o pretenso poder de suspender as leis, ou a execução das leis, pela auto

ridade régia, sem o consentimento do Parlamento, é ilegal. 
4 - Que o direito de cobrar impostos para o uso da coroa, com o pretexto de pri

vilégio, sem outorga do Parlamento, é ilegal. 
5 - Que, é direito dos súditos apelar para o Rei e que todos os obstáculos que lhe 

forem colocados são ilegais. 
6 -Que o recrutamento e manutenção de um exército, em tempo de paz, é ilegal 

sem o consentimento do Parlamento. 
8 - Que a eleiçllo dos membros do Parlamento deve ser livre. 
9 - Que a liberdade de palavra nos debates e atas do Parlamento nllo de,·e ser ques

tionada em nenhuma corte ou lugar fora do Parlamento. 

Destacar no te:rto: 
- A importância do documento. 
- A limitação dos poderes reais. 
-Os poderes do Parlamento. 
- A preocupação de controlar o exército. 
- O desejo de garantir a liberdade e humamz.ar a justiça. 
- A importância das eleições lt'·res. 
- A importância do documento como fonte imperadora das revoluções americana, fran-

cesa, sul-americana e dos movimentos liberats. 

A expanslo colonial e o desenvolvimento do comércio e manufaturas criaram 

na Inglaterra, uma forte classe mercantil, que a partir da Re•oluçlo Glonosa, 

participava do Parlamento. DANIEL DE FOE. CUJO ti-ro malli lamo~o Robm· 

son Crusoe (1719), Jll celebra' a o espínto de IOICiativa e invenmidadc o homem 

moderno, escreveu inúmeras obras de apolog1a dos burgueses. No artigo, Q. 
ComP.Ieto Comerciante !!!g~. pubhcado em Cartas Familiares (1726), exalta· 

va o triunfo econômico, social e politico dos comerciantes. 

A burguesia inglesa: o triunfo 
Quanto à riqueza da nação, ela com certeza estã, sobretudo, com os comerctante~. 

Quantas famílias entre os comerciantes ergueram imensos patrimônios ajudando o es

forço de guerra e financiando o aprovisionamento do exército e da marinha! E, por quem 

foram pagos os altos impostos e os empréstimos e o dinheiro adiantado em todos os casos? 

Por quem são mantidos os Bancos e as Companhias? 
Como as antigas famílias estão em decadência, as propriedades estão na posse de 

comerciantes, transformados em pequena nobreza. 
Poucos dos nossos comerciantes recusam-se a serem enobrecidos e contentam-se em 

serem reconhecidos como os mais ricos burgueses da nação. 
Após uma ou duas gerações, os ftlhos dos comerciantes, ou, pelo menos, seus netos. 

tornam-se bons parlamentares, estadistas, JUiz.es, btspos e mais pessoas de categoria iguah 
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aos das mais antigas famílias. 

J)eltacar DO te:rto: 
- A importância financeira do comerciante inglês. 
- A equiparação do comerciante à pequena nobreza. 
- A participação politica do comerciante. 
- A importãnc1a econômica financeira do comerciante inglês. 
- A exaltação do comerciante feita por um autor originário da burguesia. 

Como pioneiros da exploraçlo afncana, da descoberta da Aménca e do cami· 

nho da Índia, pareceu, de uúc1o, que Portugal e Espanha eram os países uws 

ricos no mundo. Nos fins do século XVII Jil se percebta que o maior lucro 

ficava com os países que abastectam as colõmas. Foi o caso da lnglaterr.a. 

Holanda, França e Alemanha. O SIStema mercantilista. jll atacado pelos fisio

cratas franceses, recebeu, em 1776, a critica do escocês ADAM SMITH (1723· 

1790) que reclamou o fim dos monopólios comerciais e mdustriais em sua obra, 

Uma ~quisa sobre! Natureza ç Causa!!! fuqueza da~ tig~. As idéias de 

SMITH e seus seguidores proporcionaram as bases do liberalismo econômico 

cuJas reivindicações co~ram paralelas às do liberalismo político. 

O papel econômico das colônlu: Oplniio de Adam Smlth 
A descoberta da Amênca e da passagem para as Ind1as Ocidentais pelo Cabo da 

Boa Esperança são os dois maiores e mais importantes acontecimentos da história da 

Humanidade. 
Um dos principais resultados destas descobertas foi o de elevar o ststema mercantil 

a um grau de esplendor e glória que ele de outra forma não teria atiAgido. O objetivo 

deste sistema é enriquecer uma grande nação mais pelo comêrcio e manufatura do que 

pela melhoria e cultivo da terra, ma1s pela atividade das c1dades que do campo. Em con~

qUência dessas descobertas, as cidades comerciais da Europa tornaram-se ~oje as produ

toras de manufaturas e transportadoras de mercadorias para a América, Asia e Africa. 

Os paises que possuem colônias na América e nas lnd.ias Orientais, aparentemente, 

gozam, o esplendor desse comércio. Outros pai.ses, entretanto, nio obstante todas as 

restrições invejosas que pretendem exclu1-los, desfrutam uma parte maior dos benefícios 

deste comércio. As colônias da Espanha e Portugal, por exemplo, encoraJam mais a in· 

dústria de outros paises, do que as suas. No caso do linho, o comércio dessas colônias 

atinge mais de três milhões de libras esterlinas por ano. Mas este grande consumo é 
quase inteiramente suprido pela França, Flandres, Holanda e Alemanha. Espanha e 

Portugal s6 fornecem pequena parte dele. 
(Adam Sautb, Uma P.!!<!UÍJ& ~ !. ~ ! ~!!! fu.q~ ~ N~. tn6) 

libra esterlina - moeda inglesa. 

o-tacar no te:rto: 
- A funçllo das colônias no Sistema mercantilista. 
-O papel econômico da Europa. 
- As regiões abastecidas pelas manufaturas européias. 
- Os paises que têm colônias na América e os que as abastecem verdadeiramente. 

-A relação com a coloniz.açio portuguesa no Brasil. 

A origem das caracterlsticas particulares da democr&cll amencana foi assina

lada pelo escritor franc!s ALEXIS DE TOCQUEVILLE (1805-1859) que, 

ap6s uma viagem aos Estados Unidos em 1831 , escreveu a Democracia !!! 
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América .. Nessa obra, além de observar que os fundamentos da democracia são 

igualdade e a liberdade, valorizou o espirito de associaçlo e a importincia 

da participaçlo dos individuos no governo local. 

A Revoluçio Americana: As bases da democracia moderna 

Os colonos americanos exerciam, desde o início, direitos de soberania. Nomeavam 

seus magistrados, concluíam a paz, declaravam a guerra, promulgavam as leis, como 

se sua fidelidade só fosse devida a Deus. 

Nas leis da Nova Inglaterra encontramos o germe e o desenvolvimento da indepen

dência local (town-ships), que é a mola da liberdade americana dos nossos dias. Na Amé

rica, pode dizer-se que o município foi organizado antes da comarca, a comarca antes 

do Estado e o Estado antes da Unilo. 
As colônias reconheciam a supremacia da pátria-mãe; a monarquia era a lei do Es

tado; mas a república estava já estabelecida em todas as township_!. Nas cidades da Nova 

Inglaterra não se adotava a lei da representação, mas os negócios da comunidade eram 

discutidos, como em Atenas, no mercado, por uma assembléia geral dos cidadãos. 

Na América, o princípio da soberania do povo é reconhecido pelos costumes e pro

clamado pelas leis. 
Eclodida a Revolução Americana, a doutrina da soberania do povo saiu das townships, 

e tomou posse do Estado. Todas as classes foram alistadas na sua causa; foram travadas 

batalhas e obtidas vit6rias: tornou-se a lei das leis. 
(AiexJs de T«qu....U.. !nmotTida ~ ~ 111 -IV. l&lS) 

township.! - distrito municipal na Nova Inglaterra. 

O.tacar no tewu 
- A autonomia local nas colônias da Nova Inglaterra. 

- Os laços com a Metr6pole. 
- A democracia das cidades. 
-A existência, na prática, da soberania popular. 

- O signific.ado da Revolução Americana. 

A crise geral do Antigo Regime, na França, atingiu um ponto iosustentivel, 

em 1789, quando Luix XVI foi obrigado a convocar as eleiçOes para a reunilo 

dos Estados Gerais. Nas assembléias locais, - que preparavam a g1ande 

reunilo dos Estados Gerais -. a nobreza, o clero e a burguesia, arrolaram 

as reivindicações das diferentes ordens, nos chamados Cadernos ~ Queuas. 

(Ca.bJers de Doléances). Enquanto a burguesia se concentrava nas reivindica· 

ções poUticas e defesa dos direitos individUAis, o baixo clero revelava seus 

ressentimentos contra a riqueza e poder de seus superiores. Os camponeses 

pediam o fim dos direitos e tuas feudais. 

Revoluçio Francesa: reivindicações da burguesia de Nancy 

1? - A assembléia exige que a pessoa dos Deputados aos Estados Gerais seja in· 

violável e sagrada. --

3? - A assembléia exige que fique irrevogavelmente estabelecido que o Terceiro 

Estado tenha, nas assembléias da nação, pelo menos, tantos Deputados quanto as duas 

outras ordens em conjunto; que as deliberações sejam tomadas pelas três ordens reum· 

das e que os votos sejam contados individualmente. 

4? - O objetivo dos Deputados é assegurar à França uma boa e sólida Constitui· 

ção que fixe, para sempre, de maneira clara, os direitos do Trono e da Naçio. 
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5? - Os Deputados exigirão, como primeiro ponto da Constituição, o retorno pe· 

riódico dos Estados Gerais e que a época da segunda reunião seja bem próxima. 

10? - A assembléia exige que a liberdade civil seja plenamente assegurada e que as 

ordens de prisão arbitrária sejam, para sempre, abolidas. 

11? - Exige também que a liberdade de imprensa seja estabelecida e que se possa, 

sem qualquer visto nem permissão, imprimir e mandar imprimir toda espécie de traba

lhos escritos, com a condição de que o autor e o impressor sejam obrigados a apor seus 

nomes a esses trabalhos, ressalvado o direito de puni-los, se os trabalhos impressos con

tiverem elementos contrários â Religião, à moral, â boa ordem e à honra da família. 

(Cah~er !!J! T ,.,.. Étal ~ Batlliag~ ~ Nan~) 

Estados Gerais - reunião dos três estados: nobreza, clero e povo. 

Terceiro Estado - burguesia e povo. Tinha inferioridade nas votações porque os votos 

eram contados por ordem, o que sempre dava o triunfo à nobreza e ao clero. 

Destacar no texto: 
- A importância da convocação dos Estados Gerais. 

- A proposta de mudança do s1stema de votação. 

- A importância da Constituição e do Legislativo permanente. 

- A defesa da liberdade de imprensa. 

- A garantia da liberdade de imprensa. 

A Revolução Francesa: reivindicações dos camponeses de Rennes 

Os habitantes da paróqu1a de Chateaubourg, na Bretanha, consideram que o regi· 

me feudal priva o proprietário do direito da propriedade, o mais sagrado, pois todo ano, 

ele é obrigado a pagar a seu senhor uma renda em dinheiro ou em espécie. 

A dependência em relação aos moinhos também deve ser levada em consideração: 

ela sujeita o vassalo a utilizar os moinhos dos senhores; dessa forma, ele é forçado a le

var suas sementes a moleiros de probidade nem sempre reconhecida, embora pudesse 

moer mais perto e escolher um moleiro de sua confiança. 
(~!!!; ~!!!; ~ ~khaussn ~ ~ ~

r~ Etats GWerautJ!! 1789) 

vassalo - não se refere ma1s ao nobre e s1m a todos os que pagavam antigos direitos feu

dais. 

Destacar no texto: 
- A cobrança de antigos direitos feudais. 

- A opressão sob a qual vivia o camponês. 

- A exploração dos moleiros ligados ao senhor feudal. 

Revolução Francesa: Ressentimentos do baixo clero contra o alto clero 

N6s infelizes curas de parcos recursos, nós comumente encarregados das par6quias 

mais difíceis, sofremos com os prelados. Eles seriam capazes de processar o pobre cura 

que cortasse, em seus bosques .. um bordão, seu único sustentáculo nas longas jornadas 

por toda espécie de caminhos. A sua passagem, é obrigado a se afastar para se proteger 

dos pés e da lama de seus cavalos, ou mesmo das rodas e, talvez até do chicote de um 

cocheiro insolente; depois, todo sujo de lama, seu insignificante bordão na mão junto 

com seu chapéu, ainda assim é obrigado a saudar humilde e, rapidamente, através da 

portinhola da carruagem fechada e dourada, o falso hierarca que governa o rebanho 

que o pobre cura vai apascentando e do qual só lhe deixam a lama e o suor. 

(~ ~!!!!:!!! ~ opud H l* . .!,! F~ O<'Onomt!l!!H! soctal !J1 XVIIIslkle) 



Destacar DO te:rto: 
- Os privilégios do alto-Clero. 
- As dificuldades do baixo clero. 
- A exploração das paróquias e dos padres por alguns bispos. 

A invençlo de n<IV<>s teares e miquinas de fiar, movidos a vapor. na segunda 

metade do século XVIII, proporcionou condiçOes para a concentração de ope· 

rários em grandes ed•lícios onde trabalhavam longas horas em ~simas condi· 

ções higiênicas. A aslomeraçlo de trabalho nas novas cidades industriais, 

sem meih.oramentos sanitários, ocasionou epidemias terríveis. O Parlamento 

Britinico ordenou investigações sobre a situaçlo do operariado das quais re· 

sultaram relatórios como cs do~ Comissários de Trabalho Infantil, em 1833 

e o da ~ dfl&j !W Pobres, em 1838. - ---

Revolução Industrial: 
Condições de trabalho no Relatório dos Comissários do Trabalho Infantil 

O presente inquérito reuniu, também, uma grande quantidade de provas sobre os 

diversos aspectos das condições das fábricas, que exercem importante influência na saúde 

dos trabalhadores, adulto~ e crianças. 
Nas fábricas antigas e pequenas o relato uniforme é: suja: mal ventilada; mal 

drenada; sem banhetros ou vestiários; sem exaustores para a poeira; máquinaria sol· 

ta; passagens muít-> e!>tJ-eitas; alguns tetos são tào baixo que se torna difícil ficar 

em pé no centro da sala. 
Disto resulta: 
- Que as crianças empregadas em todos os ramos de manufatura do Reino traba

lham o mesmo número de horas que os adultos; 
- Que os efaitos de trabalho tão pro!ongado são: a deterioração permanente da 

constituição física; a aquisição de doenças incuráveis; a •llulo (por excesso de fadiga) 

dos meios de obtençllo da educação adequada; 

- Que, na idade em que 3!> cnanças sofrem preJuízos com o trabalho. elas ainda nào 

são emancipadas sendo alugada~ e seus salários recebidos pelos pais ou responsáveis. 

(fui!!!!~ Comt"h"'<" ~ 11"' ~P.l!'Y!llt!l! 2f ~rrn !.!! factorios I 16321, in l'•rliamc:nlart ~~n. 18JJ. XX) 

Doltacu DO texto: 
- As mãs condições dos edifícios. --.(.("-
- O trabalhp infantil e suas conseqüências. 
- Os inquéritos do Parlamento Britânico. ,._. • e> 

Revoluçio Industrial: A condiçio sanitária das cidades industriais no Relató
rio dos Comissários da Lei dos Pobres - 1838 

Todas as epidemias e doenças infecciosas resultaram em aumento dos indices de 

pobreza. Os trabalhadores, com as doenças infecciosas, são repentinamente jogados na 

miséria e necessitam auxilio imediato. Em caso de morte, viúvas e crianças são trans· 

formadas em P-Qbres da comunidade. 
As investigações a respeito da causa da pobreza e das epidemias revelaram as con· 

dições assustadoras em que 'elas surgem. 
No centro das ruas sempre existe um esgoto onde são jogadas cascas de batata, res· 

tos de carne e vegeta1s, onde ficam apodrecendo nas águas servidas estagnadas. Nos porões 

e cozinhas destas casas escuras e úmidas, vivem inúmeras famílias e nelas sempre exis 

tem doentes de febre. 
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Esses lugares negligenciados estão fora das vistas e não se pensa neles; suas con

dições s6 são conhecidas pelos funcionários públicos e pelos médicos cujos deveres os 

obrigam a visitar seus habitantes para ajudá-los e tratar dos doentes. Este é um traba· 

lho perigoso. Tal é o estado de sujeira e amontoamento das casas e a condiçào pestilenta 

da localizaçllo das mesmas. pela total falta de drenagem e quantidade de lixo acumula· 

do que muitos funcionários morreram no ano passado ao cumprirem o seu dever. 

No entanto, nestes lugares pestilentos os pobres trabalhadores são obrigados a vi

ver; eles não têm escolha; eles têm de morar em qualquer casa que esteJa próxima do 

emprego. 
I&I!!IU !!fllls ls!l!f ~ Copuwoncrs(taJ8),.., Par!!l.lllcçtary I'.JP.m· 1&3718. XXXVIII) 

P-Qbres da comunidade - os pobres que deviam ser atendidos pela paróquia a que per

tenciam, segundo as leis inglesas. 

Deltacu no tenoz 
- A relação entre doença e pobreza. 
- A falta de esgotos e do recolhimento do lixo. 
- A miséria das casas operárias. 
- O perigo das epidemias. 
- A razão porque os trabalhadores são obrigados a viver em tais condições. 

A invençlo das máquinas provocou imediata reaçlo dos arteslo) que per· 

ceberam o pengo do desemprego e da miséria. Reagiram org&llÍZ.IUido grupos 

com a finalidade de destruir u mAquinas. A primeira lei contra os "quebra· 

dores de máquinas" foi promulgada em 1769 punindo-os com a pena de morte. 

Mesmo assim, os motins continuaram e em 1779 tomaram proporçOes gra\-es, 

conforme relata o industrial JOS1AH WEDGWOOD em carta a Th. BenUey, 

onde se pode avaliar o desespero dos trabalhadores atingtdos. 

Revoluçlo Industrial: O operário contra a máquina - Carta particular 
Ao virmos para cá (Bolton) encontramo-nos na estrada com uma turma de várias 

centenas de homens. Creio que passavam de 500, e como lhes perguntamos por que ra· 

zão se encont.ravam reunidos em tio grande número disseram-me que acabavam de des· 

truir algumas máquinas e tinham intenção de fazer outro tanto em todo o país. 

No mesmo dia, nas primeiras horas da tarde, uma grande fábrica situada em Crosley 

foi atacada por eles. O chefe da fábrica pôde, com ajuda de alguns vizinhos, rechaçar 

o ataq_ue e salvar a fábrica por esta vez. Dois dos assaltantes morreram no lugar. Aquela 

gente se exasperou e jurou vingar-se. Assim, pois, passaram o domingo e na manhã de 

segunda reunindo fuzis e munições. Mineiros se juntaram então, a eles e maís outros 

operários, tantos, que seu número chegou, segundo disseram, a 8 000 homens. Estes 

8 000 homens marcharam, com toque de tambores e com bandeiras despregadas, até 

a fábrica de onde haviam sido rechaçados no sábado. Acharam ali sir Richard Clyton 

à frente de uma guarda de 50 inválidos. Que podja fazer com um punhado de homens 

contra esses milhares enraivecidos? Tiveram que retirar-se - os inválidos - e desem· 

penhar papel de espectadores, enquanto a multidão destruía de cima abaixo máquinas 

avaliadas em mais de 10.000 libras. Na terça pela manhã, ouvimos seus tambores a uma 

distância de duas milhas, pouco antes de abandonar Bolton. Sua intenção declarada 

~a apoderar-se da cidade, depois de Manchester, Stockport, e daí marchar para Cromford 

para destruir as máquinas não só nestes lugares como em toda Inglaterra. 

(Cana de Jootah Wedl'r!od a Tb. !!mlla de 3 de outubro ele 1779. apud Paul Manlout. 

------ - l.f~lndu•tnal!!!!l.!:l!!.>!.Yil!l 
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inválidos - referência à fraca milícia local composta de velhos e doentes. 

Deltacar DO texto: 

- As formas de reação operária. 
- A extensão do movimento. 

UNIDADE O nacionalismo do século XIX 

~ e o apogeu da 
~ hegemonia européia. 

A EUROPA NACIONALISTA E IMPERAUSTA 

A propagaçlo dos ideais liberais e nacionalistas da Revoluçlo Francesa pela 

Europa despertou grandes esperuça em povos submetidos a potenciu estru· 

geiras. Tal foi o caso da ftilia. Antes mesmo que Oaribaldi e Cavour inicias

sem sua longa part1cipaçlo nas lutas de independlncia, nelas Jl estava empe

nhado OIUSEPPE MAZZINI (1805-1872), criador do IDOYimento "Jovem 

ltilia'' e, ''Jovem Europa" que se propunha a lutar pela independencia e pelo 

sistema republicano na Europa. 

A wôflcaçio lta.Uana: aituaçio política em 1848 
Somos um povo de 21 a 22 milhões de homens designados, hi tempos imemoriais, 

sob o nome de povo italiano, encerrados dentro dos limites naturais mais precisos ja

mais traçados por Deus: o mar e as montanhas mais altas da Europa. Falamos a mesma 

língua, temos as mesmas crenças, os mesmos costumes, os mesmos hibitos; orgulhamo-nos 

do mais glorioso passado político, científico, artístico conhecido na hist6ria européia. 

Não temos bandeira, nem nome político, nem posiçlo entre as nações européias. 

Estamos desmembrados em oito estados, todos independentes uns dos outros, sem alian

ça, sem unidade de objetivos, sem ligaçlo organizada entre si. Nlo existe liberdade de 

imprensa, nem de associação, nem de palavra, nem de petição coletiva, nem de intro

duçlo de livros estrangeiros, nem de educação: nada. Um desses Estados, que com· 

preende um quarto da península, pertence à Austria; os outros dela seguem, cegamente, 

a influência. 

n.tacar DO texto: 

- Os fatores de união do povo italiano. 

- A critica à falta de um Estado unificado. 

- A preocupação com a educação e a falta de liberdade civis. 

- O caráter de propaganda politica do documento. 

Após sua unificaçlo, em 1870, a Alemanha lançou-se na corrida imperialista. 

Organiwu em 1884-5 a Conferência de Berlim em que foram delimitadas as 
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esferas de inOuência das potências européias no Continente africano. As vés

peras dessa conferência o historiador HENRICH VON TREITSCHKE publi· 

cou o ensaio Primeiras Tentativas de Colonizaçllo Alemll, defendendo o ex

pansionismo na Africa e América LaÚn-a.-- - --

O expansionismo alemão: a busca do Espaço Vital 
P"ara uma nação que sofre de continua super-produção e envia, anualmente, 2(X) mil 

de seus filhos para o estrangeiro, a questão da colonização é vital. 

A emigração alemã será, por muito tempo, uma necessidade inevitável e é dever 

da mlle-pátria cuidar para que seus filhos errantes continuem fiéis à sua nacionalidade 

e abram novos canais para seu comércio. Isto é mais importante do que nosso controle 

politico sobre as terras colonizadas. 
Portanto, é justificável dirigir a corrente de emigrantes alemães para terras onde 

eles não correm perigo de j>erder sua nacionalidade. Tal territ6rio já foi encontrado no 

sul do Brasil. Ali, a nacionalidade alemã permanece intacta e o nosso comércio expor

tador crescente com essa área mostra os lucros proporcionados para a velha pátria pela 

lealdade de seus filhos emigrados. 
(Hmnch Voa Treatxbll<. ~ ~ !!! Colocuzaçlo Al<ml, 1884-5) 

Deltacar DO te:rto: 
- O crescimento da população alemã. 

- A preferência pelo controle comercial. 

- A utilização da emigração como forma de penetração imperialista. 

No último quanel do século XIX a África foi objeto da cobiça imperialista 

dos países europeus que a panilharam entre si. Um dos primeiros a ordenar 

a exploraçio das riquezas do Congo foi o rei Leopoldo I da Bélgica, que en· 

carregou o explorador H. M. Stanley ~ fazer tratados capciosos com os reis 

afncanos obtendo assim todas as terras da regiio congolesa. Explorou, sobre

tudo, os minérios e a borracha, de forma tio violenta e desumana, que em 

menos de trinta anos teriam sido liquidados por volta de 10 milhlles de con· 

goleses. O primeiro europeu a descrever tais atrocidades foi o missionirio 

inglês A. E. SCRIVENER que no seu Diário relata a brutalidade espantosa 

que quase trusformou o Congo num deserto. 

O coloniallsmo na África: A sitnaçio do Congo no Diário de Scrivener 

22 de !gosto ~ 1903 - A estrada larga que havíamos visto era uma reliquia dos 

dias em que a borracha estava no apogeu e o povo da região era obrigado a recolhê-la 

às toneladas. O país foi- se despovoando, daí a dificuldade de achar estradas e campos 

cultivados. 
24 de !gosto - Numa pequena aldeia, três chefes apresentaram-se com todos os 

adultos do povo, ao todo 330 pessoas. E isto onde, cerca de seis ou sete anos antes, ha

via pelo menos 3 000 pessoas! Isto fazia o coração ficar pesado de ouvir as histórias de 

massacres e crueldades. E tudo parecia tão idiota! Matar pessor.s por atacado como se 

fez no distrito dos Lagos, porque não trouxeram quantidade suficiente de borracha para 

satisfazer o homem branco - e agora aqui está um pais deserto e uma produção de 

borrl)cha diminuída como conseqüência inevitável. 

O povo é visto como propriedade do Estado para qualquer propósito necessário. 

A idéia de que eles possam ter desejos próprios, ou quaisquer planos em relação a suas 

vidas provocaria um sorriso entre os oficiais. 

A minha viagem no distrito dos Lagos aumentou meu conhecimento do país e, tarn-
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bém, meu conhecimento dos atos medonhos realizados na louca pressa de enriquecer. 

Até onde sei sou o primeiro homem branco a entrat no Domínio do rei, além dos em· 

pregados do Estado. 
(A E. Sanenu, ~) 

Deltacar DO texto: 
- A brutalidade da exploração colonial na África. 
- O objetivo da exploração. 
- O desprezo pela vida da população local. 
- A denúncia de uma situação intolerável. 
- A condição de missionário do autor. 

O clima de tenslo entre as pot!ncias euro~ias, no inicio do s6cu1o XX, foi 

o respons!ve1 por uma série de alianças militares. O inlcio da guerra provocou 

uma reaçlo em cadeia, que lançou quase toda a Europa e, mais tarde, a Ásia 

e a América em um conflito mundial. Os alemles atacaram a França atn· 

vessando a Bélgica, cuja neutralidade foi desrespeitada. Seus planos, que 

previam uma vitória r6pida e fiei! , nlo contaram com a desesperada resistên

cia dos franco-atiradores belgas e franceses. Em repreúlia, os alemles bom· 

bardeavam cidades e fuzilavam a populaçlo civil. Os relatos que se seguem 

do general VON KLUCK e de um professor francês testemunham as visões 

opostas das situações que provocaram os massacres. 

A Primeira Guerra Mundial: Os alemies e a resistência clvU 
Desde que atravessara a fronteira belga, o exército ficara exposto a atos de perfídia. 

incitados dizia-se, pelas autoridades. Diariamente, das sebes partiam tiros; oficiais e 

soldados eram vítimas de abomináveis crimes e soldados belgas, disfarçados, deles par 

ticipavam. As mais ameaçadoras proclamações nllo produziam qualquer efeito. Para 

impedir tais atentados, os chefes responsáveis decretavam severas medida de represália. 

Execuções proclamadas por lei marcial, incêndios na frente de combate e na retaguar· 

da pouco contribulram para remediar a situação. Dentro e fora dos alojamentos, era 

sempre prudente estar armado, mesmo nos mais altos escalões, depois da partida do 

exército. Onde quer que se alojasse, o comandante em chefe das tropas era obrigado 

a andar protegido por um batalhão, metralhadoras e canhões prontos a fazer fogo. Att 

a fronteira, ao sul da Bélgica, a existência do exército continuou, desse modo, envenenada. 
(Von Kluck. A man:ha sobre Po.n 

Destacar DO texto: 
- A neutralidade belga e a invasão alemã. 
- O papel da resistência civil. 
- O perigo do terror no exército de ocupação. 
- As represálias. 
- A apticabilidade da situação própria do estado de beligerância a outros momentos c a 

outros povos. 

A Primeira Guerra Mundial: Os clvls e as represáUas alemls - Depoimento 
do professor Muller 

Depois do incêndio de minha casa, em Nomény, fiquei prisioneiro dos alemães 

Durante meu cativeiro, eles repetiram seguidamente que haviam, voluntariamente, atea 

do fogo à cidade para puni-la pelo fato de seus habitantes os haverem atacado. Esfor

cei-me para demonstrar-lhes o absurdo desse pretexto e disse-lhes, o que era verdade. 

que, antes da sua chegada, havíamos deposto as armas na prefeitura. Persistiram, no 
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entanto, em suas alegações e, para reforçá-las, até me mostraram cartuchos de munição 

de fuzis de caça. A prova nllo me pareceu nada convincente. 

<º-•Jl:!!•m•nto!!! M .M.!!.!kr· prolossor da un .. ersidadc de Nancy. habuante dt Nom<n•l 

Destacar no texto: 
- A invasão da França. 
- A resistência francesa . 
- As represálias alemãs. 
- O teor do depoimento. 
- A relação deste texto com o anterior. 

UNIDADE A perda 
da hegemonia européia 
e as novas 
condições internacionais. 

AS CRISES EUROPÉIAS E O NOVO IMPERIALISMO 

O parlamentarismo italiano f01 duramente afetado pelos fracassm na 1 Guerra 

Mundial. Greves operinas e camponesas assustaram industriai~ e lau.fundi•· 

rios. Neste momento BENITO MUSSOLINI (1883-1945) organizou o Partido 

Fascista em defesa da ordem e da prosperidade. Ele desbaratou as forças so
cialistas e democr6ucas por me1o da violência. Finalmente, ordenou uma 

marcha de todos os seus partidinos sobre Roma a 27/ 10/ 1922. Com medo de 

uma guerra civil, o rei Vitor Emanuel 11 nomeou MUSSOLlNI pnmeiro·m•· 

nistro. Este logo tornou-se ditador do pais. MUSSOLINI defendia a guerra, a 

ditadura e o Estado totalitário. 

O fascismo: seus princípios 
O fascismo não crê, nem na possibtlidade, nem na utilidade de urna paz perpétua. 

S6 a guerra leva ao máximo de tensão todas as energia humanas e marca com um sinal 

de nobreza os povos que têm a coragem de afrontá-la. 

Para nós, fascis.tas, a vida é um combate contínuo e incessante. O fascismo não é 

apenas legislador e fundador de instituições: é também educador. Deseja refazer o ho

mem, o caráter, a fé. E, para atingir este fim , exige uma autoridade e uma disciplina 

que penetrem nos espíritos e aí reinem completamente. 
O princípio essencial da doutrina fascista é a concepção de Estado. Tudo no Estado, 

nada contra o Estado, nada fora do Estado. O individuo está subordinado às necesstda

des do Estado e, à medida que a civilização assume formas cada vez mais complexas, 

, a liberdade do indivíduo se restringe cada vez mais. Nós representamos um princípio 

novo no mundo, representamos a antítese nítida , categórica, definitiva da democracia, 

da plutocracia, da monarquia, em suma, de todo o mundo dos imortais princípios de 
1789. 

(Muuob.na, Q~. ~ ~ ~ \'1\tr). 

~-ooposto 
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Destacar no texto: 
- O elogio da guerra como fator de progresso. 
- A ênfase na necessidade de autoridade e disciplina. 
- A teoria fascista do Estado. 
- O papel do indivíduo dentro do Estado. 
-0 caráter de programa doutrinário do documento. 

A rcpúbliça alemã. proclamada em 1911!. foi desde o micio abalada por cn· 
\es econômicas e políticas. A desmoraluaçllo da rcpubhca parlamentar fot 
acentuada pela propaganda do Parudo Nacional !>octaltsta (Na/1). apotado 
pelo\ grande\ mdustriats e banquetrO\ .1pavorados n1m a propagação do çomu 
msmo. O nammo fot uma criação de ADOLF Hl rLE:.R (1889-1945) que. 
no micto de wa carrctra política. parttctpou de uma tentativa revoluctonána 
fracassada. em 1923. Na pnsão escreveu o hvro Mtnha Luta , onde expôs teo· 
nas ractsta~. totalitána~ e tmpenaltsta~. que obuver<~m grande sucesso. Tor
nou-se dttador da Alemanha. tendo se sut•idado em 1945. 

O nazismo: seus princípios 
A educação nazista: Nosso povo alemão, hoje esfacelado. Jazendo entregue. sem 

defesa. aos pontapés do resto do mundo. tem. preci,amentc. necessidade da f?rça. que 
a confiança em s1 proporciona. Todo o sistema de educação e de cultura deve vtsar a dar 
às crianças de nosso povo a convicção de que são absolutamente supenores aos outros 

povos. 
O expansionismo: O dtreito ao solo e à terra pode tornar-se em dever qu~ndo um 

grande !>ovo parece destmado à ruina por faJa de extensão terntonal. E:.s~ctalmente 
quando não se trata de quaJquer populaçãozinha negra. mas da Alemanha, mae da vtda. 

mãe de toda civilização atuaJ. 
A Alemanha tem todas as oportunidades de arrebatar a Ucrâma à Rússia sovtetlca 

porque o comumsmo é dirigido pelo~ JUdeus: ora, a longo-prazo, o judeu não sabena 
conservar o Estado potente: ele não e um elemento organ11ado. n~o passa. de u~ fer
mento de decomposição. O ftm do domínio dos Judeus sobre a Rus1a sera tambem o 
fim da Rússia como Estado. Fomos eleitos pelo destino para assistir a uma catástrofe 
que constituirá a prova mais sólida da exatidão das teorias racistas no tocante às raças 

humanas. 
tAdoU Hulcr. ~~I 

Destacar no texto: 
- A distorção da educação nazista. 
- A justificativa do expansionismo. 
- As deformações morais do racismo. 
- O plano de conquista da Rússia . 
- A idéia de que o comunismo é criação judáica. . ... 
- O caráter fanático do hvro que propaga uma doutnna dtrettlsta e. totahtana. 

Com o objett\0 de apressar a rendtçil.o Japonesa . o prestdenle Hany Truman 
deu ordem para que. no dia 6 de agosto de 1945, fosse lançada a pnmetra 
bomba atômtca sobre a ctdade de HITOschtma. Três dtas depois. uma segunda 
bomba fot lançada sobre Nagasaki. Morreram mstanto&neamente, em cada 
uma das cidades cerca de 80 000 pessoas. Em 6 de dezembro do mesmo ano. 
o fi\aco nuclear. Dr. PHILIP MORRISON. descre•eu perante uma ComiS· 

sào do Congres~o Amencano. os efeitos da bomba sobre as cidades e a popula

ç~o de Htr~htma e Nagasakt. 
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A li Guerra Mundia.l: Os efeitos da bomba atômica 
Mmha missão era visitar as cidades destruídas do Japão, faJar com seu povo e aju

dar na reaJização de certos deveres técnicos. 
A bomba atômica não é apenas uma nova arma, é uma revolução na guerra. Ela 

destrói tão rápida e completamente uma área tão grande que a defesa é impossível. 
Quando a bomba é detonada no meio de uma cidade, é como se um pequeno sol 

tiv~se sido criado. Forma-se o que chamamos de bola de fogo, que é uma massa quente, 
brilhante, com uma temperatura de cerca de 100 milhões de Farenheit no centro. 

Os efeitos desse pequeno sol são terríveis. Em primeiro lugar, há uma súbita ex
pansão que empurra, com terrh·el violência, o ar que ocupou a área. Este ar, colocado 
em movimento. mo\·e-se como uma onda de choque de uma grande explosão de TNT. 
Este ar cria enorme pressão, mesmo a grande distância. Atrás da onda de choque, que 
se propaga rapidamente, vêm fortíssimos ventos que destróem e danificam todas as es
truturas·. 

Toda matéria orgânica foi queimada. À longa distâncta as pessoas sofreram quei
maduras e incendiaram-se as peças de madeira, cortinas e tudo que fosse inflamável. 

No instante da explosão esse pequeno sol emite grande quantidade de radiação. 
As pessoas que escaparam do impacto e das queimaduras morreram de efeitos posterio
res re.sultantes dos raios tipo raio-X. 

E c!aro que, como a maior parte dos cientistas do projeto, estou completamente 
~onvenctdo de que outra guerra não deve ser permitida. Devem surg1r medidas de controle 
mternac10nal da energia atômica, baseadas em acordos entre as grandes e pequenas po
tências. Nós temos a chance de construir uma paz efetiva sobre a novidade e o terror 
da bomba atômica. 

(~1"""'!!!!9 ~ !J! Pluhr. Momkln, "' V.~ Scnate ~~ial Commncc 2!' Alomoc !:J!t!p. Hean.nn, 0.:<-.:mbu, b, 19-ISJ 

Destacar no texto: 
- A luta entre os Estados Unidos e o Japão. 
- As cidades que sofreram o bombardeamento. 
- Os efeitos da bomba atômica sobre as pessoas e coisas. 
-A necessidade de controle do uso da energia atômica. 
- A revolução nas armas de guerra. 
- Os aspectos relacionados à detonação da bomba atômica. 

Em discurso pronunciado em março de 1946. WINSTON CHURCHILL ex
pressa a preocupação dos países ocidentats, em relação :l. expansão do comu
ntsmo na Europa Oriental, promovido pela Umllo SovtC:ltca. 

"A guerra fria": A "cortina de ferro" preocupa Winston Churchill 
Uma sombra caiu sobre as cenas tão recentemente ilummadas pela vttória aliada. 

Ninguém sabe o que a Rússia Soviética c a sua Orgamzação Comumsta Internacional 
pretende fazer em futuro imediato, ou quais são os limites de suas tendênctas expansio
nistas e proselitistas. 

De Stcttin, no Báltico. a Trieste. no Adriático, uma cortina de ferro desceu atra\éS 
do continente. Além daquela hnha ficam as capitais dos anttgos estad'os da Europa Cen
tral e Oriental. Varsóvia, Praga. Viena, Budapeste. Belgrado, Bucareste e Sofia, todas es
sas cidades famosas e as populações adjacentes estão sujeitas à influência soviética c ao 
crescente controle de Moscou. 

. Os partidos comunistas, que eram muito pequenos em todos esses países da Europa 
Onental, foram colocados em preeminência e poder muito além de seu número e estão 
procurando obter em toda frente, o controle totalitário. 
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Eu nà•l ;u.:redito que a Rússia So,iéuca deseje a guerra. O que eles querem são os 

frutos da guerra c uma indefinida expansão do seu poder e doutrinas. Mas o que deve

mos considerar aqui, hoje. enquanto há tempo, é uma permanente prevenção contra a 

guerra c o estabelecimento de condições de liberdade e democracia tão rapidamente 

quanto possÍ\CI em todo\ os países. Isto só pode ser conseguido agora. em 1946, através 

de entendimentos sobre todos os pontos com a Rús<;ta e sob a autondade geral da O rgani 

Laçào das Nações Lnidas. 
{Wm~tun Chun.:h11l, U1\4,;'Un.o _ng ~C~~ Fulton, M1uouri. S~S. IC)4.(), 

Destacar no texto: 
- A ocupação da l:.uropa após a guerra. 

- A política da Umão Soviéuca. 
- O temor da expansão do comunismo. 

- Os p:uscs 4ue estão sob a "cortina de ferro" (localizar no mapa). 

- O surgtmcnw dos go,crnos comunistas europeus. 

- A Orga111ução das !'iações Lnid.ts como defesa contra a guerra e os regimes totalitá-

no'>. 
- A denúncia de Churchill. 

A luta pela auto detcrmmaçào dos povos :.ob a mfluência do colonialismo 

~ur<>JWU t~H ~nln: \CU\ hdcrc\ GAMAL AHD! L NASSlH (191!l·lll70). que 

a~'unuu o poder em l~'ib. dcpo1s de depor o general Mohammed Nagib. E:.m 

1~52 ".\SSER e l'al(lb h a' 1am <lestrona<lo o n:1f-aruk Acusado de servil execu· 

tor dos de..ejos mgt.~""' · NASSER formulou a doutnna que levana seu nome 

na qual defendia o de\CI1\oh1mento económ1co de seu pah. a democracia SO· 

cial c a unilo do'> po' "' árahe'>. As b~s da unilkaçllo árabe estllo expressas 

em: Quatro Colunas do Arabismo. 

A descolonização: A unificação árabe contra o coloniaUsmo 
Que \C aprenda. por bem ou por mal. que todo país de língua árabe é nosso pai\ 

c st• torna absolutamente necessário libertar nosso país. 

Que ~e aprenda. por bem ou por mal, que os Muçulmanos, nas várias partes do 

mundo 'ão irmão~. e O\ irmãos de,cm ajudar-se mutuamente nos sofrimentos e nas dift 

c'llldadc\. 
Que se aprenda, por bem ou por mal, que todo africano é em relação a qualquer 

outro africano. um irmão e um vi1inho, e todo vizmho tem o dever de socorrer seu vil.t

nho para assegurar-lhe a prosperidade, a segurança, a liberdade. 

o~ senhores da Europa viveram por muito tempo repetindo esta frase do poeta tn 

glc~· o Onente é o Oriente, o Ocidente é o Ocidente e eles jamais se encontrarão. Hoje 

é tempo de pronunciarmos uma frase semelhante: nós, o Oriente. face às ambições do 

Octdente fom1amos um \Ó povo. 
Eis as quatro colunas sobre as quais se apoia nossa política. 

Destacar no te:~.to: 
- A luta pela autodeterminação no Egito. 

\ liderança de \a\\er 
A tdéta da unificação dos po,os árabes. 

- A união rcligio~a muçulmana. 
A fraternidade afnc.:ana. 

- \ unidade do Oriente. 

tNa~ ~ q~ colunas~ arab1snulJ 
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~pesar das_ cnses, a partir de 1956, a ··Guerra Fna·· começou a =el.rr algun~ 

smaJS de cfu.ten~o. apresentando condiçOes para a viagem de NIKITA KRUS 

CHEV aos Estados Unidos, quando foi pronunciado o d1scurso CUJO~ tre~hos 

se seguem. 

"A coexistência pacífica" : O discurso de Kruschev nos Estados Unidos 

Aceitei, o convite do presidente dos Estados Unidos, para fazer uma visita oficial 

ao vosso pais, com grande prazer e com gratidão. 

Por nossa parte ficaremos felizes de acolher em breve o Senhor Eisenho~er sua 

família e aqueles que quiserem acompanhá-lo à União Sovtética. ' 

~ncontr~.s .e conferências entre os homens de Estado de nossos dois grandes pü.Íscs, 

a Untào Sov1et tca e os ~stados Unidos da América, são particularmente importantes. 

Todos os pov~s se mte;~ssam profundamente pela manutenção e consolidação da 

paz, e pela coex1stenc1a pac1hca. A guerra não oferece nenhuma vantagem, a paz é van

tajosa para todas as nações. 

. Justame?te antes de meu encontro convosco, Senhor Presidente, os homens de ciên

ct~ , eng~nhe1ros, técmcos e trabalhadores soviéticos encheram nossos corações de ale

gna env1ando um foguete à Lua. 

Não duvida_mos um instante, que os notáveis cientistas, engenhetros e trabalhadores 

dos Estados Umdos, que trabalham na conquista do espaço, conseguirão, por sua vez. 

plantar s~u estandarte na Lua. O estandarte soviético que, naquele momcP.to, será um 

vel_ho hab~tante d~ Lua, receberá o vosso, e os d01s viverão em paz e amizade como nós 

d01s devenamos, JUntos em paz e amizade sobre a terra. 

Destacar no texto: 

(K.N\CM .... ~ P~! ~ ~g!2._~ ~ llnrdos em 15 q M. 

1n ~S.~ c1ncumtnl&lf't\. t95q) 

- O significado relattvo da distensão e da visita de Kruschev. 

- A menção orgulhosa quanto às conquistas tecnológicas soviéticas. 

- A ironia em relação às futuras viagens espactats amencanas. 
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