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AQUI COMEÇA A HISTÓRIA 

1 - VOCÊ É HISTORIA 

Quando se entra pela primeira vez na escola, a direção do estabeleci
mento exige dos pais a apresentação da certidão de nascimento do futuro 
aluno. É êste o documento que prova, oficialmente, que êle existe e pode 
ser matriculado. 

Que nos diz uma' certidão de nascimento? 
Registra um fato : a chegada de mais um homem 
Fornece-nos uma medida de tempo: a data 
J ndica-nos um local de nascimento. Dá, portanto, uma noção de 
Apresenta, ainda, testemunhas e a assinatura do tabelião. f:le é a auto-

ridade que nos garante ser verdadeiro o documento. 
Mas, para conhecer êste homem, bastaria tomarmos como fonte de 

consulta apenas êste documento? 
Certamente que não. Êle retrata apenas um aspecto de sua vida. Como 

conhecê-lo melhor? 
Poderíamos pedir-lhe: - Conte-nos sua história. Ou dizer: - Faça 

sua biografia. 
Qualquer pessoa a quem se faça êste pedido só poderia relatar parte 

de sua vida: aquela que sua memória foi capaz de reter. Com o passar dos 
anos, o acúmulo de fatos é tão grande, que é preciso diminuir a tarefa da 
memória: passamos a registrar os fatos, por escrito. Assim, inúmeras pes
soas cost"lJoam fazer diários, isto é, registram os principais acontecimentos 
que lhes ocorrem a cada dia. 

Os jornais são os diários da humanidade Assim, os fatos que acon
tecem hoje farão parte da História. 

O registro dos fatos exige do homem um conhecimento básico: a es
crita. Mas, como conhecer a história antes da escrita? A quem recorrer? 

1 
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Seus pais, avós, irmãos mais velhos, amigos fornecerão importantes 
informações sôbre seu passado. Desenhos, fotografias ou filmes, brinquedos 
preferidos, a casa em que você morou. Enfim, conhecendo seu mundo, po
demos conhecê-lo melhor. 

Para conhecermos o passado da humanidade, enquanto a escrita não 
fôra inventada, devemos recorrer a todos os vestígios da presença do ho
mem: utensílios, armas, desenhos, jóias ... 

Tudo que o homem faz interessa à História. 

Como o pesquisador utiliza os elementos que aparecem nesta ilustração, para o 
conhecimento do passado da humanidade? 

2 - QUE SE FAZ COM A HISTORIA? 

A História se interessa por qualquer atividade humana. Eis alguns 
exemplC's da ati\'idade humana: 

- Os acontecimentos políticos, como a eleição de um presidente, os 
acontecimentos militares, como uma batalha decisiva, os fatos econômicos, 
como o aumento da nossa produção de automóveis. 



- As maneiras de viver, como os costumes dos habitantes de uma 
cidade bem antiga, ou os modos de pensar, como as diversas religiões exis
tentes. 

- O progresso das ciências, como a Biologia, o avanço das técnicas, 
permitindo ao homem chegar à Lua. 

- As artes, quer seja a evolução da arquitetura, ou a obra de um 
pintor famoso, a literatura, a música erudita ou popular. 

Tudo isto, e muito mais, interessa à História, porque é a atividade 
de homens vivendo em sociedade. 

Todos os homens têm valor para a História. 

GrUpos humanos habitando numa mesma época um mesmo território. podem apre
sentar diferenças culturais. 

A cultura é tudo aquilo que a humanidade criou e transformou. 

Ela é o resultado do trabalho de homens famosos e desconhecidos, isto 
é, de homens que enriqueceram a civilização e marcaram sua presença na 
hora das decisões, ou de homens que, mesmo sem deixar o seu nome cer
cado de fama, contribuíram para que a cultura perdurasse e se ampliasse. 
Ilustres ou humildes, os homens que vivem e fazem a História são 
como os homens que hoje nos cercam, com suas grandezas e seus erros, 
suas alegrias e inquietações, suas cóleras e esperanças ... 

Mas que há de útil para você na História? 
Cada um de nós gosta de saber suas origens, isto é, de onde vem e 

como chegou ao que hoje e. Pois bem, a humanidade, que é a soma de 
indivíduos como nós, também gosta de saber suas origens, o seu passado, 
porque assim compreenderá o seu presente e poderá preparar um futuro 
melhor. 

E quem permite à humanidade saber suas origens, compreender o 
seu presente e preparar um futuro, melhor é a História, 

É por isto que você vai estudá-la. 

3 
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A História, estudada com dedicação, irá ajudá-lo a responder a per-
guntas que, cada vez mais, você ~ará a si mesmo: 

Como o mundo em que vivemos chegou a ser desta maneira? 
Oual é o meu lugar neste mundo? 
Como poderá ser o mundo de amanhã? 
Que poderei fazer para melhorar o mundo? 

3 - A ESCRITA: ARQUIVO DO HOMEM 

o homem sempre deixa registrada sua presença por onde passa . 
Um alpinista, ao chegar ao cume desejado, finca uma bandeira. 

Ao visitar um museu ou uma exposição, há sempre um caderno de 
registros. 

As árvores, os bancos de jardins, as paredes de grutas são, também, 
registro da presença de homens . 

Todos os registros da presença do homem são chamados 
fontes históricas. 

Este marco de posse, colo
cado junto ao Morro Cara 
de Cão, registra a presença 
dos portuguêses na baía de . 
Guanabara, em 1565. 



Em nossos dias, é tão grande a preocupação em transmitir às próxi
mas gerações aquilo que somos hoje que, em 1965, os engenheiros da 
Westinghouse Electric enterraram no subsolo de Nova York duas cápsulas 
de tempo. 

Feitas de um metal de grande resistência, capaz até de suportar uma 
explosão atômica, poderão resistir até 6965, sem sofrer alteração. As duas 
cápsulas contêm inúmeras informações: fotografias de cidades, automóveis, 
navios, aviões, foguetes; notícias do dia, amostras de tecidos e fibras, de 
plásticos e metais; objetos de uso diário, moedas, ferra~entas, artigos de 
toalete. Além disto, foram colocados microfilmes sôbre Biologia, Física, Ma
temática, Astronáutica. Um livro-código permitirá aos homens do futuro de
cifrarem todo o material escrito ou desenhado que as cápsulas contêm . 

. Os documentos e~crit()$slto . amêlhor fonte de ' informações sôbre 
a História. 

Por esta razão, os historiadores costumam chamar Pré-históri a à fase 
sem escrita. Seu aparecimento marca, tradicionalmente; o início da História. 

Mas a História existe desde o momento em que o homem existe, 
~le é seu autor e personagem. 
Sem o homem não há História . 

RECORDANDO . .. 

1. História = fato + data + local. 
2. A escrita é a principal fonte de informação para a História. 
3 . Quando não há escrita, armas, objetos de cerâmica, ferramentas, rou-

pas, desenhos servem como fonte de informação. 
4. Cultura é tudo aquilo que o homem faz. 
5 . Tudo que o hom.em faz interessa à História. 
6. A História existe desde que o homem existe. 

QUE PODEMOS FAZER 

1. Faça sua biografia. 
2 . Consulte um jornal e dêle retire o maior número possível de notícias 5 

que você acha que entrarão para a História. Cole-as em seu caderno. 
Justifique esta escolha. 

3 . Selecione, do mesmo jornal, três notícias que não entrarão para a 
História. Cole-as em seu caderno. Justifique a escolha. 

4. Releia, se necessário, VocÊ É HISTÓRIA. Usando recortes de revistas, 
jornais, ou mesmo desenhando, mostre o maior número de exemplos 
de fontes históricas. 



6 

5. Leia com atenção QUE SE FAZ COM A HISTÓRIA. Selecione ilustrações 
de revistas e jornais, ou faça desenhos relativos a cada uma das idéias 
apresentadas. 
Usando o mesmo título do livro, faça um cartaz que traduza as idéias 
contidas no referido item. 
:f:ste trabalho poderá ser feito em grupo ou individualmente, em sala 
ou em casa. 
Seu professor é que sugerirá a melhor forma de executá-lo. 

6 . Pense bem nas perguntas propostas ao final do item QUE SE FAZ COM 

A HISTÓRIA? Responda-as em seu caderno. 

4 - AS IRMÃS E AS PRIMAS DA HISTORIA 

Era: 

I 
:&1St 
'I'atidri4. 

r(iI 
. .Matáf--
~ 
.. ~ 

.~ 
Era. 
Primária. 

~ 
Inseto5 

~ 
p~ 

~ 
Mo~ 

Nem todos os momentos da História do homem possuem 
documentos definitivos, reconhecidos por tabeliães. 

A Terra, p<!r exemplo, como se originou? 
Para responder a esta pergunta, podemos recorrer a vá

rios cientistas: os geógrafos, que estudam as formas existentes 
sôbre a Terra (montanhas, rios, lagos, vales, planícies); os 
geólogos, que se preocupam em conhecer as diferentes cama
das que compõem a Terra, suas idades, os minerais, as rique
zas que existem em cada uma delas; os astrônomos, que for
mulam leis sôbre os astros. O conjunto das pesquisas dêstes 
cientistas nos permite, hoje, responder assim: 

A Terra formou-se de uma nuvem de gás e poeira cós
mica, que girava no espaço. Inicialmente, era uma verdadeira 
bola de fogo que, aos poucos, foi sendo envolvida por uma 
camada de vapor dágua. Ao atingir seu ponto de saturação, 
o vapor dágua condensou-se, caindo sob forma ~e chuva. 

Você já reparou o que acontece quando a ,chuva cai no 
asfalto quente? 

Evapora-se. .. O mesmo teria acontecido sôbre a Terra. 
Gradativamente, a superfície terrestre foi-se esfriando, en 

rugando-se, formaram-se regiões mais elevadas e depressões. 
As depressões foram sendo preenchidas pela água das chuvas 
- nasciam os oceanos. 

Cada era geológica tem uma certa duração. A soma destas durações 
daria a idade da Terra. Peça ao seu professor de Geografia ou de 
Ciências que o ajude a descobrir a idade da Terra. 



o trilobita foi a primeira 
espécie que deixou seus tra
ços impressos numa rocha. 

Dentro dos oceanos, surgiram as primeiras formas de vida. Elas não 
possuíam estrutura óssea que pudesse deixar seus traços impressos em al
guma rocha. 

A primeira espécie que nos deixou seus traços numa rocha foi o 
trilobita. 

Como evoluíram estas formas? 
Os biólogos , que estudam os sêres vivos, nos auxiliam nesta resposta. 

Modificações do meio ambiente e principalmente as mutações , modificações 
profundas, ocorridas nas células que transmitem os caracteres hereditários 
(genes ), foram a causa da contínua transformação dos sêres vivos. 

Consulte seus professôres de Geografia e Ciências. :f:les poderão dar
lhe muitas outras informações sôbre êste assunto. 

Em 1911, Bingham e Arteaga descobriram as ruinas da cidade fortificada de Ma
chu-Pichu, nos Andes peruanos. 

7 
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Inúmeras vêzes, os jornais notIcIam descobertas de ruínas de antigas 
cidades. Os especialistas que orientam as escavações e estudam vestígios 
de culturas são os arqueólogos. 

tstes achados nos fazem indagar: 
- Quem eram os homens que deixaram éstes vestígios? 
- Como se apresentavam fisicamente? Que fizeram? 
Estas respostas são dadas pelos antropólogos. Antropologia é o estudo 

do homem (Antropologia Física) e de suas realizações (Antropologia Cul
tural). 

Para estudar os restos de animais ou vegetais fossilizados, o 
paleontólogo é o especialista a ser consultado. 

Nos jogos de futebol e nas competições atléticas, a contagem do tempo 
é importante; Os juízes, com seus cronômet.ros, marcam o tempo. 

Para a História, é muito importante o cálculo da idade de um objeto, 
de um fóssil, de uma ruína. Existem vários processos para calcular a idade 
dos fósseis. Para os fósseis orgânicos, o Carbono 14 é, atualmente, o ele
mento de maior precisão até aproximadamente 20.000 anos. O estudo da 
contagem do tempo é feito pela Cronologia 

Peça ao professor de Ciências algumas informações sôbre o Carbono 14. 
Existem inúmeros outros campos de estudos que auxiliam o conhe

cimento da História. 
Se forem encontradas moedas antigas, o numismata terá muito o que 

dizer. 
Inscrições antigas fazem parte do estudo de Epigrafia 
As escritas antigas fazem parte da Paleografia 
Para o levantamento das primeiras informações, estas fontes são im

portantes. 

Mas estas fontes sozinhas não contam História. 
O historiador usa estas fontes para interpretar a História. 

Assim é que trabalham as irmãs e as primas da História. 

RECORDANDO . .. 

1. 

2. 

3 . 

4. 

São irmãs da História a Geografia, a Antropologia. a Biologia, a Astro
nomia e a Geologia: ciências. 
A Arqueologia, a Numismática, a Epigrafia, a Cronologia, a Paleo
grafia também auxiliam a História. São as suas primas: técnicas. 
EVOLUÇÃO da Terra: 
BOLA DE FOGO -+ VAPOR DÁGUA -+ CHUVA -+ CONTINENTES -+ OCEA
NOS -+ PRfMEIRAS FORMAS DE VIDA. 
Na evolução das espécies vivas, as mutações têm grande importância. 



5. A idade da Terra é calculada em aproximadamente quatro e meio bi
lhões de anos. 

6. Os fósseis são elementos importantes para contar a História da Terra 
e do homem. 

QUE PODEMOS FAZER . . . ' 

1. A Economia, a Sociologia, a Política, a Filosofia e' a Psicologia são 
algumas das irmãs da História. 
Consulte um dicionário ou enciclopédia, para saber o que fazem estas 
irmãs da História. Escreva o resultado de sua pesquisa no seu caderno. 

2 . Faça um cartaz com o título: 
'Todos auxiliam a História". 
Cole as ilustrações que encontrar em revistas, jornais, roteiros de via
gem, desenhos e, abaixo. faça uma pequena explicação - uma legenda 
- do que é mais importante em cada um dos ramos do conhecimento. 
f:ste trabalho pode ser feito em grupo ou individualmente. Seu profes
sor combinará com você. 

3 . Faça um "cineminha" do que foi apresentado aqui. 
a) Use uma caixa de papelão. Com uma tesoura, abra uma janela 

Por dentro ela caixa, proteja a janela com plástico transparente, 
bem esticado. Isto será a tela. 

b) Corte uma tira longa de papel (certamente terá que fazer emen
das). Sôbre esta tira, desenhe e faça pequenas legendas sôbre o 
assunto. Exemplo: "Assim nasceu a Terra"; "f:stes são nossos an
tepassados" ; "Nossa expedição descobre uma ruína" ; e outras. 

c) Feito o filme, coloque-o no "projetor". 
Dois lápis atravessam a caixa. Enrole as extremidades da tira nos 
lápis e pronto! Agora é só cobrar a entrada . , , 

4 . Escolha um dos ramos do conhecimento apresentados neste item c 
imagine-se escrevendo seu diário, contando o que foi seu trabalho. Por 
exemplo: Sou um arqueólogo. ,. Sou um geólogo ... 

5 . Se houver tempo disponível, certamente seu professor gostará de fazer _9_ 
em sala uma dramatização. Alguns alunos serão os cientistas, outros 
fontes históricas. Exemplo: antropólogo, geólogo, biólogo . . . e fósseis, 
pequenos animais, um homem. 
Todos deverão escrever numa fôlha o papel que representam. Os cien
tistas circularão nà sala até parar diante da fonte que mais estão ca
pacitados a examinar. Cientista e fonte trocarão idéias de como um 
poderá ser útil o outro, para o estudo da História. 



5 - A HISTORIA DA HISTORIA DO HOMEM 

Observe estas ilustrações. f: o passado no presente. 
Como você explica estas diferenças? 

1. Homens - Iguais em Inteligência, Diferentes na Cultura 

Estamos no século xx. Encontramos, no entanto, grupos humanos que 
muitas vêzes desconhecem o fogo, como algumas tribos do interior da Aus
trália. 

Nossos indígenas também estavam passando por uma etapa de cultura 
muito mais simples, quando Cabral aqui chegou. Então podemos afirmar que 

a cultura não é igual em todo o mundo. 

Mesmo no mundo civilizado , isto é, aquêle já acumulou muitas expe
ciências, técnicas, conhecimentos, enfim o que tem uma cultura mais com
pleta - também existem diferenças. 

Assim, o mundo se divide hoje em países de desenvolvimento acele
rado, como os Estados Unidos, a União Soviética, Japão, e países de de
senvolvimento mais lento, como os países latino-americanos em geral, os 
países da África Negra e muitos outros. 

O homem não é o mais forte dos animais sôbre a Terra. Sua inteli
gência permitiu-lhe superar os problemas que foram surgindo. As soluções 
que encontrava eram transmitidas a seus descendentes, através da lingua
gem falada ou escrita. 

10 Os outros animais não desenvolveram, com tanta perfeição, a capa-
cidade de transmitir suas experiências . 

O grupo humano apresenta diferenças raciais: existem negros, brancos, 
amarelos. Todos têm igual possibilidade de inteligência. 

Não há grupo racial com inteligência superior a de outro. 

O que às vêzes deixa de existir é a oportunidade, que, por razões so
ciais, religiosas, políticas e econômicas, permite que um grupo sobressaia. 



Declaração dos Direitos do 
Homem, Organizaç/io das 
Nações Unidas, 1948. 

AlI human beings 
are born free and equal 

Tous les êtres humains 
naissent libres et égaux 

Todos los seres humanos 
nacen libres e iguales 

Bce mOll~ pO)l(,llatOTCSI 
CB060.llHblMVt Vt paBHblM~ 

2. Adaptação - Sobrevivência 

Nossa História começa em 1859, quando Darwin, cientista inglês, lan
çou a idéia de que 

"Na Natureza, sobrevive aquêle que está melhor adaptado". 

Adaptado a quê? 
Ao meio ambiente. As mudanças de clima e, conseqüentemente,~ de 

vegetação, foram duas causas para que muitas espécies desaparecessem. 
Esta idéia permite a você compreender por que animais poderosos, 

imensos, como os dinossauros, os mamutes e muitos outros, desapareceram 
da face da Terra . 

Por outro lado, os animais que possuíam melhores condições de adap- 1L-
tação ao nôvo meio ambiente, sobreviveram. 

3. O Homem - Um Animal Nôvo Sôbre a Terra 

Em 1924, na África, foi encontrado o fóssil do mais antigo antepassa
do do homem: o Australopiteco . tle viveu há aproximadamente 2 milhões 
de anos. 



alturas 

1,80m 

1,55m 
1,50m 

1,20m 

Australopiteco 

capacidade craniana 

1300-1600 cm3 

Pitecantropo 



1300 -1600 cm3 1500 cm3 

13 -
Neandertal Cro-Magnon 
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Observe atentamente a estatura, o tamanho da face , a capacidade cra-
niana, na ilustração da página anterior. 

Compare-o aos outros antepassados do homem. 
QUe' conclui você? 
O Australopiteco foi o resultado de mutações ocorridas em antropóides 

macacos que se assemelham ao homem, como o chimpanzé, o orangotango, 
o gorila. 

Em 1891, foi encontrado em Java um fóssil que viveu há cêrca de 
500 000 anos: o Pitecantropo Ereto . Entre esta espécie quase humana ou 
Hominídea e o Australopiteco, encontraram-se espécies intermediárias. 

Mas o Pitecantropo demonstrou uma modificação importantíssima: a 
conquista final da posição ereta . 

Observe a coluna vertebral do Pitecantropo e do Australopiteco. 
Que é então a posição ereta? 
Apesar de ainda subir em árvores, para buscar alimento ou mesmo 

proteger-se, êste antepassado do homem teve uma grande vantagem, ao 
andar de pé: com os braços mais livres, gradativamente desenvolveu a ca
pacidade de opor os polegares das mãos, podendo assim utilizar os primei
ros instrumentos: pedaços de pau, ossos e pedras que, associados à sua 
fôrça, representaram armas poderosas . 

Para que precisava de armas? 
Para caçar os animais. Era uma luta para sobreviver : HOMINÍDEO x 

ANIMAL. 

O vencedor da luta teria alimento e muitas vêzes um abrigo: a ca
verna. A caverna e o fogo, o qual o Pitecantropo ainda não sabia obter, 
foram importantes para a proteção das pequenas famílias. 

Além da caça, as raízes, os frutos e o mel foram os alimentos consu
midos neste período. 

Durante muito tempo, nossos antepassados deslocavam-se, continua
mertte, em busca de alimento. A estas migrações constantes dá-se o nome 
de nomadismo. 

Nômade é aquêle que não têm habitação fixa. 

Esta característica, juntamente com o uso do sílex , pedra que per
mitiu o fabrico das primeiras armas, constitui o período da Pré-história 
conhecido por Fase da Pedra Lascada ou Paleolítico. (Paleo = antigo c 
Lítico = pedra). 

Você ainda se lembra do ~ue é Pré-história? 
Então responda: 
O têrmo p'"fé:iilStória é correto? 
O Paleolítico, assim como as outras fases da Pré-história, demonstra 

que, desde que o homem existe, existe História . 



Em 1856, no vale do Neandertal, Alemanha, foi encontrado um fóssil 
que viveu há aproximadamente 70 000 anos. Seu nome: Homem de Nean 
dertaJ. Já sabia obter o fogo. 

Além da proteção, que outras utilidades o fogQ... poderia ter? 
O Homem de Neandertal morava em cavernas - era um 

Suas armas eram feitas de ossos, madeira e pedra lascada. 
Armas, objetos de uso pessoal, utensílios eram enterrados com o morto. 

A crença em outra vida justificaria a presença de armas e demais achados 
junto ao morto. 

O guarda-roupa das pequenas famílias era pouco variado. O frio obri
gava ao uso de peles de animais, que eram preparadas pelas mulheres. 

O fóssil do representante da raça humana extinta, com tôdas as carac
terísticas do homem atual, foi encontrado em 1868, na França. Era o 
Homem de ero-Magnon. Viveu há, aproximadamente, 25000 anos. 

Fósseis semelhantes foram encontrados em vários continentes. 
Pode-se concluir que, desde períodos muito remotos, houve miscige 

nação. f.stes casamentos entre grupos raciais nos permitem afirmar que 
não existe raça pura. 

Observando novamente a ilustração, qual a sua conclusão a respeito 
da inteligência dêste homem, considerando que o Homem Atual possui ca
pacidade craniana de 1 500 cm 3? 

Utensílios de pedra e 
ôsso do Paleolítico. 

arpões - arcos e flechas - anzóis - agulhas 

Observe a ilustração. 
Para que serviria cada um dos instrumentos? 
Qual deles permitiu aperfeicoar o vestuário? 

15 



"Cavalo chinês", pintura pré-histórica encontrada na gruta de Lascaux, na França . 
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Cabeça de bisão esculpida em ússo, encontrada em Madelleine na França. 



Pintura pré-histórica representàndo touro e cavalos, encontrada 
em Lascaux, na França. 

Observe as ilustrações. 
Quais as côres predominantes? 

- Onde buscariam as tintas? 
- Qual o assunto mais . representado? 
Procure conversar com seu professor de Artes. 
:ble lhe poderá dar muitas explicações sôbre o assunto. 
Na Pré-história costumava-se representar o animal ferido ou o homem 

caçando. 
Por que faziam assim? 
Porque acreditavam que, ao sair para a caça no dia seguinte, teriam 

repetjda a cena pintada na véspera. Num passe de mágica, ela se transfor
maria em realidade. 

Isto garantiria a sobrevivência do grupo. 
Esta arte mágica sobrevive entre nós - são as supertições: 

usar determinada roupa dá sorte ... 
gato prêto dá azar : . . 
deixar, na encruzilhada, um boneco espetado de alfinêtes que re
presenta a pessoa a quem se quer atingir . .. 

RECORDANDO . .. 

1 . A cultura não é igual em todo o mundo. 
2. O homem não é o mais forte dos animais , mas é o que possui inte-

ligência mais desenvolvida. 
3. Não há grupo racial com inteligência superior à de outro. 
4. Aquêle que melhor se adapta ao meio ambiente sobrevive. 
S . A escala da evolução do homem: AUSTRALOPITECO PITECAN-

TROPO - NEANDERTAL - CRo-MAGNON. 



6 . O homem, através da posição ereta, dos braços livres, da capacidade 
de apreensão das coisas e do uso da linguagem, pôde desenvolver sua 
cultura. 

7. Os grupos humanos eram inicialmente muito pequenos. À medida que 
o homem foi dominando a natureza, houve possibilidade de aumentar 
a população da Terra. 

8 . O homem foi nômade, enquanto viveu da coleta, da caça, e da pesca, 
sem residência fixa. . 

9 . O Homem de Neandertal se caracterizou pelo uso de pedras, paus e 
ossos, na cOnfecção de armas, pelo conhecimento e obtenção do fogo, 
pela habitação em cavernas e pela utilização de peles como vestuário. 

10. Não existe raça pura. 

QUE PODEMOS FAZER 

1 . Faça um nôvo filme para o cineminha: "A História do homem". 
2. Organize com seu grupo pequenas montagens reproduzindo o meio 

ambiente e as características físicas e culturais do homem, em sua evo
lução. 
Os professôres de Ciências e de Artes poderão auxiliá-los. 

3 . Pense bem em tudo que chegou até nós e escreva algumas linhas sô
bre o tema : "O homem primitivo e eu". 

4 . Após ter lido atentamente as idéias apresentadas na História da his
tória do homem, faça um esquema do assunto em seu caderno. 
Para o esquema, use: 

Habitação 
Vestuário 
Alimentação 
Armas 
Técnicas 
Religião 
Arte 
Sociedade 

Compare os mesmos itens às fases do Paleolítico e NeolíticoOeia o 
18 Diário do Neolítico) . 

Procure ilustrar cada etapa com recortes ou desenhos feitos por você. 
S . Dramatização : a turma, dividida em grupo, poderá apresentar as dife

rentes etapas da evolução do homem. 
6 . Recorte, de revistas e jornais, exemplos do que a técnica atual possi

bilitou ao homem, para melhor adaptar-se ao frio e ao calor: 
a conservar os alimentos 

- a proteger a saúde. 
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6 - ASSIM CAMINHA A HUMANIDADE 

Você vIve no mundo ocidental. 
A ilustração acima marca as etapas de sua evolução, desde a Pré

história até os dias de hoje. 
Costumamos dividir a evolução da humanidade no mundo ocidental 

em dois períodos : antes de Cristo (a .C) e depois de Cristo (d .C) Proce-
-2.!2. demos assim em virtude da influência do cristianismo em nosso mundo. 

A primeira figura à esquerda representa o Homem de Cro-Mal'IIOl1. 
Viveu na Pré-história, que terminou aproximadamente no século xxx a.c. 

A seguir, encontra-se um homem do Egito antigo . Sua civilização per
tence à Antigüidade Oriental 

Aquêle que estú lendo atentamente um documento poderia ser um 
grego ou um romano. Ambos pertenceram J Antigüidade Clássica. Jesus 
Cristo nasceu e morreu na época dos romanos. 
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o crIstianismo dominou a Época Medieval , que se iniciou no século 
v d.e. Ela está representada na ilustração por um cavaleiro, cuja pesada 
armadura reflete as lutas constantes de sua época: o feudalismo. 

Os trajes de guerra foram trocados por roupas mais lev ·~s e enfeitada~. 
Surge o gentilhomem da Idade Moderna, que começa no século xv. 

Segue-se a Idade Contemporânea. De cartola e charuto. caminha, com ]L.. 
segurança, um industrial do século XIX. 

Chegamos ao século xx. Não podemos representá-lo por um único 
personagem. 

Os vários tipos refletem as rápidas mudanças que têm acontecido. 
Você pode identificar êstes tipos? 
Esta evolução não terminou. A próxima figura poderá ser você, por

que você é História. 
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7 - O MAPA DA MINA 

Nosso objetivo é compreender o fato histórico, isto é, compreender 
um acontecimento importante do passado e mostrar como êle ajuda a ex
plicar o presente. 

O fato histórico é, pois, a mina que devemos explorar. 
Eis o mapa da mina. 

Todo fato histórico ocorre num determinado local (espaço) e numa 
determinada época (tempo). Tempo e espaço formam como que um cená
rio. Os atôres são os homens que vivem numa determinada sociedade. Sua 
vida está ligada a fatôres políticos, econômicos e ideológicos. 

Entre os homens que vivem em grupo, existem governados e governantes. 
As diferentes formas de govêrno e a maneira como funcionam cons

tituem os fatôres políticos . 
A sobrevivência é a primeira preocupação do homem. Para a sua 

sobrevivência, êle explora os recursos que a natureza lhe oferece . Consti
tuem fatôres econômicos tôdas as atividades realizadas pelo homem no 
aproveitamento dos recursos naturais. 

Todos os homens procuram explicar seus atos através de idéias. Os 
fatôres ideológicos são o conjunto dessas idéias, que variam de época para 
época. 

Exploremos uma mina: o descobrimento do Brasil. 
Espaço - Que locais estão ligados ao descobrimento do Brasil? 
Tempo - Em que época ocorreu êste fato? 
Na ilustração da página dupla você encontrará cenas que se referem, 

respectivamente, ao homem e à sociedade, aos fatôres políticos, econômicos 
e ideológicos. 

Se você não consegue identificá-los, veja as côres correspondentes no 
mapa da mina. 
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8 - O BRASIL ENTRA NA HISTORIA 

1. Um Animal Nôvo num Astro Velho 

Os astronautas - navega
dores do século XX -
avistam o seu pôrlO de par
tida: o planêta Terra. 

"Aqui, Homens do Planêta Terra pisaram na Lua, pela primeira vez, 
julho 1969 d .e. Nós viemos em paz, por tôda a humanidade". 
Estas foram as palavras gravadas na placa deixada pelos astronautas 

Neil Armstrong e Edwin Aldrin Jr., no Mar da Tranqüilidade, na Lua, 
onde chegaram a 20 de julho de 1969. 

Quando Neil Armstrong colocou o pé esquerdo no solo macio, poei
rento e chocolate-acinzentado da Lua, disse que estava dando ". .. um 
passo pequeno para o homem, mas um passo gigantesco para a humani
dade". 

Foi êste, realmente, um passo gigantesco para a humanidade? 

Neil Armstrong - o primeiro homem a 
pisar o solo da Lua - desembarca no seu 
"pôrto seguro": o Mar da Tranqüilidade. 



Sem dúvida! Pela primeira vez, ainda que por poucas horas, o homem 
habitava um outro astro, também pertencente ao Sistema Solar. 

Consulte seu professor de Geog!afia 
Qual a posição da Terra em relação ao Sol? 

A História da humanidade, fora do planeta Terra, começou, por
tanto, em 1969. 

E a História da humanidade, no planêta Terra, quando começou? 

Você já pode responder a esta Rergunta. 
Confira sua resposta revendo a História da história do homem. 

E a História dI) Brasil? 

A História do Brasil é apenas uma parte da História da Huma
nidade atual. 

E esta parte é das mais recentes: a História do Brasil não tem 
ainda quinhentos anos. 

2. Um País Nôvo numa Humanidade Velha . .. 

"E hoje, que é sexta-feira, primeiro dia de maio (de 1500), 
pela manhã, saímos em terra, com nossa bandeira; e fomos 
desembarcar ... onde nos pareceu que seria melhor chantar 
(fincar) a cruz para melhor ser vista. .. Chantada a cruz, 
com as armas (brasão) e a divisa (a insígnia, o lema) de 
V ossa Alteza ... " 

Quatrocentos e sessenta e nove anos antes dos astronautas tomarem 
posse da Lua para a humanidade, os portuguêses tomavam posse da "ilha 
de VeJla Cruz". 

Os dizeres acima são de um trecho da carta que o escrivão (aquêle 
que escreve documentos oficiais) Pêro Vaz de Caminha redigiu para seu 
rei, D. Manuel I, de Portugal, relatando o descobrimento de uma nova 
terra, que depois se chamaria Brasil. 

Esta carta é a certidão de nascimento do Brasil! 
:t através do descobrimento do Brasil que nós entramos na 

História! 
Um país nôvo numa humanidade velha ... 

25 
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A través dês te documento 
histórico - a Carta de Pêro 
Vaz de Caminha - uma 
humanidade velha soube da 

.. pxistência de um país nôvo. 

Observe o raleiro das via
gens de Cristóvão Colombo, 
Vasco da Gama e Pedro 
Álvares Cabral. De onde 
partiram? Por onde passa
ram? Que locais atingiram ? 
A Icançaram seus objetivos 
iniciais? 

Compare as dificu ldades 
que êsses navegadores en
frentaram com as que en
.frentam alualmente os as-
!ronautas. 

o descobrimento do Brasil se deu na tarde de uma quarta-feira, 22 
de abril de 1500 d.e. Neste ano terminava o século xv. Com o século 
xv, encerrava-se a Idade Média. Começava a Idade Moderna 

Para confirmar os resultados da viagem de Vasco da Gama à Ásia 
meridional, feita dois anos antes, o rei de Portugal, D. Manuel I, apeli
dado "o Venturoso", pelos sucessos de suas navegações, planejou uma nova 
viagem. 

A esquadra do capitão-mar (chefe militar) Pedro Álvares Cabral de
veria chegar à Ásia meridional, contornando a África. 

Esta esquadra afastou-se, propositadamente, de sua rota (caminho) e 
tocou, em 22 de abril de 1500 d.e., o litoral sul do atual Estado da Bahia, 
oito anos depois de Cristóvão Colombo ter descoberto a América. 

Dois dias depois de ter avistado o Monte Pascoal, as caravelas nave
garam dez léguas (légua marítima = 6 000 metros) para o norte, fundeando 
(ancorando) num "pôrto seguro". 

f:ste local, se chama hoje baía Cabrália. Foi aí que se passou o epi
sódio (ou cena) descrito acima por Pêro Vaz de Caminha. 
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Homens . de uma parte do planêta ' Terra pisavam, pela primeira 
vez. em outra parte do planêta Terra : . . 

Leia com atenção a idéia acima. 
Quem eram êstes homens? 
Como se chama o continente de onde vinham? 
Onde chegaram? 

No dia seguinte à tomada de posse da nova terra, a esquadra partiu 
para a costa de Malabar, nas índias, rica em especiarias. As especiarias 
eram plantas aromáticas que serviam para medicamentos ou para temperar 
e conservar os alimentos. Entre elas, encontram-se o cravo, a canela, a 
pimenta. 

3 . A Primeira Reportagem Sôbre o Brasil 

O mundo esperou apenas algumas horas após a alunissagem (descida 
na Lua), em 1969 d.e., para ver, através da televisão; a primeira socie
dade humana em outro astro. 

O rei de Portugal esperou meses, desde que a esquadra partiu de 
Belém, em 8 de março de 1500 d.C., para ser informado sôbre a "ilha" 
descoberta no Atlântico Sul. 

O capitão-mor, antes de retomar a rota das índias, despachou para 
Portugal uma nau de mantimentos, levando a carta do escrivão Pêro Vaz 
de Caminha. 

Esta carta lembra, de certa maneira, as palavras ditas pelos astronau
tas americanos ao chegarem à Lua. 

A mesma curiosidade que se tem hoje pelo espaço sideral (dos 
. astrps) desconhecidos, havia; no século xv, pelo espaço terrestre, 

também desconhecido em grande parte naquela época. 

A mesma preocupação em saber como as regiões descobertas pelo 
homem poderiam ser úteis ao seu descobridor existe na carta do escrivão 
e nos relatórios dos cosmonautas. 

Os laboratórios de nossa época estão estudando amostras e fotogra
fias, trazidas pelos astronautas para saber se existem formas de vida ou 
novas fontes de energia nos astros atingidos pelo homem. Fala-se até em 
levar grupos humanos a fixarem residência no espaço sideral. 

Os portuguêses procuravam aqui prata e ouro, para fazer moedas que 
utilizavam no comércio; ou ferro, para confeccionar utensílios e armas. 

Mas só encontraram "muito bons ares" e "águas infindas" - o que 
garantiria, pelo menos, uma boa agricultura. Para trabalhar nesta agricul
tura, poderiam usar os próprios habitantes, o que seria conveniente, pois 



apesar de os portuguêses possuírem uma técnica agrícola mais avançada, 
sua população era pouco numerosa. 

Os portuguêses teriam ainda possibilidade de " salvar esta gente" . Esta 
idéia, usada por Caminha, significa converter os indígenas à religião cristã. 

Da mesma forma que, no . séculO xx, os países de técnica mais 
adiantada estão alcançando o espaço sideral antes de outros, no. 
século xv, os europeus iam estabelecendo seu domínio sôbre. o 
espaço terrestre, desconhecido elll parte, porque -possuíam também 

. Umã técnica mais avançada. . 

Os indígenas encontrados no litoral sul da Bahia estavam em plena 
Pré-história! 

Poderiam então registrar a chegada dos estranhos por meio de uma 
carta? Por quê? 

Usavam arcos e flechas, enquanto os que chegavam tinham armas 
de fogo. 

Os portuguêses vinham de uma cidade - Lisboa. 
Os indígenas viviam em aldeias, que, depois de algum tempo, eram 

abandonadas. 
Por quê? Leia o Diário da América na p~gina seguinte. 

Os indígenas produziam apenas para seu consumo. 
Os europeus produziam para consumir, trocar e lucrar. 

RECORDANDO .. . 

1 . O descobrimento do Brasil foi intencional. Deu-se no último ano do 
século xv, fim da Idade Média e início da Idade Moderna. 

2. A carta de Pêro Vaz de Caminha é que nos permite conhecer os pri
meiros contatos entre indígenas e portuguêses e as pretensões dos euro
peus em suas viagens marítimas. 

3. Portugal, por exemplo, buscava as especiarias da Ásia meridional. No 
Brasil, só havia possibilidade de agricultura. 

4 . Os portuguêses tomaram conhecimento de nova área para cristianizar. 
5 . Os povos que possuem técnica mais avançada apresentam vantagens 

sôbre os outros. 
6. Os indígenas tinham uma economia imediatista, isto é, produziam para 

consumir. 
7 . Os europeus possuíam economia cumulativa : produziam para consu

mir, trocar e lucrar. 



COLE AQUI "DIÁRIO DA AMI!RICA" 



QUE PODEMOS FAZER 

1 . Continue a série de filmes com "O Brasil entra na História". 
2 . Imagine-se um repórter e faça uma edição extra de um jornal, rela

tando a notícia do descobrimento do Brasil. 
O título dos jornais, as manchetes, ilustrações e anúncios ficam a 
cargo de sua imaginação. As informações devem, no entanto, basear-se 
nos fatos aqui apresentados. 

3. Utilizando recortes de revistas, jornais, desenhos, faça um cartaz com
parando a conquista do espaço terrestre do século xv à do espaço si
deral no século xx. 
Procure destacar as causas e conseqüências destas conquistas. Use o 
mapa da mina, para auxiliá-lo nas conclusões. 

4 . Cristóvão Colombo, Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral, Vasco 
Nunes Balboa, Fernão de Magalhães foram importantes navegadores. 
a) Faça uma pesquisa, consultando enciclopédias e revistas, sôbre as 

viagens por êles feitas . 
b) Organize com seus colegas um grupo de trabalho. Vocês farão um 

jôgo: "As Grandes Viagens do Século xv" ou outro título que 
prefiram, dentro do assunto. 
Façam um planisfério (mapa de tôda a Terra) em cartolina. 
Sôbre o mapa, assinalem as rotas de cada navegador. Para cada 
um use uma côr diferente. Você estará fazendo a legenda do mapa. 
Indique-a na cartolina. 
Troquem informações sôbre o resultado da pesquisa de cada com
ponente do grupo. Combinem as regras do jôgo. Por exemplo: 
cada navegador terá o mesmo número de sortes (avançará 2 casas 
porque encontrou vento favorável . .. ou perderá uma jogada por 
falta de vento. . . ) . 
Façam cada roteiro de viagem baseado em fatos que tenham ocor
rido ou que teriam possibilidade de ocorrer naquela época. 
Formulem, por escrito, tôdas as regras. Os piões do jôgo podem ser 
caravelas. Com um pouco de paciência e imaginação, pedaços de 
madeira, isopor e palitos de fósforos podem-se transformar em 
belíssimas caravelas. 

5 . Seu professor talvez disponha de tempo para organizar em sala de aula 
uma entrevista coletiva dada por Colombo e Cabral ou outros nave- 1L 
gadores. 
Caberá ao professor indicar os entrevistados. Enquanto êstes consul
tam suas anotações, relembrando a viagem, os repórteres preparam 
perguntas inteligentes, para formularem quando fôr sua vez. Cada re
pórter representa um jornal. 
Escreva numa fôlha de papel o nome de seu jornal - Deve ficar bem 
à vista. Seja original na escolha do nome. 



"Primeira Missa no Brasil" - ml/ral de Cândido Portinari (1903-1962) - Banco 
Boavista - Rio de Jan eiro. 



II 

POR MARES NUNCA 
DANTES NA VEGADOS 

A EXPANSÃO MARíTIMA IBÉRICA 

Por certo, você não se surpreenderá, se lhe dissermos que a língua 
que falamos se originou do latim, o idioma dos romanos na Antigüidade. 
Mas saiba também que ela possui palavras de outras origens. Enciclopédia, 
ciclone e geografia vieram do grego, assim como ginástica, embora carro 
seja de origem céltica. A lfaiate, algarismo e álcool vieram do árabe, como 
muitas outras palavras começadas por ai. 

De onde nos veio a palavra HISTÓRIA? 

Um bom dicionário o ajudará a encontrar a resposta, mas talvez não 
explique que a maior parte destas palavras chegou até a língua portuguêsa 
porque os povos que as falavam moravam em Portugal . . . antes de êle 
existir. 

Como foi isso possível? Veja o mapa da Península Ibérica, onde hoje 
ficam Portugal e Espanha. Ela é como uma ponte, unindo a Europa ao 
norte da África. Por esta ponte passaram muitos povos, desde a Idade 
Antiga, e alguns dêles chegaram mesmo a ali permanecer. Foi o caso dos 
romanos, de quem herdamos, além da língua, muitas outras coisas, como 
a religião cristã. 

Os romanos e os demais povos que habitaram a península quase sem
pre preferiram permanecer no litoral mais fértil , deixando abandonado o 
vasto planalto - a Meseta -, onde "nove meses são de inverno e três de 33 
inferno" , como dizem os espanhóis. 

No século VIII d.C ., mais um povo chegou à ponte: os muçulmanos, 
seguidores da religião pregada por Maomé. f:les pretendiam converter os 
"infiéis" cristãos à sua religião, através da Guerra Santa, e aumentar os 
limites de sua área de comércio. 

A conquista da península completava o domínio do mar Mediterrâneo, 
eixo principal do comércio naquela época . A população cristã fugiu para 



34 



Identifique na leitura dêste cavítulo, os trechos que estiío diretamente ligados 
a esta ilustraçiío. Observando todos os seus elementos, faça uma legenda 
/la seu caderno de História. 
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o norte da Meseta, onde apareceram os reinos cristãos de Astúrias e 
Navarra. 

A região controlada pelos muçulmanos recebeu no século x, o nome 
de califado de Córdova. Os muçulmanos permaneceram na Península Ibé
rica durante sete séculos. Um califado era a região governada por um ca
lifa, também chefe religioso dos muçulmanos. 1;:les ergueram ali palácios e 
mesquitas (templos). Também construíram canais que conduziam água às 
regiões áridas da Meseta, o que facilitou a agricultura. Em Toledo e em 
outras cidades, o comércio e o artesanato eram muitos importantes, sendo 
feitos por muçulmanos e moçárabes. Moçárabes eram os cristãos e judeus 
que tinham adotado os costumes dos invasores, embora não tivessem mu
dado de religião. 

1 - A CRUZADA E A CRUZADINHA 

FORMAÇÃO DOS REINOS CRISTÃOS 

Muito diferente era a vida dos cristãos refugiados ao norte. Habitan
do uma região pouco fértil, pretendiam retomar as terras conquistadas pelos 
"infiéis" muçulmanos. Naqueles tempos, os homens ainda não entendiam 
que cada indivíduo tem o direito de escolher a sua religião livremente. 
E por isso guerreavam. 

A Reconquista foi a luta travada pelos cristãos para expulsar 
da Península Ibérica os muçulmanos. 

Iniciada ainda no século VIII, ela só terminou com a tomada de Gra
nada, em 1492. Foi no decorrer da Reconquista que surgiu Portugal. 

No século XI, vindos de diferentes regiões da Europa, vários cava
leiros auxiliaram o rei de Leão, pequeno reino nas Astúrias, na Recon
quista. Antes, êles tinham sido chamados pelo Papa para participar das 
Cruzadas - expedições que iam libertar os Lugares Santos, na Palestina, 
dominados pelos muçulmanos. Mas como não possuíam muitos recursos 
financeiros, êles preferiram seguir para a penínsuk, auxiliando o rei Afon
so VI. Desde então a Reconquista tomou nôvo impulso e as vitórias dos 

36 cristãos foram constantes. 
Como recompensa por sua brava participação na luta contra os mu

çulmanos, os nobres que tinham ido à Península receberam lotes de terra 
- feudos - do rei de Leão. 

Na Idade Média cristã, quando um homem livre doava a outro um 
feudo, ficavam determinadas certas obrigações. O vassalo (aquêle que re
cebia o feudo) ficava devendo serviços ao suserano (o que lhe doava o 
lote de terra), mas dêle passava a receber proteção. 



o conde Henrique de Borgonha recebeu de Afonso VI uma faixa de 
terra ao sul do rio Minho, a que chamou Condado Portucalense. 1:.le era, 
assim, vassalo do rei de Leão. 

Após sua morte, porém, seu filho e sucessor, Afonso Henriques, não 
quis ser vassalo do nôvo rei , contrariando o costume medieval. 

Pedindo a proteção do Papa, Afonso Henriques proclamou a inde
pendência do Condado Portucalense (1139), jurando prosseguir: 

na luta contra os muçulmanos. Surgia o reino de Portugal. 

A f " 

Observe o mapa acima, que nos mostra as fases da Reconquista. 
Podemos notar com facilidade o avanço cristão sob a direção de três reinos: 
Portugal, Aragão e Castela. No século XV, o casamento de Isabel de Castela 
com Fernão de Aragão uniria definitivamente os dois reinos - origem da 
Espanha - e permitiria a vitória final. 

2 - DO REI LAVRADOR AO REI MERCADOR 

o REINO DE PORTUGAL ATÉ A EXPANSÃO MARíTIMA 

A uma sucessão de reis pertencentes a uma mesma família damos o 
nome de dinastia . Desde sua independência até a União Ibérica (1580), o 
Reino de Portugal teve duas dinastias: a de Borgonha ( 1139-1385) e a 
de Avis (1385-1580) . A União Ibérica foi o período em que o reino 
português foi governado pela dinastia dos Habsburgos, que já governava 
o reino da Espanha. 
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o aspecto mais destacado na época da dinastia de Borgonha é 
. a importância da agricultura. 

Ela era incentivada pelos reis como a maneira de povoar ràpidamente 
as terras tomadas aos muçulmanos nas lutas. Por isso os reis D. Sancho I 

e D. Dinis foram apelidados de "O Povoador" e "O Lavrador", respec
tivamente. 

As terras doadas pelos soberanos às pessoas de sua confiança -
fidalgos - e às ordens religiosas e militares davam prestígio e fôrça à 
nobreza. Mesmo assim, os "reis lavradores" eram poderosos e respeitados. 
Ao mesmo tempo, a atividade pesqueira e o crescimento do comércio au
mentavam a riqueza dos comerciantes - a burguesia comercial 

A importância dos comerciantes aumentou após a revolução do Mes
tre de Avis (1383/85), que deu início à nova dinastia. 

Já tendo atingido o sul do território (conquista do Algarve) e não po
dendo tomar terras a leste por causa do reino de Castela, os reis de Avis 
passaram a se preocupar com a expansão fora da península. 1:.les tiveram 
o apoio dos comerciantes, que estavam interessados em negoCiar com ou
tras regiões e explorar as riquezas do continente africano. 

Pouco a pouco, o rei português ia deixando de ser o principal 
lavrador para ser o mais importante mercador. 

3 - UMA BARREIRA A LESTE E OUTRA A OESTE 

OBJETIVOS DA EXPANSÃO MARITIMA EUROPÉIA 

Desde a época das Cruzadas, os europeus consumiam os produtos vin
dos do Oriente distante, que êles denominavam índias. Tecidos de sêda 
e de algodão, porcelanas, frutas sêcas, especiarias e muitos outros artigos 
eram distribuídos na Europa pelos comerciantes das cidades italianas, que 
monopolizavam o comércio no mar Mediterrâneo. 1:.stes produtos custavam 
muito caro, porque, até chegarem às mãos dos seus consumidores, passa
vam pelas de muitos mercadores. 

Em meados do século xv, entretanto, êles estavam custando ainda mais 
caro, porque as conquistas realizadas pelos turcos otomanos no Mediter
râneo oriental estavain dificultando o comércio. Estas conquistas territoriais 
atingiram o seu ponto culminante com a tomada de Constantinopla, em 
1453. 

Os turcos não interromperam o comércio, mas cada vez exigiam mais 
ouro e prata por uma quantidade menor de especiarias. E tudo isto acon-



Esta é uma oficina tipográfica, no início do século 
XVI. Compare-a a uma oficina tipográfica atual . 

tecia numa época em que as minas européias de metais preciosos come
çavam a se esgotar. 

o comércio da Europa ocidental com o Oriente estava ameaçado 
de paralisação. E ameaçado estava também o cristianismo, porque 

os turcos se tinham convertido à religião muçulmana. 

A solução para tais probiemas seria encontrar um nôvo caminho para 
o Oriente, pois o caminho pelo mar Mediterrâneo estava dificultado a leste. 
Se os europeus descobrissem uma nova rota, poderiam comprar as espe
ciarias bem mais baratas, poderiam ainda atacar os turcos pelas costas, pois 
reuniriam suas fôrças militares às de Preste João, um soberano cristão que 
diziam viver na África, num ponto ignorado. 

Para fazer tudo isso, era preciso navegar pelo Mar Tenebroso (Ocea
no Atlântico), o que era muito arriscado. Na Europa, circulavam muitas 
lendas a respeito de riquezas fabulosas no Oriente, divulgadas por viajan
tes que lá haviam estado, como Marco Pólo. Existiam, também, muitas 
outras lendas a respeito dos perigos do Mar Tenebroso, geralmente con
tadas pelos próprios navegadores. Assim, se os europeus qUisessem ultra
passar a barreira leste, teriam que vencer primeiro a outra, que existia a 
oeste . Quais eram, mesmo, estas barreiras? 

I 

Um conjunto de inovações ocorridas nessa mesma época dava 
maior confiança ao homem europeu. 

O aparecimento do canhão e do arcabuz estava mudando a maneira 
de guerrear - para que serviam agora as pesadas armaduras dos cava- 39 
leiros medievais? 

O aperfeiçoamento da bússola, o aparecimento da caravela e a maior 
precisão dos mapas e cartas geográficas ofereciam melhores condições de 
navegação aos comerciantes aventureiros. E em 1454, após várias expe
riências, Guttenberg conseguiu imprimir o primeiro livro - era o surgi
mento da Imprensa e a possibilidade de divulgar com maior rapidez os 
novos conhecimentos científicos . 



Os tempos estavam mudando: era a Idade Moderna que se 
iniciava. 

Tudo isto poderia ajudar a ultrapassar a barreira ocidental: o Mar 
Tenebroso. 

A Portugal caberia tal façanha. Havia muito que os portuguêses na
vegavam, explorando o litoral africano, sob a proteção do rei e o incentivo 
da Igreja. Mas, se foram os portuguêses os primeiros a enfrentar o Mar 
Tenebroso, isto não ocorreu por acaso. 

Recordando o q~já aprendeu, você seria capaz de enumerar os fa
tôres que explicam a lideranç~portuguêsa? Não se esqueç~qual~uer 
dêles. Consulte o "mapa da mina" . 

4 - AS CARAVELAS DE CRISTO 

OBJETIVOS DA EXPANSÃO MARíTIMA PORTUGUESA 

Globo terrestre construído pelo ReóRrafo e navegador alemão Martin Behaim, entre 
40 1490 e 1492. auxiliado pelo pintor Glockenthon. 

Duzentos navios, carregando guerreiros portuguêses e trazendo nas 
velas a cruz da Ordem de Cristo, aproximavam-se velozmente de Ceuta, 
em 1415, com o objetivo de tomá-Ia aos mouros -- população branca 
muçulmana que ocupava o norte da África. 

A conquista representava a divulgação do cristianismo, a posse de no
vc.~ terras para a nobreza, a obtenção de novas mercadorias (sêdas, trigo, 



marfim etc.) para os comerciantes. Representava também o fortalecimento 
do poder do rei. 

As causas da tomada de Ceuta foram as mesmas que motivaram 
a expansão marítima que se iniciava. 

Observando o mapa das "Viagens e Descobrimentos", você poderá 
acompanhar as etapas da expansão marítima ibérica. 
--Os navios portuguêses iam, inicialmente, buscar marfim, ouro, pimenta 
malagueta, escravos negros e muitos outros produtos no litoral africano, 
banhado pelo Oceano Atlântico. Ao chegarem ali, construíram feitorias , 
isto é, armazéns fortificados que serviam para guardar o produto até a 
chegada de outros navios. Costa de Marfim, Costa de Ouro, São Jorge da 
Mina eram nomes que os navegadores davam aos pontos do litoral onde 
encontravam os produtos ambicionados. Você alguma vez já tinha pensado 
sôbre a origem do nome de nossa terra? 

Quase ao mesmo tempo, outras expedições iam ocupando as ilhas da 
Madeira, Açôres e Cabo Verde. Por não terem encontrado nelas produtos 
já prontos para o comércio, os portuguêses foram obrigados a colonizá-las. 
Colonizar quer dizer povoar uma nova região, realizando uma atividadc 
econômica. Nas ilhas, os colonos portuguêses plantaram cana-de-açúcar, 
utilizando-se do trabalho escravo do negro. 

A venda do açúcar pelos mercadores na Europa dava muitos 
lucros a Portugal. Por esta razão, o rei tentou repetir, um século 

depois, êste tipo de colonização no Brasil. 

5 - NA ROTA DAS ESPECIARIAS 

UM NOVO CAMINHO MARITIMO PARA AS íNDIAS 

Por volta de 1450, os portuguêses tentariam encontrar uma passagem 
pelo sul da África que lhes permitisse chegar às índias por um roteiro 
inteiramente marítimo. 

Hoje, os astronautas já pensam em atingir os planetas Marte e Vênus, 
servindo-se da experiência adquirida nas viagens à Lua. Coisa mais ou 
menos parecida ocorreu naquela época. Servindo-se das experiências das 
viagens pelo litoral africano e das informações dadas pelos muçulmanos, os 
navegadores lusitanos partiram para novas conquistas. Olhando o mapa da 
p. 27, você verá que as viagens de Bartolomeu Dias (1487-1488) e Vasco da 
Gama (1498) foram as mais importantes para a conquista da rota das eS
peciarias. Por quê? Faça no seu caderno um ligeiro relato sôbre a imp-or
tância dessas duas expedições. 
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Os interêsses dos comerciantes, da nobreza, e do rei tinham per
mitido a chegada às tndias por um caminho inteiramente maríti

mo . . . com a ajuda preciosa da Escola de Sagres . 

Você já reparou na aparelhagem necessária para o envio de uma nave 
espacial? Aquêle conjunto de máquinas, aparelhos e técnicos recebe o nome 
de "centro espacial". Ali são realizados todos os planos e cálculos necessá
rios ílO envio de uma astronave. Na Escola de Sagres, criada pelo Infante 
D. Henrique, em 1416, ocorria algo parecido. Astrónomos, pilotos, car
tógrafos, navegadores reuniam-se naquele "centro náutico", para preparar 
novas expedições e resolver as dificuldades náuticas que surgiam freqüen
temente. 

O desenvolvimento técnico é muito importante para o progresso 
e está ligado a diferentes tipos de estudos. 

Por isso, o Infante D. Henrique se interessou em dar início ao estudo 
da Matemática na universidade de Coimbra. 

Em cada época histórica a técnica utilizada pelo homem, para alcançar seus obje
tivos, está ligada ao conjunto de seus conhecimentos. Aplique esta idéia, compa
rando as ilustrações acima. 



6 - "EL LEVANTE POR EL PONIENTE" 

A VIAGEM DE CRISTOVÃO COLOMBO 

No final do século xv, um genovês tinha uma idéia ousada: chegar 
às lndias, navegando em direção ao Ocidente, isto é, atravessarido o Mar 
Tenebroso. Seu nome era Cristóvão Colombo. 

Havia muito tempo que os comerciantes espanhóis de Sevilha comer
ciavam com as cidades italianas, principalmente com Gênova, e por isso 
também se interessavam pelos produtos vindos do Oriente. 

(Iuando Cristóvão Colombo chegou à Espanha com seus planos, que 
haviam sido recusados em Portugal, os comerciantes sevilhanos acreditaram 
nêle e incentivaram os reis católicos (Isabel de Leão e Castela e Fernão 
de Aragão e Navarra) a apoiá-lo. Os espanhóis também pretendiam en
contrar um caminho inteiramente marítimo até o Oriente, para não mais 
dependerem dos comerciantes italianos. 

Após obter os recursos financeiros necessários, Colombo partiu do 
pôrto de PaIos, comandando três naus : Santa Maria, Pinta e Nina. 

Após atravessar o Oceano Atlântico, no dia 12 de outubro de 1492, 
êle avistou terras e indivíduos seminus, a quem chamou de "índios". 

Por gue Colombo assim denominou os habitantes da terra descoberta? 
Como foi posteriormente denominada a região descoberta? 

7 - UM MUNDO PARA DOIS 

O TRATADO DE TORDESILHAS 

O papa, querendo aumentar o número de fiéis do cristianismo, incen
tivava as navegações portuguêsas. Através de bulas pontifícias, êle doava 
as terras descobertas aos reis portuguêses, recomendando a conversão dos 
habitantes. As bulas são documentos onde o chefe da Igreja Católica toma 
alguma decisão ou faz alguma doação. Em 1454, o papa Nicolau v doara 
aos reis portuguêses tôdas as terras até as lndias, mesmo aquelas ainda 
por descobrir. 

Após a viagem de Colombo, os Reis Católicos procuraram obter do 43 
papa Alexandre VI uma nova bula, onde lhes fôsse reconhecida a posse das 
terras descobertas. 

Em maio de 1493, foi editada a bula Inter Coetera, que determinava 
fÔsse traçado um meridiano de pólo a pólo, passando a 100 léguas a oeste 
dos arquipélagos dos Açôres e de Cabo Verde. As terras que ficassem a 
leste do meridiano seriam de Portugal e as que ficassem a oeste seriam da 
Espanha. 



A nova bula agradava aos Reis Católicos, mas não era do interêssc 
de D. João II, rei de Portugal, porque êle ganhava apenas o que já lhe 
pertencia: o litoral africano. 

Possuindo uma esquadra mais poderosa, D. João II obrigou a Espanha 
a aceitar um tratado, sem a interferência do papa espanhol Alexandre VI. 

No dia 7 de junho de 1494, foi assinado o Tratado de Tordesilhas: o me
ridiano passaria a 370 léguas a oeste do arquipélago dos Açôres. Sendo 
um meridiano, êle dava a volta ao mundo. Veja no mapa da p. 27 a parte do 
continente americano que pertencia a Portugal desde 1494. Repare só que 
interessante: 

uma parte do Brasil atual já pertencia a Portugal, antes mesmo 
da descoberta de Cabral. 

Era como se um escrivão fizesse o registro de nascimento de uma crian
ça . .. antes do seu nascimento. 

O Tratado de Tordesilhas dividia as regiões não-européias entre Por
tugal e Espanha, não se importando com os interêsses dos demais países 
europeus que também pretendiam navegar para comerciar e enriquecer. Pelo 
tratado, Portugal dominava os litorais africano e americano, banhados pela 
parte sul do Oceano Atlântico. 

A rota marítima para o Cabo da Boa Esperança, e daí para as 
tndias, ficava sob inteiro contrôle do rei português. 

8 - UM REI VENTUROSO 

RAZOES DA VIAGEM DE CABRAL 

Era o ano de 1498. As três naus e os navios de mantimentos coman
dados por Vasco da Gama chegaram a Calicute, na fndia, completando 
finalmente o caminho marítimo. 

Após obter licença do governante local - o Samorim -- para co
merciar, Vasco da Gama abarrotou seus navios de pimenta e voltou para 

44 Lisboa. Lucros de 6.000%! O rei D. Manuel I ficou extremamente feliz. 
Percebendo os grandes lucros que poderia obter, se dominasse sozinho 

o comércio oriental, o rei mandou organizar uma poderosa esquadra de 
treze navios. Seu comandante deveria negociar tratados de comércio com 
o Samorim de Calicute, obter licença para que os frades franciscanos da 
expedição pregassem a religião cristã entre os asiáticos e ainda tomar posse 
do atual litoral brasileiro, para melhor controlar a navegação no Atlânti
co sul. 



" .. . quando o balei (bole) 
chegou à bôca do rio, eram 
ali dezoilo ou vinle homell.l 
pardos, nus... Iraziam ar
cos nas mãos e suas se
las ... " (Pêro Vaz de Cami
nha). Quadro de Oscar Pe
reira da Silva - Museu 
Hislórico Nacional - Rió 
de Janeiro . 

A 9 de março de 1500, a expedição de Pedro Álvares Cabral partiu 
para o Oriente. Você se recorda do que aconteceu na tarde de quarta-feira, 
22 de abril de 1500? Se esqueceu, releia "O Brasil Entra na História". 

9 - TEMPOS MODERNOS 

CONSEQÜ~NCIAS DAS GRANDES NAVEGAÇÕES 

As navegações portuguêsas e espanholas, e pouco depois as holande
sas, francesas e inglêsas, provocaram um grande aumento do comércio, 
a que chamamos de Revolução Comercial. Isto porque êle passou a ser 
feito também nos oceanos Atlântico e fndico, unindo a Europa, a Amé
rica, a África e a Ásia. 

O mar Mediterrâneo perdeu sua importância para o Oceano 
Atlântico, pois já não era o melhor caminho para se chegar 

ao Oriente. 

Tudo isto provocou modificações dentro da Europa. Que regiões se 
desenvolveram? Quais entraram em decadência? 

As terras descobertas eram denominadas colônias e só podiam comer
ciar com suas metrópoles, isto é, com os países que as dominavam. O con
junto de uma metrópole e suas colônias formava um império colonial. Os 
primeiros países europeus a possuírem impérios coloniais foram Portugal e 
Espanha. Que servia de limite entre seus impérios? 

Mais tarde, quando a França, a Holandaealnglaterra começaram a 
navegar, quase todo o mundo colonial pertencia aos países ibéricos. Por 
isso, surgiram os conflitos coloniais, ou seja, as lutas entre os países euro
peus pela posse das colônias. 
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o comércio com as colônias e a chegada à Europa de grandes 
quantidades de metais preciosos, provenientes da América e da 

África. enriqueceram a · burguesia comercial e fortaleceram o 
poder do reL 

o transporte de negros escravos da África para as colônias - tráfico 
negreiro - também era uma maneira de juntar riquezas. Por isso, os go
vernantes europeus procuravam ter o maior número possível de colônias, 
como também proibiam que elas comerciassem com outros países. 

As decisões tomadas pelos monarcas, com o objetivo de enrique
cer a metrópole, receberam o nome de mercantilismo. 

As grandes navegações e descobertas possibilitaram também a maior 
divulgação do cristianismo fora da Europa. A partir do século XVI, vanas 
ordens religiosas se dedicaram à tarefa de conversão dos povos descobertos. 
O papel mais destacado coube aos Jesuítas (padres da Companhia de 
Jesus), cuja obra de catequese foi realizada também no Brasil. 

Que cidade brasileira tem sua origem ligada à fundação de um coI é
g!o jesuítico Rara a catequese dos índios? 
- As descobertas de novas terras, novos mares e novos céus permitiram 

o progresso de várias ciências, como a Astronomia, a Botânica, a Zoologia, 
a Geografia e muitas outras. 

Com a expan~o piàrítima, teve início o predomínio europeu 
sôbre o mundo. 

O homem que vivia na Europa, no século XVI, ganhou confiança em 
si mesmo, pois, afinal, tudo aquilo fôra obra sua. A esta valorização do 
homem é que damos o nome de Humanismo 

10 - O REINO DA PIMENTA 

PORTUGAL APÓS A EXPANSÃO MARITIMA 

A liderança alcançada por Portugal logo após a viagem de Vasco da 
Gama não iria durar. Cedo o reino entrou em decadência. 

Os sucessores de D. Manuel I não foram tão venturosos. Querendo 
controlar inteiramente o comércio das especiarias, os reis portuguêses de
cretaram o monopólio régio : só poderiam comerciar aquêles que obtivessem 



sua licença. Esta medida fêz que os comerciantes lusos se enfraquecessem, 
pois estavam deixando de comerciar. Logo depois, à expulsão dos judeus 
que não se converteram ao cristianismo diminuiu ainda mais o número dos 
comerciantes, como também provocou o quase desaparecimento da ativi
dade artesanal. 

Mesmo assim os gastos da côrte do rei não diminuíam e criavam enor
mes dívidas. 

Quase não produzindo os artigos que consumiam, os portuguêses eram 
obrigados a importar até mesmo as velas de pano para os navios que iam 
ao Oriente comprar pimenta. Isto acarretava a ida para outros pontos da 
Europa da riqueza ganha com a venda da pimenta. 

Este é o pôrto de Lisboa, 
no início do século XVI. 
Para a Ipoca, era um pôr
to de grande movimento. 
Descreva a ilustração, ex
plicando a razão destá ati
vidade intensa. 

Aos poucos, O reino português estava-se transformando num 
entreposto d ,. . I' é . o comercIO onenta, Isto ,em um simples ponto 
de passagem da rota das especiarias, que agora terminava em 

Antuérpia, e não mais em Lisboa. 

Em Antuérpia é que os portuguêses iam comprar os artigos de que 
necessitavam. 47 

No mar das lndias (Oceano Indico), os navios portuguêses eram obri
gados a lutar freqüentemente com frotas árabes, turcas e hindus que não 
queriam deixar de comerciar com as especiarias tão lucrativas. Essas lutas, 
além de representarem imensas despesas em dinheiro, também custavam 
muitas vidas à já pequena população portuguêsa, com menos de dois mi
lhões de habitantes. 

Tudo assim se apresentava difícil ao pequeno reino da pimenta. 
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RECORDANDO . .. 

1. A Península Ibérica sofreu vanas invasões, sendo a mais importante 
delas a dos muçulmanos, no século VIII. 

2. A Reconquista foi a luta travada pelos cristãos para expulsar os mu
çulmanos. Ela atraiu para a Península Ibérica vários cavaleiros. 

3 . Afonso Henriques proclamou a independência do Condado Portuca
lense (1139) que seu pai recebera como recompensa por sua parti
cipação na Reconquista. 

4. Da independência à União Ibérica, Portugal teve duas dinastias: a 
de Borgonha, que estimulou a agricultura, e a de Avis que desenvol
veu o comércio e impulsionou as navegações. 

5. O avanço dos turcos prejudicou muito o comércio dos cristãos, no 
Mediterrâneo oriental, mesmo antes da tomada de Constantinopla. 

6. Os progressos técnicos desta época permitiriam aos europeus lança
rem-se em busca de um nôvo caminho para as índias. 

7. A expansão do cristianismo, a posse de novas terras, a obtenção de 
novas mercadorias para comerciar foram os principais objetivos da 
expansão marítima portuguêsa. 

8 . O centro náutico de Sagres foi importante para o êxito das navega
ções port~guêsas. 

9. Colombo, navegando para o Ocidente, em busca das índias, desco
briu a América (1492). Os portuguêses, com a mesma finalidade, 
atingiram Calicute (1498). 

10. O Tratado de Tordesilhas (1494) dividia o mundo entre Portugal 
e Espanha e assinalava a importância do Oceano Atlântico. Uma 
parte do Brasil passa a pertencer a Portugal, antes mesmo de ser 
descoberto. 

II . A expedição de Pedro Álvares Cabral pretendia ampliar os resulta
dos da viagem de Vasco da Gama e tomar posse de terras no atual 
litoral brasileiro. 

12. As grandes navegações provocaram ' modificações na Europa, contri
buindo para o início dos Tempos Modernos. Elas assinalam o início 
do predomínio europeu no mundo. 

13 . Apesar dos sucessos iniciais, o comércio com o Oriente não deu a 
Portugal os lucros desejados . 

QUE PODEMOS FAZER . .. 

1. Transforme os itens 1, 2, 3 e 4 em um pequeno jornal. 
2 . V ários grupos religiosos encontravam-se na Península Ibérica, na época 

dos descobrimentos. 
Consulte um dicionário, enciclopédia, ou peça a seu professor de 

História a indicação de outros livros que lhe permitam saber o que é: 



o cristianismo 
O judaismo 
O islamismo 

Qual a situação atual destas religiões? Têm quantos seguidores? 
3 . Faça uma relação dos produtos que eram comprados nas índias, in

dicando sua utilização. 
Visite um armazém, uma loja de tecidos, perfumarias, supermer

cados existentes nas proximidades de sua casa e procure saber de onde 
vêm hoje os produtos comprados nas índias há quase quinhentos anos. 
Quais os produtos que o Brasil compra de outros países? Seu profes
sor de Geografia poderá ajudá-lo nesta tarefa. Pergunte-lhe também 
o que o Brasil vende para outros países. 

4. Observe o mapa das viagens e navegações e indique as principais es
calas feitas pelos portuguêses no caminho para as índias. 

5 . Você sabe o que é um jogral? 
É uma forma de recitação em que ora sobressai a voz de um ou 

mais componentes, ora são todos que lêem, ao mesmo tempo, o mes
mo texto. Sua turma poderá apresentar um jogral, usando o texto 
que se segue. 

Seiecione as principais idéias. Elas poderão ser lidas por todos. 
- As outras idéias poderão ser lidas por um ou mais compo

nentes. 
Após esta etapa, seu professor de Português poderá ajudar a tur

ma a apresentar o jogral. 

DE GENTE PARA GENTE 

"HOMEM RICO" . .. 

. . . Se as mercadorias forem transportadas por milhares de quilômetros 
através de montanhas e desertos, sôbre camelos, cavalos e mulas; se, parte 
do caminho, forem carregadas nas costas de homens; se ao longo de tôda 
a rota houver perigo constante de ataque de tribos cruéis; se pela via ma
rítima houver perigo das tempestades destruidoras e dos piratas assassinos; 
se aqui e ali, por qualquer via, os diferentes governos exigirem elevados 49 
impostos de portagem; se, no último pôrto a tocar, as mercadorias forem 
vendidas a um grupo de mercadores que tenham o monopólio do comércio 
naquela terminal, e assim possam acrescer de um proveitoso lucro o já 
então elevado preço - claro está que o custo dessas mercadorias será 
exorbitante. Foi o que aconteceu às mercadorias muito procuradas do Ori-
ente, no século xv. Quando as especiarias orientais, pedras preciosas, dro-
gas, perfumes e peles chegavam a êsses portos, onde os barcos venezianos 
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os aguardavam para embarcá-los, já custavam um dinheirão; depois que os 
venezianos os revendiam aos mercadores das cidades do sul da Alemanha, 
que eram os principais distribuidores através da Europa, seus preços as
cendiam a cifras astronômicas. 

Mercadores de outros países não se conformavam em ver os lucros 
enormes do comércio com o Oriente ficarem apenas nas mãos dos vene
zianos - desejavam dêle participar. Sabiam que podiam ganhar muito di
nheiro com as mercadorias orientais, mas não conseguiam romper o mo
nopólio de Veneza. O Mediterrâneo oriental era um lago veneziano e nada 
havia que pudessem fazer contra ali. 

Mas podiam tentar atingir as Jndias por outra rota não controlada por 
Veneza. Agora que a bússola, a princípio usada pelos marinheiros italianos 
no século XIII, fôra montada na rosa dos ventos; agora que se tornara pos
sível determinar a latitude pelo uso do astrolábio; agora que os. marujos 
italianos haviam começado a traçar cartas baseadas em observações locais, 
em vez de contar apenas com as feitas de imaginação ou fundamentadas 
em boatos; agora finalmente não era mais necessário seguir nas proximi
dades da costa. Talvez, se os homens fôssem bastante ousados, poder-se-ia 
encontrar um nôvo caminho para o Oriente, o guardião do tesouro em 
especiarias, ouro e pedras preciosas. 

Navios se fizeram mar adentro, bravamente, em tôdas as direções. 
A viagem de Colombo rumo ao Ocidente foi apenas uma do sem-número 
de viagens semelhantes que se empreenderam. Outros marinheiros ousados 
desviaram sua r --ta em direção norte, ao mar Ártico, na esperança de 
enwntrar UT11<1 vi"" por aí. Outros ainda se fizeram ao mar, pelo sul, ao 
longo da costa da Áf~ica. Finalmente, em 1497, Vasco da Gama, por essa 
rota do sul, circunavegou o continente africano e, em 1498, ancorou no 
pôrto de Calicute, lndia. Descobria-se o caminho marítimo para as lndias. 

2 - "OS LUS1ADAS" 

LEO HUBERMAN, História da riqueza do homem, 
Zahar Editôres, 1962, página 103. 

(A primeira edição é datada de Lisboa - 1572) Luís DE 

CAMÕES (1524 ou 1525 - 1579 ou 1580) 

Proposição (objetivos do poema) 
As armas e os barões assinalados (os mais ilustres) 
Que, da Ocidental praia Lusitana, 
Por mares nunca dantes navegados 
Passaram ainda além da Taprobana, (ilha de Ceilão) 
Em perigos e guerras esforçados 
Mas do que prometia a fôrça humana, 
E entre gente remota (povos que habitavam regiões distantes) edificaram 

[ (construíram) 
Novo Reino, que tanto sublimaram; (engrandeceram) 



E também as memonas gloriosas 
Daqueles Reis que foram dilatando (alargando) 
A Fé, o Império e as terras viciosas (terras sem religião cristã) 
De África e de Ásia andaram devastando, 
E aqueles que por obras valerosas 
Se vão da lei da Morte libertando: 
Cantando espalharei por tôda parte, 
Se a tanto me ajudar o engenho (inteligência) e arte, 

Cessem do sábio Grego (Ulisses) e do Troiano (Enéias) 
As navegações grandes que fizeram; 
Cale-se de Alexandre (rei da Macedônia) e de Trajano (imperador romano) 
A fama das vitórias que tiveram; 
Que eu canto o peito ilustre Lusitano 
A quem Neptuno (deus dos mares entre 05 romanos) e Marte (deus da 

[guerra entre os romanos) obedeceram. 
Cesse tudo que a Musa (inspiradora) antiga canta, 
Que outro valor mais alto se alevanta. 

Luís de Camões, Os Lusíadas, 3.n edição, organizada por 
Emanuel Paulo Ramos, Pôr ~ o Edi tôra Uda., p . 53. 

Uma pequena explicação para você entender uma das maiores obras 
da literatura universal: 

Na época em que Camões viveu, os estudiosos da Europa Ocidental 
buscavam inspiração na vida dos gregos e romanos, para representar o 
seu próprio mundo. Esta época se denominou Renascimento. 

Em qual dos octetos (estrofes de oito versos), você encontra a con
firmação da idéia acima? 

Era pensamento da época que a missão da Europa Ocidental era levar 
sua civilização e a religião cristã aos povos das outras partes do mundo -
África, Ásia e América. 

Identifique no Roema os trechos que se referem a esta idéia. 
li...Ror que o autor diz que Netuno e Marte obedeceram ao ilustre 

Lusitano? 
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"Descobrimento do Brasil" - quadro de A urélio de Figueiredo, Escola de Belas 
Artes, Rio de Janeiro. Figueiredo, 1854-1916. 

"Primeira Missa no Brasil" - quadro de Vítor Meireles, Museu Nacional de Belas 
Artes. Meireles, /832-1903 . 



III 

PAPAGAIOS 
TUBAROES E CAPITÃES 

PR~-COLON IZAÇÃO - 1500-1533 

Quando realizamos uma longa viagem, somos obrigados a fazer algu
mas paradas. Geralmente os pontos onde paramos são denominados escalas. 

No século XVI, ao percorrerem o longo caminho marítimo que ia de 
Lisboa a Calicute, os navegadores portuguêses também realizavam escalas 
em vários pontos. Por isso, quando, em 1501, D. Manuel I enviou uma 
carta aos Reis Católicos da Espanha, relatando a viagem de Pedro Álvares 
Cabral às lndias e o descobrimento da Ilha de Vera Cruz, depois Terra 
de Santa Cruz, êle se referiu à nova terra como sendo: 

mui conv.eniente e necessária à navegação da lndia, 
porque ali corrigiu suas naus e tomou água. 

Isto quer dizer que a Terra de Santa Cruz interessava ao Rei Ventu
roso, porque era uma parada onde seus navios poderiam reabastecer-se 
de água e reparar os danos que tivessem sofrido durante a travessia do 
Atlântico. 

Mas a nova terra oferecia ainda outra vantagem : o contrôle total do 
caminho marítimo para as lndias. 

Se você observar novamente o maRa das Viagens e Naveg!!.ções na 
pjgina 27, comRreenderá isso com facilidade. 

Os litorais oriental e ocidental da África pertenciam quase que inteira
mente a Portugal, assim como a maior parte do litoral atlântico da Amé
rica do Sul. 

Veja a linha do Tratado de Tordesilhas. 
Assim, a carreira (rota) da lndia pelo Oceano Atlântico era monopólio 

(exclusividade) dos navegadores portuguêses, assim como o caminho pelo 
mar Mediterrâneo fôra monopólio das cidades italianas, no século anterior. 
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Portugal tinha o domínio das escalas na rota para o Oriente e 
podia evitar que outros países, como a Espanha, comerciassem 

também com as especiarias orientais. 

Quando os comerciantes europeus iniciaram a expansão marítima, bus
cavam chegar às regiões onde o comércio fôsse desenvolvido, assim como 
o das fndias. Ao atingirem ~ Terra de Santa Cruz, porém, os portuguêses 
quase não encontraram produtos que pudessem ser vendidos na Europa. 
Mesmo assim, não a abandonaram, porque ela possuía uma excelente po
sição no nôvo caminho para as fndias. 

Nos primeiros anos de sua história, a nova terra achada pelos 
portuguêses não era importante pelas coisas que possuía, mas pela 

.. sua posição na carreira da índia. 

A Terra de Santa Cruz só teria valor como escala? 
~penas o Tratado de Tordesilhas garantiria para Portug~ posse 

dessa escala? 

1 -PROCURA-SE UMA PASSAGEM 

AS NAVEGAÇOES ESPANHOLAS 

Quando, no ano de 1513, Vasco Nunez Balboa, apó3 atravessar o 
istmo do Panamá, avistou o mar do Sul ou Oceano Pacífico, acabaram-se 
tôdas as dúvidas quanto ao fato das descobertas realizadas por Colombo 
serem a continuação da Jndia ou um continente nôvo. 

A descoberta de Balboa mostrava aos europeus um continente 
nôvo e aos espanhóis um obstáculo a mais no caminho para as 

índias .. 

Era preciso recomeçar a tarefa de Colombo: alcançar o Oriente na
vegando para Ocidente. . . mas contornando a América. 

Desde então, partiram expedições de vário's países europeus em bus.:" 
de uma passagem que unisse os oceanos Atlântico e Pacífico, possibilitando 
outro caminho, também inteiramente marítimo, até as fndias. 

Sebastião e João Caboto, Jacques Cartier e muitos outros procuraram, 
sem resultado, uma passagem ao norte. Ela foi descoberta ao sul pela 
expedição de um navegador português a serviço da Espanha: Fernão de 
Magalhães. 



Após atravessar o estreito que, no sul da América do Sul, une os 
dois oceanos e hoje guarda o seu nome, êle prosseguiu em direção às ilhas 
que mais tarde foram chamadas Filipinas, onde foi morto pelos nativos. 
Sob o comando de Sebastião El Cano, a expedição prosseguiu, passando 
pelas Molucas e alcançando a Espanha. Completava-se a primeira viagem 
de circunavegação (1519-1522). 

A abertura de um nôvo caminho até o arquipélago das Molucas -
as Ilhas das Especiarias - ameaçava o monopólio português no Oriente. 
Como o Tratado de Tordesilhas não fôra ainda demarcado, não se sabia 
se as ilhas pertenciam a Portugal ou à Espanha. Querendo ter o contrôle 
total do comércio dos produtos orientais, D. João III propôs a Carlos v, rei 
da Espanha, que lhe vendesse êsse arquipélago . 

. Em 1529, foi negociada a Capitulação de Saragoça, na qual Por
o tugal comprava da Espanha os· direitos sôbre as Ilhas das 

Especiarias. 

2 - ARMAS DE FOGO, ALGUNS CAVALOS E UM IMPÉRIO 

A CONQUISTA ESPANHOLA NA AMÉRICA 

Ouvindo falar com freqüência na existência de grandes quantidades de 
metais preciosos, os espanhóis lançaram-se à conquista da América. Possu
indo armas de fogo, utilizando-se do cavalo, que os nativos desconheciam, 
e aproveitando-se de seus temores e crenças religiosas, os espanhóis rà
pidamente conquistaram um vasto império. 

Podemos dividir esta conquista em cinco etapas, que se desenvolveram 
a partir das viagens de Colombo (1492, 1493, 1498, 1502): 

1 <.» Conquista da ilha Hispaniola (hoje ilha de S. Domingos), àe 
onde partiram expedições para as demais Antilhas e para o litoral do con
tinente; 

2<'» Conquista do istmo do Panamá, onde surgiram as cidades de Nom- 55 
bre de Dios (1509) e Panamá (1519). Daí saíram as expedições que 
conquistaram as atuais Nicarágua e Costa Rica; 

3<'» Entr~ 1519 e 1522, Fernão Cortez e 600 homens conquistaram 
o México aos astecas. Do México, partiram expedições para o norte (su
doeste da região ocupada atualmente pelos Estados Unidos) e para o sul 
(atuais Guatemala, Salvador e Honduras); 
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Identifique na ilustração 
"Chegada de Cortez ao Mé
:;:ico" os elementos que apa
recem na leitura "As Ter
ras Encantadas", de Mon
teiro Lobato, na página 64. 

49) A expedição de Francisco Pizarro e Diogo Almagro (1532-1535) 
conquistou o Peru, derrotando o poderoso Império dos Incas. Dali' seguiram 
expedições para as regiões que correspondem ao Equador, Chile e Bolívia 
atuais; 

59) A conquista do Rio da Prata foi iniciada com as expedições de 
Pedro de Mendoza e João de Aiolas que fundaram, respectivamente, Santa 
Maria de Buenos Aires (1536) e Assunção (1537). 

Em 1550, a conquista espanhola na América estava pràticamente com
pleta. Em muitas regiões, a população indígena morrera, após duros e 
cruéis combates; noutras áreas, ela estava sendo escravizada. Em algumas 
poucas áreas conseguia viver lado a lado com o europeu, como aconteceu 
nas missões religiosas. 

As grandes quantidades de metais preciosos explorados nas minas do 
México e do Peru seguiam para a Espanha, onde eram transformadas em 
moedas utilizadas no comércio. 

Com isto, o comércio europeu progrediu (Revolução Comercial), . 
enriquecendo reis e comerciantes, mas também houve uma grande 
inflação (desvalorização da moeda), provocando o aumento dos 

preços e o empobrecimento de grande parte da população. 

3 - CORANTE BRASILEIRO PARA TECIDOS FRANCESES 

o RECONHECIMENTO DO LITORAL 

o período da História do Brasil que se estende de 1500 a 1533 é de
nominado pré-colonizador. Neste período, várias expedições portuguêsas 
aqui estiveram. Algumas tinham o objetivo de reabastecimento nas viagens 
para o Oriente. Outras tinham a finalidade de reconhecer o litoral, bus
cando riquezas que pudes~em interessar ao rei e aos comerciantes em Por
tugal: eram chamadas expedições exploradoras. 



Tôrre de Belém, J 516, 
Francisco de A rruda. Esti
lo Manuelino. Que é êste 
estilo? Consulte seu profes
sor de A rtes ou de Desenho, 
ou uma enciclopédia. 

No ano de 150 I, estêve no Brasil a primeira expedição exploradora. 
Ela deve ter sido comandada por Gaspar de Lemos - o pilôto que levara 
a D. Manuel I a carta de Pêro Vaz de Caminha sôbre o achamento (des
cobrimento) do Brasil. Dela também participava o navegador florentino 
Américo Vespúcio, que forneceria importantes informações sôbre a viagem. 

Após ter alcançado o litoral do atual Rio Grande do Norte, a expe
dição seguiu rumo ao sul, indo talvez até o Rio da Prata. 

Peça ao seu professor de Geografia explicações sôbre os motivos que 
levavam as expedições que atingiam o litoral brasileiro a seguir sempre 
para o sul, e só muito raramente para o norte. 

Os acidentes geográficos litorâneos que a expedição ia alcançando re
cebiam nomes relacionados aos santos e festas do dia. Assim, foram atin
gidos os cabos de S. Roque (l6-VIlI-1501) e de Santo Agostinho (28-
VIII), os rios de S. Miguel (29-IX) e S. Francisco (4-X), o Rio de Ja
neiro (l-1-1502), a Angra dos Reis (6-1) e a ilha de S. Sebastião (20-1). 

A expedição de 1501 serviu para confirmar a existência de gran
des quantidades de pau-brasil no litoral. 

Do pau-brasil ou ibirapitanga era extraída tinta muito útil para a in
dústria têxtil européia naquela época, aproveitando-se também a madeira 
para construção. 

Estando mais interessado no comércio oriental, o rei português resolveu 
arrendar (alugar) a exploração do pau-brasil a um grupo de negociantes, 
entre os quais existiam vários cristãos-novos. Um cristão-nôvo era o judeu 
que se tinha convertido recentemente ao cristianismo, quase sempre para 
escapar às perseguições da Santa Inquisição (tribunal que julgava os atas 57 
praticados contra a religião cristã). 

No contrato feito entre o rei e os negociantes, que eram represen
tados pelo cristão-nôvo Fernão de Loronha ou Noronha, ficava 
estabelecido que êstes teriam, por algum tempo, o monopólio da 
exploração do pau-brasil, sendo obrigados a explorar e defender 

o litoral brasileiro. 



Em 1503, uma outra expedição exploradora estêve no nosso litoral, 
enviada talvez pelos cristãos-novos. As informações que dela possuímos são 
bastante imprecisas: Gonçalo Coelho teria sido seu comandante. Desconhe
cemos seu roteiro. Parece que seus componentes ergueram duas feitorias 
para armazenar a madeira tintorial (que servia para fazer tinta), em Santa 
Cruz, na Bahia, e em Cabo Frio, no Estado do Rio de Janeiro. 

Como conseqüência do contrato e da expedição de 1503, no ano se
guinte, D. Manuel I doou a Fernão de Loronha a primeira capitania here
ditária brasileira : a ilha de São João ou Quaresma, atualmente Fernando 
de Noronha. 

4 - A FEITORIA E OS "BRASILEIROS" 

A EXPLORAÇÃO DO PAU-BRASIL 

À medida que crescia a exploração do pau-brasil, novas feitorias foram 
sendo erguidas no litoral , desde o cabo de São Roque até o Cabo Frio. 
Este trecho do litoral brasileiro era denominado "Costa do Pau Brasil" . 

As feitorias serviam para guardar a madeira cortada até que as 
naus chegassem de Portugal, enviadas ou comandadas pelos 
"brasileiros". Naquela época, brasileiro era o nome que se dava 

aos indivíduos que comerciavam com o pau-bras iI. 

A exploração da madeira tintorial ganhou tamanha importância que, 
pouco a pouco, a nova terra passou a ser conhecida na Europa pelo nome 
de BRASIL. Nem todos se conformaram com a mudança do nome provo
cada pela atividade exploradora. O cronista João de Barros, autor de Déca
das da Ásia, afirmava que somente 

"por artes diabólicas se mudava o nome de Santa Cruz, tão pio 
58 e devoto, para o de um pau de tingir panos". 

Para explorar o pau-brasil as árvores eram cortadas e transportadas 
até as feitorias pelos índios. Eles recebiam dos portuguêses objetos de pe
queno valor, como pagamento pelo trabalho que tinham realizado : facas, 
pentes, vidrilhos, machados. A êste tipo de troca, mantido entre os por
tuguêses e os nativos, dá-se o nome de escambo. 

Ao contrário dos espanhóis, o contacto inicial dos portuguêses com 
os indígenas não conduziu ao seu extermínio ou escravização. 



5 - ONDE ESTA O TESTAMENTO DE ADAO? 

OS FRANCESES NO LITORAL BRASILEIRO 

Desde cedo, atraídos pelos grandes lucros proporcionados pela venda 
do pau-brasil na Europa, comerciantes de outros países passaram a se inte
ressar por sua exploração, vindo ao litoral brasileiro. O reduzido número 
de feitorias portuguêsas aqui existentes facilitava essas incursões, sobre
tudo dos franceses. 1::stes eram estimulados pelo rei Francisco I que não 
reconhecia a divisão do mundo entre Portugal e Espanha, realizada pelo 
Tratado de Tordesilhas. 

Mapa do Brasil, Diogo Homem, 1558. 
Comparando-o a um mapa aluai do 
Brasil, o que você conclui? 

Tão freqüentes se tornaram as expedições francesas, que os próprios 
nativos aprenderam a distingui-las das portuguêsas. Aos traficantes fran
ceses os índios passaram a chamar de " mair" (transformadores) ou "ayuru
juba" (papagaio amarelo), enquanto aos portuguêses denominavam " peró" 
(tu barões ou os que vêm pelo mar). 

Os reis portuguêses protestaram, através de seus diplomatas, junto aos 
demais soberanos europeus, dizendo que a terra pertencia a Portugal. Fran
cisco I respondeu a um dos protestos portuguêses, dizendo que não conhe
cia a cláusula (parte) do Testamento de Adão, dividindo o mundo entre 
Portugal e Espanha. 
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Não alcançanqo resultado favorável, os reis portuguêses resol
veram enviar ao Brasil expedições com a finalidade de combater 
aquêles elementos que traficavam ilegalmente, isto é, que prati-

cavam o contrabando. Tais expedições denominavam-se ' 
guarda-costas. 

Elas aqui estiveram sob o comando de Cristóvão Jacques, em 1516/19 
e 1526/28, lutando contra os franceses, queimando seus navios e casti
gando os índios que os auxiliassem. 

6 - AS MUITAS TAREFAS DE UM CAPITÃO 

A EXPEDIÇÃO DE 1530/1533 

Ao se aproximar o ano de 1530, começou a decrescer a exploração 
do pau-brasil, porque as matas derrubadas não tinham sido replantadas. Isto 
fêz que diminuísse o número de navios portuguêses no litoral brasileiro e 
que as feitorias fôssem perdendo importância. Aproveitando-se desta situa
ção, os franceses aumentaram suas incursões, pretendendo estabelecer co
lônias, o que ameaçaria a posse da terra por Portugal. 

Consulte seu professor de Geografia a resp'eito das consegüências re
lacionadas ao desmatamento no Brasil. 

Ao ter notícia de que os espanhóis tinham encontrado grandes quan
tidades demetáis preciosos em suas terras americanas, D. João III concluiu 
que era interessante não perder o Brasil para os franceses. Sobretudo por
que, nessa mesma época, o comércio oriental já não estava dando grandes 
lucros. Ein 1530, êle decidiu enviar ao Brasil uma nova expedição, cujo 
comando foi dado a Martim Afonso de Sousa. 

Três eram as tarefas destinadas ao Capitão da Armada: 
19 ) explorar o litoral, porque o monarca já pensava em dividi-lo em 

capitanias hereditárias; 
29 ) combater os comerciantes estrangeiros que fôssem encontrados ex

plorando o pau-bras ii ; 
39 ) dar início à colonização do território, criando núcleos estáveis 

de povoamento que permitissem a sua defesa contra novos ataques es-
60 trangeiros. 

A expedição de Martim Afonso de Sousa (1530-1532) cumpriu 
satisfatoriamente suas tarefas. Percorreu o litoral, desde o Mara
nhão até o Rio da Prata, atacou os contrabandistas franceses em 
Pernambuco e entrou em contato com degredados e náufragos, 
como Diogo Alvares, o Caramuru, para decidir sôbre o melhor 

local onde iniciar a colonização. 



Ao rei de Portugal interessava encontrar metais preciosos. Por esta 
razão, Martim Afonso de Sousa enviara ao sertão (interior) duas entradas 
(expedições), partindo da baía de Guanabara e de Cananéia. 

Em 22 de janeiro de 1532, o Capitão da Armada se deteve numa ilha 
no litoral do atual Estado de São Paulo, onde fundou a primeira vila bra
sileira: São Vicente. Com .a mesma intenção de procurar metais preciosos, 
Martim Afonso de Sousa determinou a fundação de uma outra vila, no 
planalto, contando com O auxflio de João Ramalho: Vila de Piratininga. 

~stes acontecimentos foram assim relatados por Pêro Lopes de Sousa: 
"A todos nós pareceu tão bem esta terra, que o Capitão determinou 

de a povoar, e deu a todos os homens terras para fazerem fazendas. E fêz 
uma vila na ilha de São Vicente e outra nove léguas a dentro pelo sertão, 
à borda de um rio que se chama Piratininga, e repartiu a gente nestas 
duas vilas e fêz nelas oficiais." 

A colonização se inicia co~ a distribuição de cabeças de gado aos 
colonos além da doação de terras, sementes e ferramentas, para que pu
dessem começar a plantar cana-de-açúcar. 

RECORDANDO .. . 

1 . A Terra de Santa Cruz, descoberta por Pedro Álvares Cabral, inte
ressava à coroa portuguêsa, como escala nas viagens para as índias. 

2 . O domínio da rota do Atlântico para as índias, pelos portuguêses, 
permitiu estabelecer o monopólio sôbre o comércio das especiarias. 

3 . O Oceano Pacífico, descoberto por Balboa, demonstrou a existência 
de um continente - li América - verdadeira barreira no caminho 
para as índias. 

4 . A expedição de Fernão de Magalhães e Sebastião EI Cano (1519-
1522) descobriu a passagem ligando o Atlântico ao Pacífico, ao sul 
da América do Sul, e realizou a primeira viagem de circunavegação. 

5 . Em 1529, Portugal comprou da Espanha os direitos sôbre as Ilhas 
das Especiarias (Molucas). 

6 . Valendo-se da superioridade de suas armas e do uso dos cavalos, des
conhecidos pelos indígenas, os espanhóis se lançaram à conquista da 
América, em busca de metais preciosos. 61 

7. A ilha de Hispaniola foi o ponto de partida para a conquista do con
tinente. Iniciada em 1509, a conquista espanhola na América com
pletou-se por volta de 1550. 

8 . A conquista das minas de metais preciosos do México e Peru trouxe 
como conseqüências para a Europa o progresso comercial, o enri
quecimento dos reis e comerciantes, a desvalorização da moeda e 
o empobrecimento de grande parte da população. 



9. Na América, a conquista espanhola trouxe como resultado a destruí
ção, a morte ou a escravização da população indígena. Nas missões 
religiosas, o indígena pôde viver junto ao europeu. 

10. O envio de expedições exploradoras e guarda-costas e a extração do 
pau-brasil caracterizaram o período pré-colonizador da História do 
Brasil (1500-1533). 

11 . O pau-brasil era extraído pelos índios e guardado em feitorias. Em 
troca de seu trâbalho, recebiam facas, pentes, machados e outros 
objetos. ~sse tipo de troca é chamado escambo. 

12. O vantajoso comércio do pau-brasil atraiu ao nosso litoral estrangei
ros, principalmente franceses. Para combatê-los, Portugal mandou ao 
Brasil as expedições guarda-costas. 

13. A expedição de Martim Afonso de Sousa (1530-1533) foi a mais 
importante dêste período. Explorar, defender e colonizar o litoral era 
sua tarefa. 

14. Martim Afonso de Sousa encontrou no Brasil alguns degredados e 
náufragos que aqui viviam e que muito o auxiliaram. Entre êles, esta
vam Diogo Álvares, o Caramuru, e João Ramalho. 

15. A fundação das vilas de São Vicente e Piratininga (1532) e o início 
da agricultura assinalam o comêço da colonização. 

POR ~SSE MUN·DO AFORA . .. 

Nos trinta e três anos iniciais do século XVI, enquanto na América 
Português a se dava a pré-colonização, na ' América Espanhola já fôra con
quistado o México, mas ainda não se completara a conquista do Peru. 

Na mesma época, a Europa Ocidental vivia o Humanismo e o Renas
cimento. A Igreja cristã ocidental, ameaçada por lutas internas, acabou 
por se dividir em Católica Apostólica Romana e Protestante. 

Ao mesmo tempo, reis e mercadores-banqueiros lançavam seus olhares 
cobiçosos para as riquezas das Américas, da Ásia e da África. 

QUE PODEMOS FAZER . .. 

62 1 . Você poderá construir um jôgo, juntamente com seu grupo de trabalho. 

a) Faça um mapa da América e da Europa, sôbre uma cartolina 
resistente. 

b) Reúna informações sôbre as conquistas de Cortez, Pizarro e as 
viagens de Gaspar de Lemos e Martim Afonso. 

c) De posse dêstes dados, o grupo formulará as regras do jôgo, que 
poderá ser chamado " A conquista da América", ou outro título 
que o grupo imaginar. 



d) Formule as regras, considerando como obstáculos a serem trans
postos os fatos ocorridos em cada rofeiro. Ex.: João Ramalho au
xilia Martim Afonso na fundação de São Vicente (avance 2 ca
sas); naufrágio ao sul (perde 3 jogadas). 

2. Jean de Léry (1534-1611) estêve no Brasil na época em que os fran
cese fundaram a França Antártica (na Baía de Guanabara). Em seu 
livro Viagem à Terra do Brasil, descreve esta cena: 

" . .. Os nossos tupinambá muito se admiram dos franceses e 
outros estrangeiros se datem ao trabalho de ir buscar o seu arabutan 
(pau-brasil). Uma vez um velho perguntou-me: 

- Por que vindes vós outros, mairs e perós (franceses e portu
guêses) buscar lenha de tão longe para vos aquecer? Não tendes ma
deira em vossa terra? 

Respondi que tínhamos muita, mas não daquela qualidade, e que 
não a queimávamos, como êle o supunha, mas dela extraíamos tinta 
para tingir, tal qual o fazia:m êles com os seus cordões de algodão e suas 
plumas. 

Retrucou o velho imediatamente: 
- E por ventura precisais de muito? 
- Sim, respondi-lhe, pois no nosso país existem negociantes que 

possuem mais panos, facas, tesouras, espelhos e outras mercadorias do 
que podeis imaginar e um só dêles compra todo o pau-brasil com que 
muitos navios voltam carregados. 

- Ah! retrucou o selvagem, tu me contas maravilhas, acrescen-
tando depois de bem compreender o que eu lhe dissera: 

- Mas êsse homem tão rico de que me falas não morre? 
- Sim, disse eu, morre como os outros. 
Mas os selvagens são grandes discursadores e costumam Ir em 

qualquer assunto até o fim, por isso perguntou-me de nôvo: 
- E quando morrem, para quem fica o que deixam? 
- Para seus filhos, se os têm, respondi; na falta dêstes para os 

irmãos ou parentes mais próximos. 
- Na verdade, continuou o velho, que, como vereis, não era 

nenhum tolo, agora vejo que vós outros mairs sois grandes loucos, 
pois atravessais o mar e sofreis grandes incômodos, como dizeis quan
do aqui chegais, e trabalhais tanto para amontoar riquezas para vossos 
filhos, ou para aquêles que vos sobrevivem. Não será a terra que vos 
nutriu suficiente para alimentá-los também? Temos pais, mães e fi
lhos a quem amamos; mas estamos certos de que, depois da nossa 
morte, a terra que nos nutriu também os nutrirá, por isso descansa
mos sem maiores cuidados". 
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Leia o trecho com atenção e responda às .perguntas que se seguem: 
a) Onde moravam os tupinambá? Indique o nome de outros grupos 

indígenas e as regiões onde habitavam. 
b) Como os europeus utilizavam o pau-brasil? E os indígenas? 
c) Você sabe o que atualmente substitui a utilização do pau-brasil? 
d) Compare o vestuário do europeu nesta época ao do indígena (as 

ilustrações do livro o auxiliarão nesta resposta). 
e) Como se chama o tipo de troca estabelecido entre europeus e in

dígenas? 
Qual a frase do trecho que indica os elementos dados pelo portu
guês em troca do trabalho indígena? 

f) Por que os índios não se interessavam em acumular riqueza? 
g) A I economia dos europeus era cumulativa. Que quer dizer isto? 

Escolha no texto a frase que exemplifique esta idéia. 

DE GENTE PARA GENTE . .. 

AS TERRAS ENCANTADAS 

. .. Perto da Fiórida ficava um grande território chamado México, 
habitado pelos índios astecas. ~sses índios possuíam uma civilização já 
bastante adiantada; moravam em casas, possuíam palácios, templos, estra
das de rodagem e aquedutos muito parecidos com os aquedutos romanos. 
Eram governados por um rei de nome Montezuma e adoravam ídolos, aos 
quais sacrificavam vidas humanas. Essa civilização desapareceu ... 

- Como? perguntou Pedrinho. Por quê? 
- Porque havia nas cidades astecas muito ouro. Mas muito mesmo. 

Eram imensos os tesouros de Montezuma. O ouro foi a desgraça dos as
tecas. Logo que souberam disso, os. espanhóis resolveram apossar-se dêle, 
mandando para lá fôrças comandadas por um homem terrível, de nome 
Cortez. 

Que tragédia foi essa expedição para a gente de Montezuma! Os as-
64 tecas não conheciam os homens de pele branca. Ao verem-nos chegar em 

navios, donde desembarcaram vestidos de armadura, com penachos na ca
beça, os pobres índios caíram no maior dos assombros. Eram deuses, com 
certeza, deuses que viajavam dentro daquelas estranhas aves de asas - os 
navios! Deuses que andavam em cima de animais nunca vistos - os cavalos! 

- Não conheciam o cavalo? perguntou o menino. 
- Não. O cavalo foi introduzido na América pelos europeus. Ora, 

com algum esfôrço de imaginação vocês podem compreender c-omo ficou 



a cabeça dos pobres astecas diante de tais novidades. E quando êsses deuses 
falaram, isto é, quando dispararam os canhões? O terror foi completo. Os 
deuses brancos traziam consigo o trovão e. o raio . .. 

- Imaginem o espanto de Jesus Cristo se voltasse ao mundo! obser
vou a menina. 

- A conquista da América pelos europeus foi uma tragédia sangrenta. 
"A ferro e fogo!" era a divisa dos cristianizadores. Mataram à vontade, des
truíram tudo e levaram todo o ouro que havia . Outro espanhol, de nome 
Pizarro, fêz no Peru coisa idêntica com os incas, outro povo de civilização 
muito adiantada que lá existia. Pizarro chegou e disse ao imperador inca 
que o papa havia dado aquêle país aos espanhóis e êle viera tomar conta. 
O imperador inca, que não sabia quem era o papa, ficou de boca aberta, 
e muito naturalmente não se submeteu. Então Pizarro, bem armado de 
canhões, conquistou e saqueou o Peru. 

MONTEIRO LOBATO, História do mundo para as crianças, 8." 
edição, Companhia Editôra Nacional, 1942, páginas 209-211. 

A DERROTA DO PAU-BRASIL 

- Vovó - disse Pedrinho. Por que motivo naquele tempo lidavam 
tanto com o pau-brasil e hoje não se fala mais nêle? Será que lhe acabaram 
com a casta? 

- Não, Pedrinho. O que se deu foi que o carvão de pedra derrotou o 
pau-brasil. 

Pedrinho arregalou os olhos. 
- Naquele tempo tirava-se-dessa madeira uma substância colorante, 

empregada na tinturaria, como também se extraía o carmim dum inseto 
chamado cochonilha. Com os progressos da química, porém, a indústria 
descobriu meios de tirar do carvão de pedra as anilinas, isto é, as mães de 
tôdas as côres possíveis e imagináveis. E como isto ficasse mais barato, de
sapareceu a indústria do pau-brasil, da cochonilha, da garança, do anil e. de 
quanto vegetal era cultivado com fins de tinturaria. 

- Onde a senhora aprendeu tanta coisa, vovó? - quis saber Nari- 65 
zinho. 

- Lendo e vivendo, minha filha . Mas o que sei é nada; parece algu
ma coisa para vocês, crianças que quase nada sabem; mas diante do que 
sabe um verdadeiro sábio, como aquêle Darwin da Viagem ao Redor do 
Mundo, que eu quero que vocês leiam, minha ciência é igual a zero. 

MONTEIRO L<JBATO, Aventuras de Hans Staden, 11." edição, 
Editôra Brasiliense, 1960, páginas 28-29_ 





IV 

NO UTORAL 
COMO CARANGUEJOS 

A COLONIZAÇÃO: 
OCUPAÇÃO lITORÃNEA - 1534-1661 

Engenho de Açúcar - João Maurício Rugendas "Vicgem Pitoresca A través do Brasil" . 

Faça no seu caderno de História uma ligeira descrição dos elementos 
que considerar mais importantes na ilustração acima. Ela mostra um 
aspecto da atividade econômica que possibilitou a ocupação efetiva do 
litoral do território brasileiro, dando início à colonização: a lavoura açu
careira. 
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A cana-de-açúcar era plantada no litoral brasileiro em grandes fazen
das, que denominamos engenhos. O açúcar produzido era levado para Por
tugal. Aí, comerciantes de vários pontos da Europa compravam-no, por pre
ço elevado, para revendê-lo. Desta forma, tanto o rei de Portugal, quanto 
os comerciantes obtinham grandes lucros. 

Nas Antilhas, também existiam grandes plantações de cana-de-açúcar. 
Mas o açúcar não era o único produto cultivado na América, com o obje
tivo de abastecer o mercado europeu e dar grandes lucros às metrópoles. 
Na parte sul das Treze Colônias lnglêsas, na América do Norte, o fumo, 
o algodão, o arroz e o anil também eram plantados em fazendas de grande 
extensão territorial. 

Os governantes europeus achavam que as colônias que possuíam ti
nham como finalidade principal o enriquecimento das metrópoles. Esta ma
neira de pensar e de agir fazia parte da política mercantilista. De início, 
os reis procuraram, em suas colônias americanas, minas de metais precio
sos. Mas nem todos ·tiveram a sorte do rei da Espanha, que as encontrou 
logo após a conquista da América. Por isso, passaram a se interessar pela 
produção de gêneros agrícolas que não podiam ser cultivados na Europa, 
como a cana-de-açúcar. 

Por que a cana-de-açúcar e os demais gêneros acima enumerados não 
p'odiam ser cultivados na Europ'a? Se você tiver dificuldade em res~onder 
a esta ~erê!nta, ~eça a colaboração do seu p'rofessor de Geo~afia. 

As colônias que produziam \ gêneros . agrícolas em grande quanti
dade para serem negociados na Europa, enriquecendp suas me..; 

trópoles, recebiam o nome de colônias de exploração. 

Na América, elas geralmente existiram nas regiões de clima tropical 
e subtropical e atraíram aquêles indivíduos que desejavam enriquecer rà
pidamente. 

Observe novamente a ilustração. O colono branco, de origem européia, 
acompanha a atividade dos trabalhadores escravos ' negros. Os europeus 
que se dirigiam para as colônias de exploração não queriam ser trabalha
dores, e sim empresários (patrões). Para que isto fôsse possível, preCisavam 
dispor de grandes quantidades de dinheiro, necessários para a compra de 
escravos e de instrumentos para o cultivo da terra e para a mo~em da 
cana-de-açúcar. 

ComonenL todos os europeus que desejavam vir para a América pos
suíam grandes fortunas, muitos se dirigiam para as regiões onde não exis
tiam lavouras produtoras de gêneros para a exportação. Quer dizer: iam 
para as regiões de clima temperado. :f:les tinham abandonado a Europa, 
porque não estavam satisfeitos com · a vida que levavam ou porque esta
vam sendo perseguidos por razões políticas ou religiosas. Ao chegarem ao 
Nôvo Mundo, procuravam imitar o tipo de vida que levavam na velha Eu-



rapa: tipos de vestimentas, hábitos religiosos, modelos de residências, vida 
familiar e até mesmo a forma de utilização da terra. 

As colónias surgidas nas áreas temperadas, habitadas quase que 
exclusivamente por famílias européias, que levavam um tipo de 
'vida muito parecido com o de suas · terras de origem, recebem o 

nome de colônias de povoamento. 

Os europeus que se dirigiam para as colônias de exploração queriam 
enriquecer ràpidamente e retornar à metrópole. Quase sempre tinham vindo 
sozinhos, sem suas famílias. Já os europeus que se transferiam para as colô
nias de povoamento viajavam com suas mulheres e filhos, pois não pensa
vam mais em regressar aos lugares de onde tinham partido. Esperavam 
iniciar uma vida -nova no Nôvo Mundo. 

1. DIVIDIR PARA POVOAR 

AS CAPITANIAS HEREDITÁRIAS 

Zeca, um garôto nordestino que foi morar em São Paulo, depositou 
na caixa dos Correios lima carta destinada a um seu conhecido em Per
nambuco. Para que ela chegasse corretam ente ao destinatário, êle não se 
esqueceu de sublinhar as indicações principais: Cidade de Oiinda - Estado 
de Pernambuco. 

Cem anos, antes, o bisavô de Zeca, bacharel (advogado) residente em 
Olinda, lia nos jornais da Província de Pernambuco que, no Rio de Ja
neiro, capital do Império Brasileiro, a Princesa Isabel tinha assinado uma 
lei libertando os filhos de escravos, nascidos a partir de 1871 - a lei do 
Ventre Livre. 

Trezentos anos antes, naus desembarcavam no pôrto de Lisboa caixas 
de açúcar da melhor qualidade, produzido na Capitania de Pernambuco 
pelos primeiros senhores de engenho, ancestrais (parentes remotos) de Zeca. 

No século xx, Zeca envia cartas para um seu amigo que vive num dos 
Estados que compõe a República do Brasil. No século XIX, nossos bisavós 
viviam no Império Brasileiro, dividido em províncias. No período colonial 
(séculos XVI, XVII e xvm), o Brasil estava dividido em capitanias. 

Estados, províncias e capitanias foram as divisões administrativas 
que o Brasil possuiu no decorrer de sua História, até os dias 

de hoje. 

Entre 1534 e 1536, o rei D. João III - intitulado "O Colonizador" 
- resolveu dividir o litoral brasileiro em faixas de terras que se estendiam 
do Oceano Atlântico para o interior, até a ainda não traçada linha do 
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Tratado de Tordesilhas. Doou-as a fidalgos de sua inteira confiança que 
recebiam o título de capitães. Um de seus direitos seria o de trasmiti-Ias 
aos seus herdeiros. Por isso, essas faixas de terra receberam o nome de ca
pitanias hereditárias. Esta foi a maneira encontrada pelo rei para povoar e 
defender todo o litoral ao mesmo tempo, desde a cidade de Belém até a 
de Laguna atuais. 

Você ainda se lembra das razões gue levaram o rei de Portugal a dar 
início à colonização do território brasileiro? 

A doação pelo rei de uma capitania hereditária era feita através de 
dois documentos : a carta de doação e a carta foral. 

Pela carta de doação, o capitão (que também era chamado de do
natário ou governador) recebia a posse (o uso) de uma capitania, que 
êle podia transmitir aos seus descendentes, mas não podia vender. Nela 
também se dizia quando o rei podia retomar as terras que havia doado. 

A carta de doação fazia dos donatários os representantes do rei no 
Brasil. Ao fundarem vilas ou aplicarem justiça, por exemplo, faziam-no 
em nome do monarca português. 

Como recompensa por estas atribuições, os capitães ou governadores 
tinham certos privilégios (vantagens), como o de construir engenhos e mo
endas d'água na sua capitania e o de vender anualmente certo número 
de escravos índios em Portugal. 

E o que era uma carta foral? 
Ela tratava, principalmente, dos impostos ( foros ) que deveriam ser 

pagos pelos habitantes da capitania. 
Leia os trechos da carta foral da capitania de Duarte Coelho, datada 

de 1534: 
- O capitão e seus sucessores darão e repartirão tôdas as terras da 

capitania em sesmarias (pedaços de terra) a quaisquer pessoas, de qualquer 
qualidade e condição que sejam, contanto que sejam cristãos; 

-- Havendo na capitania pedrarias, pérolas, ouro, prata, cobre, esta
nho, chumbo ou qualquer sorte de metal, pagar-se-á a mim (o rei) o quinto 
(1 / 5), do qual terá o capitão a dizima (1/10); 

- O pau-brasil e qualquer especiaria ou droga de qualquer quaiidade 
que sejam existentes na capitania pertencerão a mim e serDo sempre meus 
e de meus sucessores, não podendo o capitão nem outra pessoa qualquer 
vendê-los sob pena de confisco (tomar sem pagar) de seus bens e degrêdo 
(pena que consiste em afastar o réu de sua terra) para a ilha de São Tomé; 

- Os moradores e povoadores da capitania serão obrigados em tempo 
de guerra a servir nela com o capitão, se lhe necessário fôr. 

Responda, agora, às seguintes perguntas: 
19) Qual o interêsse do rei em permitir gue o capitão repartisse as 

terras de sua capitania? 



29 ) Existe uma ligação histórica entre a expressão "contanto que se
jam cristãos" e a expressão "salvar esta gente" gue aparece na carta de 
Pêro Vaz de Caminha. Qual é esta ligação? 

39 ) Por que razão o rei reservava para si o monopólio do pau-brasil 
~peciarias, enquanto cobrava apenas 1/ 5 dos metais e pedras preciosas'? 

49 ) As terras da Capitania de Pernambuco pertenciam ao rei de Por
tug~pelo que decidia o Tratado de Tordesilhas. PC! _que então, o rei se 
Rreocupava tanto com a defesa da capitania? 

As catorze capitanias hereditárias, concedidas por D. João III no lito
ral brasileiro, entre 1534 e 1536, não apresentaram os mesmos resultados. 

Algumas permaneceram abandonadas, sem qualquer tentativa de co
lonização, como as do Maranhão (1 9 e 29 lotes), Ceará, Rio Grande e 
Santana. Outras tiveram o seu crescimento inicial dificultado pelas diver
gências entre os colonos e os donatários, pelas lutas constantes contra os 
indígenas e, sobretudo, pelos reduzidos recursos financeiros que possuíam 
os seus capitães. Estas foram as principais dificuldades enfr.entadas no sé
culo XVI pelos donatários de Itamaracá, Bahia de Todos os Santos, Ilhéus, 
Pôrto Seguro, Espírito Santo, São Tomé e Santo Amaro. 

As capitanias de Duarte Coelh,::, (Pern r r:buco ou Nova Lusitânia) e 
Martim Afonso de Souza (São Vicente) foram as que mais prosperaram. 

A prosperidade da capitania de Pernambuco está ligada ao bom resul
tado da plantação da cana-de-açúcar. 

O clima quente e úmido da região e a fertilidade do massapê (solo 
argiloso) facilitavam a expansão da lavoura canavieira que era, porém, di
ficultada pelas lutas constantes contra os indígenas tabajaras e caetés. 

Conquistando a palmos a terra que lhe fôra concedida a léguas, o 
donatário conseguira, já em 1550, fundar duas vilas - Olinda e Igaraçu 
(~a o mapa da pjgina 73) - e erguer cinco engenhos. A expansão dos 
canaviais pelos terrenos férteis e úmidos das várzeas (terras que mar geiam 
os rios) pediam a construção de novos engenhos: em 1570, já existiam 
trinta e, catorze anos depois, sessenta e seis! Mas pedia também mais tra
balhadores escravos: intensificaram-se as lutas contra os índios, e iniciou-se 
a vinda de negros africanos. 

A produção de açúcar em grande quantidade e a sua exportação para 
a Europa fixaram o colono no litoral. Isto aconteceu tanto em Pernam- ~ 
buco como em tôda a costa, desde Filipéia de Nossa Senhora das Neves 
(no atual Estado da Paraíba) até Nossa Senhora da Conceição de Ita-
nhaém (no atual Estado de São Paulo). 

Consulte o mapa da pAgina 73 e relacione os pontos do litoral onde 
existiam atividades ligadas à cana-de-açúcar, no século XVI. 

Por causa da cana-de-açúcar, o colono arranhava o litoral, como ca
ranguejo. O massapê pegajoso o prendia ao solo. 



Doada a Martim Afonso de Souza, a Capitania de São Vicente tinha 
sido colonizada em sua parte sul, onde já existiam as vilas de São Vicente 
e Piratininga, fundadas com o auxílio do rei . 

Dedicando-se também ao cultivo da cana-de-açúcar, a capitania pôde 
prosperar. A pequena extensão de terras férteis no litoral, a grande distân
cia da metrópole e a concorrência do açúcar pernambucano fizeram, po
rém, que declinasse, no decorrer do século XVI, a produção açucareira vi
centina. Os colonos passaram, então, a se dedicar à busca de metais pre-. 
ciosos e à captura de índios que poderiam ser vendidos como escravos, pe
netrando pelo sertão (interior) . O agricultor se transformara em sertanista 
(pessoa que conhece ou percorre o sertão): surgia o bandeirante. Muitos 
colonos abandonaram o litoral, indo viver no planalto e provocando, assim, 
a decadência das vilas litorâneas, como São Vicente e Santos, e o cresci
mento dos povoados do planalto. 

Dando início à vida econômica, à fixação do colono no litoral e à 
fundação de vilas, as capitanias hereditárias possibilitaram a ma
nutenção do domínio português no litoral brasileiro. Por isso, po
demos considerar como positivo o seu resultado. Desde então, 
somente ocorrerão incursões estrangeiras naquelas regiões do li-

toral que permaneceram completamente abandonadas. 

2. PARA DAR FAVOR E AJUDA 

o GOVERNO-GERAL 

Em 1548, Luís de Góis, morador da Capitania de São Vicente, es
crevia ao seu rei Dom João III : 

"se com tempo e hrevidade (rapidez) Vossa A lteza não socorre a estas 
capitanias e costas do Brasil, . .. ainda que nós (os moradores) percamos 
as vidas e fazendas (riquezas), Vossa Alteza perderá a terra". 

Foi procurando atender a pedidos como êste que, naquele mesmo 
ano, o Rei Colonizador criou o govêrno-geral, mandando fazer 
"uma fortaleza e povoação grande e forte em lugar conveniente, 

para daí se dar favor e ajuda às outras povoações." 

Esta fortaleza e povoação grande e forte foi a primeira cidade brasi
leira - Salvador, construída por Tomé de Sousa, primeiro governador
geral do Brasil, que foi auxiliado por Diogo Álvares, o Caramuru. Inau
gurada no dia 19 de novembro de 1549, a primeira capital brasileira loca-
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Manoel Maurício de Albuquerque, Atlas Histórico Escolar - MEC. 

lizava-se em um lugar conveniente: às margens da baía de Todos os Santos, 
110 centro geográfico do litoral brasileiro, o que permitiria ao governador 
"dar favor e ajuda" a tôdas as capitanias hereditárias. 

Para que fôsse possível a fundação da cidade, nela instalando a sede 
do govêrno-geral, o rei Dom João III resgatou (comprou) dos herdeiros de 
Francisco Pereira Coutinho - primeiro donatário da capitania hereditária 
da 8ahia de Todos os Santos - os direitos que sôbre ela possuíam, trans
formando-a na primeira capitania real ou da coroa. 

Contando com a ajuda do ouvidor-geral (encarregado da Justiça), do 
provedor-mor da Fazenda (encarregado dos assuntos econômicos e finan
ceiros) e do capitão-mor da costa (encarregado da defesa do litoral), Tomé 
de Sou~a pôde realizar as tarefas . que lhe cabiam pelo regimento que re-
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ce bera em 1548, ao partir para o Brasil. O regimento era o documento 
onde o rei determinava as tarefas que os governadores-gerais deveriam rea
lizar no Brasil. 

Da mesma forma gue o governador-geral, o Presidente da República 
ào Brasil também possui auxiliares. Quais dos seus auxiliares exercem as 
funções correspondentes às dos três auxiliares do governador-geral? 

Seriam atribuições do· governador-geral: combater as tribos indí
genas rebeladas, utilizando-se de. outras tribos aliadas dos portu
guêses; realizar expedições ao interior (entradas), em busca de 
riquezas minerais; visitar e fiscalizar periodicamente as capitanias 

e organizar a defesa da colônia contra ataque externos. 

No cumprimento de tôdas as suas tarefas, o governador-geral seria 
auxiliado pelos jesuítas. fJes aqui chegaram em 1549, viajando com o pró
prio Tomé de Sousa, e chefiados por Manuel da Nóbrega. Aos jesuítas e 
demais ordens religiosas, que posteriormente vieram para o Brasil, coube 
fazer a catequese religiosa. 

Chamamos catequese religiosa ao trabalho dos sacerdotes para a 
conversão dos indígenas à religião cristã. Quase sempre êste tra
balho era realizado em colégios (como o Colégio dos Meninos, em 

Salvador) ou em aldeias, que se denominavam missões ou 
reduções. 

Aldeia MissionlÍria em Pernambuco, século XVII - Atlas Histórico Escolar, MEC. 
Baseando-se na ilustração, imagine um dia na vida da missão. 



Novos jesuítas, entre os quais José de Anchieta, chegaram ao Brasil 
juntamente com o segundo governador-geral, Dom Duarte da Costa, que 
aqui permaneceu de 1553 a 1557. Lutas violentas contra os índios do Re
côncavo, a fundação do Colégio de São Paulo no Campo de Piratininga 
pelos jesuitas (1554), a ocupação da baía da Guanabara pelos franceses 
em 1555, os desentendimentos entre o filho do governador e o primeiro 
bispo do Brasil, Dom Pêro Fernandes Sardinha, e o envio das primeiras 
expedições ao sertão foram os principais acontecimentos da época de Dom 
Duarte da Costa. 

Consulte o mapa econômico da pj.gina 73 e relacione as principais 
entradas ao sertão ocorridas na p'arte do Brasil pertencente a Portugal, no 
século XVI, indicando o local de partida e a região alcançada. 

A colônia fundada por Nicolau Durand de Villegagnon na baía da 
Guanabara, em 1555, chamava-se França Antártica. Seus objetivos eram a 
exploração do pau-brasil e a liberdade religiosa para os protestantes (cris
tãos que não aceitavam a autoridade do papa). A 19 de março de 1565, 
Estácio de Sá fundou a segunda cidade brasileira: São Sebastião do Rio 
de Janeiro, próxima à colônia francesa. Dessa cidade partiram os portu
guêses para a luta que terminaria, em 1567, com a derrota e a expulsão dos 
franceses . 

A destruição da França Antártica ocorreu na época do terceiro gover
nador-geral do Brasil: Mem de Sá (1558-1572). :e.le travou novas lutas, 
ainda mais violentas, contra os indígenas, sobretudo no Espírito Santo. 
Foram elas cantadas no poema Feitos de Mem de Sá, cuja autoria é atri
buída a Anchieta: 

"Quem poderá contar os gestos heróicos do Chefe 
à frente dos soldados, na imensa mata: cento e sessenta 
as aldeias incendiadas, mil casas arruinadas 
pela chama devoradora, assolados os campos, 
com suas riquezas, passado tudo ao fio da espada." 

Mesmo após sua expulsão da baía da Guanabara, os franceses con
tinuaram traficando no litoral sul, especialmente em Cabo Frio. Para me
lhor combatê-los o rei Dom Sebastião I resolveu dividir o Brasil em dois 
governos, em 1573: a Repartição do Norte, que teve como capital a cidade 75 
de Salvador, e a Repartição do Sul, cuja capital foi a cidade do Rio de 
Janeiro. 

Esta divisão, que perdurou até 1578, também facilitaria a pesquisa de 
minerais no litoral sul. Mas, neste mesmo ano, chegava ao Brasil uma no
tícia que teria muitas conseqüências para a colônia: o rei Dom Sebastião I 

e nove mil portuguêses tinham sido derrotados e mortos pelos mouros nos 
areais do norte da África, em Alcácer-Quibir. 



3. OS HOMENS BONS 

AS CÂMARAS MUNICIPAIS 

Relacione as vilas e cidades fundadas no século XVI, consultando o 
maRa da pjgina 73. 

Elas deram origem aos primeiros municípios brasileiros. Um município 
constitui uma divisão político-administrativa de uma capitania, de uma pro
víncia ou de um Estado, sob a direção de uma câmara municipal e, mais 
recentemente, de um prefeito. 

No período colonial, os municípios eram administrados pelas câmaras 
municipais. A partir da segunda metade do século XVII, algumas câmaras 
passaram a ser denominadas de Senado da Câmara, como a do Rio de Ja
neiro, o que constituía apenas uma honraria. 

Casa da Câmara, da Vila de 
São Paulo século XVII -
A tias H istôrico Escolar -
MEC. Que · jUllções tillham 
I/Q sociedade da Vila de São 
Paulo as pessoas represen
fadas lia ilustração? 

As câmaras municipais eram compostas pelos vereadores, eleitos pe
los homens bons do município. Os homens bons eram os donos das terras, 
a milícia (fôrça militar) e o clero, os únicos que podiam votar e ser eleitos 
para os cargos públicos. Isto quer dizer que os demais habitantes dos mu
nicípios não possuíam direitos políticos. 

Às· câmaras municipais cabia administrar tudo o que pertencia ao 
município, isto é, seus bens, seu património, suas propriedades. 
Além disto, ela realizava missões de paz e guerra com os indí
genas, zelava pelo abastecimento de gêneros alimentícios, fixava 
os salários dos trabalhadores livres, convocava a população para 

as lutas e cobrava impostos. 

Atualmente, só há um Estado no Brasil que não se divide em muni
~Rios. Qual é êle? Se você não reside neste Estado, comRare os Rodêres 



Pelourinho de São João dei 
Rei, A. Norfini, 1867-? Mu
seu Histórico Nacional, Rio 
de Janeiro. 
Relendo o texto, diga a sig
nificação do pelourinho, nas. 
vilas e cidades coloniais. 

do seu município com os das câmaras municipais na colônia. Para isto 
consulte a Constituição do seu Estado. 

Tamanhos podêres fizeram das câmaras municipais os primeiros pontos 
de re~ istência às imposições do govêrno português. Localizado no centro 
da praça pública das cidades, o pelourinho (coluna de pedra que continha 
as armas reais) atestava a autonomia (govêrno próprio) municipal. 

4. O BRASIL DOS FILIPES 

A UNIÃO IBÉRiCA 1580-1640 

Talvez ~eja mais fácil para os homens mudar o nome de suas cidades 
do que mudar oficialmente o seu próprio nome. Vejamos um exemplo disso. 

A capital do atual Estado da Paraíba é João Pessoa. 



Manoel Maurício de Albuquerque, Atlas Histórico Escolar - MEC. 

78 Se você consultar uma enciclopédia, um dicionário histórico ou gual-
quer livro sôbre a História do Brasil República, entre 1920 e 1930, ficará 
sabendo Ror que motivo os Raraibanos Rrestam homenagem a João Pessoa. 

Mas, se nós observarmos os mapas econômicos das páginas 78 e 114, 
veremos que, nos séculos XVII e XVIII, a mesma cidade tinha outro nome: Pa
raíba, capital da capitani~ real do mesmo nome. 

E se observarmos o mapa econômico da página 73, veremos que a 
mesma cidade tinha, no século XVI, um outro nome: Filipéia de N. Sra. 



das Neves. Fôra fundada em 1584, na foz do rio Paraíba ou São Domingos, 
na região em que a disputa pelo pau-brasil levava os "maírs", aliados dos 
potiguaras, a combater os "perós", aliados dos tabajaras. 

Filipéia era uma cidade-rea~ pois fôra fundada por Frutuoso Barbosa 
em nome do rei de Portugal, Felipe II, da dinastia dos Habsburgos. Mas 
não se tratava de um rei português, e sim de um rei espanhol. Espanhola 
era também a frota de Diogo Flores Valdez, que ajudara na fundação da 
cidade. Espanhol também era Castrejón, o comandante do forte construído 
para proteger a cidade. 

Como se explica que uma cidade situada a leste da linha de Torde
silhas, homenageasse com o seu nome um rei espanhol, tivesse sido fun
dada com o auxílio de um espanhol e fôsse protegida por um outro es
panhol? 

t que, desde 1580, o rei da Espanha passara também a ser rei de Por
tugal. Assim seria até 1640, quando Portugal voltou a ter um rei portu
guês, Dom João IV, da dinastia de Bragança. 

Costumamos denominar êste período, que vai de 1580 a 1640, 
União Ibérica, pois as duas monarquias localizadas na Península 
Ibérica - Portugal e Espanha - Jicaram unidas sob a autoridade 

de um único rei, da dinastia de Habsburgo. 

Nós tivemos, então, três reis espanhóis: Filipe II (1580-1598) Filipe III 

( 1598-1621) e Filipe IV (1621-1640). Durante sessenta anos, fomos o 
Brasil dos Filipes. 

Por que o Brasil passou a ter um rei espanhol? 
Recordemos os monarcas portuguêses no início do século XVI. Cada 

um dêles tem um apelido. O "Venturoso" é Dom Manuel I (1495-1521). 
O "Colonizador" é Dom João III (1521-1557). O "Desejado" é Dom Se
bastião I que foi morto pelos mouros, na batalha de Alcácer-Quibir, em 
1578. 

Morto o rei, houve em Portugal uma fase de intranqüilidade, na qual 
vários príncipes disputaram o direito de suceder a Dom Sebastião I. Após 
o curto govêrno do cardeal-rei Dom Henrique, o trono foi ocupado pelo rei 
da Espanha, Filipe II . Era neto de Dom Manuel I. Para obter o trono, 
chegou até a subornar (dar dinheiro a pessoas para ganhar seu apoio) 1L 
vários representantes do povo português, reunidos em assembléias chama-
das côrtes. 

Tornando-se rei de Portugal, Filipe II incluiu em seus domínios 
as colônias portuguêsas, conseqüentemente o Brasil. Era agora o 

monarca mais podqoso do mundo. 



Dominando t~rras na Europa, na Ásia, na África e na América, além 
de ilhas e rotas no mar Mediterrâneo, nos oceanos Atlântico e Pacífico, 
êle dizia: "O sol nunca se põe no meu império". 

Como se explica, geográficamente, esta afirmação de Felipe II? 
De que maneira repercutiu no Brasil a União Ibérica? 
Os Filipes eram conhecidos pela sua intolerância religiosa, isto é, não 

aceitavam outra religião que não fôsse a religião oficial de seu império: 
a católica. Por isso, enviaram ao Brasil, entre 1591 e 1595 e em 1618, 
as visitações (delegações) do Santo Ofício, com o objetivo de verificar se 
a religião oficial era praticada. 

Os Filipes exigiam que o monopólio fôsse respeitado nas colônias e nas 
rotas que estivessem sob o domínio da Espanha. Isto muito prejudicou 
países como a França, a Inglaterra e as Províncias Unidas, que precisavam 
comerciar com as colônias espanholas. ~stes países não impediam, então 
que os piratas tentassem obter pela fôrça o que não podiam comerciar le
galmente. E até mesmo apoiaram oficialmente alguns dêstes piratas, trans
formando-os em corsários . 

Em 1595, por exemplo, os corsários Lancaster e Wenner, inglêses, e 
Noyer, francês, atacaram e saquearam o Recife - centro de exportação 
de pau-brasil e açúcar. 

Nenhum país foi mais prejudicado pela proibição de comerciar 
com o Brasil do que a República das Províncias Unidas, formada 
por sete províncias, das quais a mais importante era a Holanda. 
Por esta razão ela realizou os ataques de maior duração ao litoral 

brasileiro e, portanto, de maiores conseqüências. 

A princípio, os holandeses atacaram o litoral brasileiro também com 
piratas e corsários. Mas, depois de uma trégua (suspensão temporária da 
guerra), pouco respeitada, de 1609 até 1621, os holandeses passaram a 
organizar invasão aos pontos mais importantes do império espanhol, como 
a Malásia, Angola, as Antilhas, a Bahia e Pernambuco. 

Havia muitas dificuldades de comunicação marítima entre a região 
norte do Brasil e a capital em Salvador, provocadas pelo regime de ventos 
e pelas correntes marítimas no litoral. Ao mesmo tempo, interessava ao 
rei povoar ràpidamente a costa setentrional, para evitar que estrangeiros 
dela se apoderassem, como já ocorrera no Maranhão onde, de 1612 a 1615, 
os franceses haviam f\lndado a França Equinocial, colônia que tinha como 
capital a cidade de São Luís. 

Estas razões levaram o rei a dividir, em 1621, o Brasil em dois Es
tados: o Estado do Brasil, que ia de São Vicente até o Rio Grande do 
Norte, tendo como capital Salvador, e o Estado do Maranhão. que com-



preendia as regiões ao norte do Rio Grande do Norte, tendo como capital 
inicialmente a cidade de São Luís, e depois Belém do Pará. 

Consulte o mapa económico da pjgina 78, e responda : 
a ) Qual a atividade económica da bacia amazónica que atraía os 

estrangeiros? 
b) Sabendo que havia muita prata no Vice-Reino do Peru, por que o 

rei espanhol temia a presença de estrangeiros na foz do rio Amazonas? 
Se o Tratado de Tordesilhas limitava os domínios de Portugal e Es

panha, deveria êle ser respeitado durante a União Ibérica? 

Os Filipes insistiam no respeito à linha do Tratado de Tordesilhas. 
Mas, na prática, ela seria cada vez mais desrespeitada, para o que 
muito contribuíam as autoridades coloniais. muitas vêzes interes
sadas no contrabando - comércio ilegal, ~omo acontecia através 

do rio Amazonas e do rio da Prata. 

Durante a União Ibérica, os bandeirantes da Capitania de São Vicente 
prearam (aprisionaram) índios nas missões espanholas do sul do Mato 
Grosso (ltatim) , do oeste do Paraná (Guaíra) e do centro do Rio Grande 
do Sul (Tape) . E Pedro Teixeira, capitão português, navegou desde Ca
metá, no rio Tocantins, até o rio Napo, no atual território do Equador. 

Por outro lado, no Pacífico, os espanhóis colonizaram as "Ilhas dos 
Filipes" ou Filipinas, que eram de Portugal. 

Com a União Ibérica, rompia-se, de fato, a iinha do Tratado de Tor
desilhas que, como todo meridiano, era uma linha imaginária .. . 

5. O GUERREIRO BRANCO AVANÇA 

A EXPANSÃO PELO LITORAL DURANTE A UNIÃO IBÉRICA 

Oual era a parte do litoral brasileiro já conquistada pelos portuguêses, 
ao iniciar-se a União Ibérica, em 1580? No mapa da página 73, você poderá 
encontrar os dois pontos da costa que marcam esta parte : as vil<;ts de Con· ~ 

ceição e Igaraçu, ao norte, no atual Estado de Pernambuco, e a vila de 
Cananéia, ao sul, no atual Estado de São Paulo. 

Em 1640, ao terminar a União Ibérica, teria a parte ocupada do li· 
torai aumentado muito? No mapa da página 78, você terá a resposta. 
O ponto mais setentrional da conquista atingia a foz do rio Oiapoque, na 
região que hoje corresponde ao Território do Amapá. Ali , Filipe IV doara 
ao sertanista português Bento Maciel Parente a Capitania do Cabo-Norte. 



o ponto mais meridional da conquista ~stava na vila de Paranaguá, no atual 
Estado do Paraná. 

Você concluirá fàcilmente que a ocupação avançou muito maís ao 
norte do que ao sul. Quais as razões? 

A agro-mdústna dO açúcar estava em crescimento. Entende-se por 
agro-indústria do açúcar a plantação da cana para ser transformada em 
açúcar nos engenhos, que também, se denominavam "fábricas de açúcar". 
O açúcar era cada vez mais usado na Europa. Servia tanto para remédio 
quanto para alimentação. Interessava, portanto, aos portuguêses produzir 
mais, para vender mais. Chegaram até a aceitar capitais de outros países, 
para aumentar e melhorar a produção, especialmente capitais dos holan
deses. Entende-se por capital o dinheiro aplicado em alguma atividade eco
nômica para dar lucro. 

Para plantar e colhêr a cana, destinada à produção do açúcar, eram 
necessários mais escravos negros ou índios. Daí, por exemplo, em 1604, 
o português Pêro Coelho de Sousa ter escravizado centenas de índios ta
bajaras e potiguaras no Ceará, para levá-los aos engenhos da Paraíba e 
de Pernambuco. 

Para plantar e colhêr a cana, necessária à produção do açúcar, eram 
necessanas mais terras. As melhores terras para a cana eram as do solo 
"massapê". Elas se localizavam especialmente no litoral leste e nordeste. 

A necessidade de maior número de escravos índios e de mais 
terras de "massapê", para a expansão da agro-indústria do açúcar, 
fêz que a ocupação do litoral leste e nordeste avançasse mais do 

que no litoral sul. 

Procure saber onde é fabricado o açúcar que você usa em casa. :f:le 
ainda vem do nordeste do Brasil? 

Se você observar os mapas das páginas 73 e 78, verá que a costa 
nordeste e leste do Brasil oferecia uma outra riqueza: o pau-brasil, cuja 
exploração pelos portuguêses era dificultada pelos contrabandistas franceses. 
:f:les estavam tão acostumados a freqüentar aquela região que Ja VIViam 
entre os índios, do que resultava a mestiçagem. Mestiçagem é o cruzamen
to de pessoas de grupos raciais diferentes. 

Os franceses se fixavam, de preferência, na 10z dos rios que deságuam 
no Oceano Atlântico, como o rio Real (no atuaI Estado de Sergipe), cor
tando assim as comunicações por terra entre a Bahia e Pernambuco; ou 
então na foz do rio Paraíba ou São Domingos (no atual Estado da Pa
raíba), na foz do rio Potengi (no atual Estado do Rio Grande do Norte) 
ou do rio Ceará (no atual Estado do mesmo nome). 



Partindo, inicialmente, de Salvador ou de Pernambuco, as autori
dades encarregadas pelo govêrno-geral ou pelos donatários con
quistaram, sucessivamente, a Paraíba (1584-1587), do que resul
tou a fundação da cidade-real de Filipéia de N. Sra. das Neves, 
o Sergipe (1589-1590), do que resultou a fundação da cidade
real de São Cristóvão, o Rio Grande do Norte (1597-1599), do 
que resultou a fundação da cidade-real' de Natal, e o Ceará (1603-
1611), do que resultou a fundação do forte de São Sebastião 

Cabo Frio, R. J. A constrll
cão de fortes à entrada de 
énseadas era lima forma 
de defender os pontos mais 
importantes do litoral. 

(Fortaleza) . 

o avanço dessas autoridades foi muitas vêzes facilitado pela atuação 
dos jesuítas que, por meio da catequese, diminuíam a reação dos índios. 
Quando falhava a catequese, as autoridades permitiam a "guerra-justa" -
campanha militar para exterminar os indígenas. 

Como os franceses ainda não tivessem lido o "testamento de Adão", 
não desistiam de fixar-se no litoral brasileiro. Expulsos da costa nordes
te-leste, tentaram a costa norte. Em 1612, chefiados por Daniel de la Tou
che, Senhor de la Ravardiere, e com o apoio da Rainha de Médici, os 
franceses fundaram a colônia França Equinocial, com capital em São Luís, na 
ilha do mesino nome. A reação partiu de Pernambuco e teve como resultado ~ 
a derrota dos invasores, em 1615, obtida por Alexandre de Moura. 

Você já sabe quais os motivos que levaram os Filipes a temer a pre
sença de franceses, inglêses e holandeses na foz do Amazonas. Era, por
tanto, natural que, conquistando o Maranhão, se organizasse a conquista 
da foz do Amazonas. Partindo de São Luís, Francisco Caldeira Castelo 
Branco alcançou o rio Pará e, junto à baía de Guajará, fundou, em 1616, 
o Forte do Presépio, origem de N. Sra. de Belém do Pará. 



o rei era espanhol, mas a capitania ali criada se chamou Feliz Lu
sitânia ... 

Desta conquista do litoral leste, nordeste e norte participaram muitos 
homens rudes, como o ouvidor Martim Leitão que, na conquista da Pa
raíba, devastou as aldeias, as plantações e as feitorias dos franceses e seus 
aliados potiguaras. Nela houve também muitas cenas -tristes, como a dos 
] 200 índios levados como escravos para a Bahia, no final do século XVII, 

que morreram de epidemias, como sarampo e varíola; ou ainda a do ataque 
dos tacariju, na chapada de Ibiapaba, do qual resultou a morte do jesuíta 
Francisco Pinto. 

Mas houve um personagem nessas conquistas que o romancista José 
de Alencar transformou num homem amigo dos índios: Martim Soares Mo
reno, o fundador do forte de São Sebastião. Convivendo com os índios 
potiguaras do Ceará, aprendeu-lhes a língua e os costumes, sendo entre 
êles conhecido como "guerreiro branco" e tendo encontrado em Iracema 
o seu grande amor. 

Leia o romance Iracema, de José de Alencar, e, com o auxílio do pro
fessor de Português, faça um resumo dos seus aspectos históricos. 

6. OS pES E AS MAOS DOS SENHORES DE ENGENHO 

A AGRO-INDÚSTRIA DO AÇÚCAR 

o avanço do guerreiro branco era acompanhado pelo avanço dos ca
naviais, ambos seguindo as manchas de massapê no litoral. 

As no':as plantações de cana-de-açúcar pediam novas "fábricas de 
açúcar", pois - como diz o refrão (expressão) popular - "pé no cana
vial, ponta na moenda". 

Compare o mapa econômico do século XVI, na p. 73, com o do século 
XVII, na p. 78. Você poderá perceber a expansão da agro-indústria do açúcar. 
Nos primeiros anos do século XVII, já existiam em nosso litoral duzentos en
genhos aproximadamente. O açúcar nêles produzido enriquecia os proprietá
rios (donos), o que fêz o cronista (escritor) Antonil comentar que: 

84 "o ser senhor de engenho é título a que muitos 
aspiram (desejam), porque traz consigo o ser 
servido, obedecido e respeitado de muitos". 

Lendo atentamente o que vem a seguir, você compreenderá por que o 
cronista fêz esta afirmação. 

Quem servia o senhor de engenho, quando fôsse preciso derrubar as 
matas, queimar os troncos, limpar o terreno, vigiar o crescimento das mu
das e molhar os partidos (canteiros)? - O escravo! 



Quem evitava que o gado pisasse nos canaviais e que as pragas ata
cassem as plantações? - O escravo! 

Quem cortava a cana a golpe de foice e a levava em feixes para as 
moendas? - O escravo! 

Só então chegava a época da moagem. Os engenhos reais eram aquêles 
em que a moenda era movida pela fôrça da água, como o da ilustração abai
xo. Mas nem todos os engenhos eram movidos desta maneira. Muitos eram 
movidos pela fôrça dos bois ou dos escravos, que assim eram compara
dos ao gado. 

Os escravos trabalhavam também na abertura de caminhos que liga
vam os engenhos aos portos e, por êsses caminhos, carregavam as caixas 
de açúcar, destinadas à exportação. Trabalhavam também na construção 
de prédios, como a casa-grande , onde moravam o senhor e a sua família, 
a capela, onde a população do engenho assistia à missa, e a senzala , onde 
os próprios escravos habitavam. E alguns ainda faziam serviços domés
ticos, como as mães pretas. 

Os escravos eram tão importantes naquela época, que o mesmo cro
nista, autor do livro Cultura e opulência do Brasil por suas drogas e minas, 
escrito no início do século XVIII, comentou: 

"Os escravos são as mãos e os pés do senhor de engenho, porque, 
sem êles, não é possível fazer, conservar e aumentar fazenda, 

nem ter engenho corrente", 

Mas, quem eram êsses escravos? 
Logo no início da colonização, os portuguêses escravizaram, para 

trabalhar nos seus engenhos, os indígenas que viviam no litoral e que nos 
anos anteriores tinham auxiliado na exploração do pau-brasil. Não acostu
mados, porém, ao trabalho agrícola e sedentário, os índios se rebelavam, 
fugiam para as matas ou morriam. 

Engenho de Açúcar, século 
XVII - Atlas Histórico 
Escolar - MEC. 
Que funções tinham num 
engenho de açúcar as pes
soas representadas na ilus
tração? 
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A crescente diminuição do número de escravos índios fêz que os 
. colonizadores passassem a se utilizar da escravidão negra, como 

jú tinham feito nas ilhas africanas. Iniciou-se, assim, a vinda de 
grande número de negros africanos para o Brasil. f: o que deno

minamos tráfico negreiro. 

Os comerciantes negreiros chegavam à África e carregavam os seus 
navios de negros, comprados muitas vêzes aos sobas, chefes das tribos, em 
troca de aguardente ou de fumo. Levando uma carga maior do que a 
capacidade do navio, os traficantes obtinham grandes lucros. Por esta ra
zão, a viagem até a América era feita em péssimas condições. Ao atingir 
o litoral brasileiro, aproximadamente a metade dos negros havia morrido. 
Os navios negreiros eram verdadeiras tumbas (túmulos) e, por isso mes· 
mo, eram chamados de tum beiras 

N egros no fundo do porão. 
Joiío Maurício Rugendas, 
"Viagem Pitoresca Através 
do Brasil". 
Qual o trecho dêste capítu
lo que se refere à ilustra
çeio? 

Por isso, também fugiam , mas, desconhecendo a reglao para onde ha
viam sido trazidos, era difícil para os negros esconderem-se nas matas. 
Quando isto acontecia, eram logo aprisionados pelos capitães-do-mato . 
Muito poucas vêzes os negros africanos conseguiram fugir e formar nas 
matas do interior os quilombos, onde procuravam levar um tipo de vida 
parecido com o de sua terra de origem. O mais conhecido dêstes qui lombos 
foi o de Palmares, surgido na serra da Barriga, nas Alagoas, durante o pe
ríodo em que os holandeses conquistaram o litoral nordestino. Após resistir 
durante 65 anos aos ataques de holandeses e portuguêses, o Quilombo dos 



Palmares foi destruído pela expedição de Domingos Jorge Velho, em 
1965. 

Muito embora fôssem "as mãos e os pés do senhor de engenho", os 
escravos nem sempre eram bem tratados, sobretudo pelos feitores (capa
tazes). Comentava Antonil que os escravos dos engenhos costumavam re
ceber apenas três pês: pão, pano e pau . .. , quer dizer, alimento, vestimenta 
e castigo em troca de tão pesadas tarefas. 

Nos engenhos, existiam ainda outros trabalhadores, além dos escravos. 
:f:les eram encarregados de certas tarefas, que nem sempre os escravos rea
lizavam, como a preparação do açúcar. Havia os feitores, o capelão, os co
lonos encarregados da plantação das roças e do pomar, onde eram planta
dos o milho, a mandioca, as verduras e os legumes que serviam para a 
alimentação dos habitantes dos engenhos. Existiam também aquêles que 
cuidavam do gado, os carpinteiros, os sapateiros e outros que defendiam a 
casa-grande, sempre que ocorriam ataques indígenas. :f:sses trabalhadores 
eram geralmente mulatos ou brancos pobres e, com o seu trabalho, permi
tiam que os engenhos ~e tornassem auto-suficientes, quase nada comprando 
de outras regiões. 

Dono das terras e dos escravos, governando e protegendo os tra
balhadores livres, o senhor de engenho era o elemento mais im
portante da sociedade surgida no Brasil no século XVI. A riqueza 
do senhor de engenho não era medida pela quantidade de terras 
que possuía, mas pelo número de homens que tinha sob seu 

mando, principalmente escravos. 

As grandes famílias proprietárias de escravos e de terras passaram a 
controlar também a vida política da colônia. Dominando as câmaras mu
nicipais tinham, quase sempre, mais poder e autoridade que os próprios 
representantes do rei, como os governadores-gerais. 

Mercado de escravos, João 
Maurício Rugendas, "Via
gem Pitoresca A través do 
Brasil". 
Por um boi cem oitavas. 
por um negro bem feito, 
valente e ladino trezentas 
oitavas . . . 



A população da capitania de Pernambuco conhecia o poderio da fa
mília Cavalcânti, dona de mais da metade das terras da região, e · por isso 
dizia: 

"Quem viver em Pernambuco 
Deve estar desenganado: 
Ou há de ser Cavalcânti, 
Ou há de ser cavalgado". 

Atualmente, a maior parte da população brasileira vive e trabalha nas 
cidades. Entretanto, na segunda metade do século XVI, a maior parte dos 
habitantes do Brasil vivia e trabalhava no campo. Nas cidades e vilas exis
tiam no litoral, ficavam as autoridades governamentais e religiosas. :Bsses 
núcleos serviam, geralmente, para defender a colônia dos ataques estran
geiros, para realizar o comércio com o exterior, exportando o açúcar e o 
pau-brasil e importando vários artigos europeus e escravos negros africa
nos. Nessas cidades e vilas, os senhores mandavam construir casas, onde 
costumavam ficar, sempre que havia algu~a festa religiosa ou reunião da 
câmara municipal. Aproveitavam, então, para discutir o preço do açúcar, 
a venda do gado, o casamento dos filhos, a compra de novas terras. Con
sulte o mapa da página 78 e relacione e localize as atividades econômicas 
que não foram mencionadas neste item. 

7. FLAMENGO NO NORDESTE 

AS INVASOES HOLANDESAS NO BRASIL, NO SÉCULO XVII 

Na cidade do Rio de Janeiro, existem o bairro do Flamengo e o 
morro da Urca, dois topônimos (nome próprio de um lugar) que lembram 
a presença dos comerciantes holandeses (também chamados de flamengos) 
no nosso litoral, com seus navios redondos - as urcas - que transpor
tavam o açúcar brasileiro para a Europa, desde o século XVI. 

Muito antes da descoberta do Brasil, o rei de Portugal já mantinha 
~ relações comerciais com os holandeses, que distribuíam pela Europa os 

produtos que os portuguêses traziam da África e do Oriente e ainda em
prestavam o dinheiro necessário à organização das expedições marítimas. 

Quando a lavoura açucareira expandiu-se pelo litoral brasileiro, foram 
necessários novos recursos financeiros para.a compra de escravos e de novas 
peças para as moendas. Não possuindo êS,ses recursos, o portuguêses no
vamente aceitaram a ofertas dos comerciantes flamengos. Em troca, deixa
ram aos holandeses as tarefas de transporte e de venda do açúcar na Europa. 



A expansão da lavoura açucareira estabeleceu uma sólida aliança 
entre a coroa portuguêsa, encarregada da produção do açúcar 
através dos colonos no Brasil, e os comerciantes holandeses, que 
transportavam e vendiam o produto na Europa, tendo grandes 

lucros. 

A região habitada pelos holandeses era denominada, na Idade Média, 
Flandres, e por isso êles eram também conhecidos por flamengos. No início 
da Idade Moderna, ela passou para · o domínio espanhol, ficando conhecida 
como Países-Baixos Espanhóis. 

Consulte seu professor de Geografia para saber p~ que aquela re~ão 
é conhecida como Países-Baixos. 1?le também poderá ajudá-lo a entender 
por gue determinados fatôres geográficos facilitavam aos holandeses o co
mércio no interior do território europeu. 

Em 1572, os habitantes dos Países-Baixos Espanhóis iniciaram uma 
revolta para se libertarem do domínio estrangeiro. E:les acreditavam que 
os povos têm o direito de ser livres e de escolher os seus próprios gover
nantes. Mas o rei Filipe II da Espanha não pensava da mesma maneira c 
combateu violentamente a revolta. 

A reação espanhola fêz que muitos dos que habitavam a parte sul da 
região se conformassem com o domínio estrangeiro. A população da parte 
norte, porém, prosseguiu na luta e, em 1579, proclamou uma república, for
mada por sete províncias: a República das Províncias Unidas. Como a 
Holanda era a mais importante dessas províncias, com o passar do tempo 
o seu nome passou a ser o de todo o nôvo país. 

Quando ocorreu a União Ibérica, no ano seguinte, Filipe II pensou 
que poderia derrotar os comerciantes da nova República, impe~. 
dindo-os de comerciar com as colônias que a Espanha agora pos-

suía no Ocidente e no Oriente. 

Os "carreteiros do mar" - denominação dada aos comerciantes holan
deses ou batavos - reagiram e passaram a atacar o império espanhol, pri
meiro através de corsários e piratas e, mais tarde, formando companhias de 
comércio para invadi-lo e ocupá-lo. 

Entende-se por companhia de comércio uma associação de pessoas que 
reúnem o seu dinheiro para realizar uma atividade comercial lucrativa. 89 
Os lucros obtidos seriam divididos entre os associados. 

Em 1602, foi formada a Companhia das lndias Orientais, que con
quistou várias colônias espanholas no Oriente, como a Malásia. O rei es
panhol teve tantos prejuízos com a perda de suas colônias que foi obri
gado a pedir uma trégua (suspensão temporária de uma guerra) de doze 
anos, a partir de 1609. O sol, que nunca se punha no império espanhol, 
começava a ser eclipsado por sete pequenas províncias. 



90 

Quando a trégua findou, os holandeses criaram uma nova com
panhia: a das lndias Ocidentais. Ela foi a responsável pelas in
vasões do litoral oriental da América do Norte, pelas invasões 
do litoral nordeste do Brasil e de Angola, no litoral ocidental da 

África, e pela ocupação das Antilhas. 

Em 1624, a Companhia das lndias Ocidentais realizou o primeiro 
ataque a Zukherland - a "terra do açúcar". Vinte e seis navios, três mil 
soldados e quinhentos canhões compunham a expedição que invadiu a ca
pitania real da Bahia de Todos os Santos, conquistando a cidade de Sal
vador e aprisionando o governador-geral do Brasil. 

A população da cidade, os trabalhadores rurais, os senhores de en
genho e mesmo alguns escravos organizaram emboscadas, sob a direção 
do bispo do Brasil, Dom Marcos Teixeira, e lutaram contra os invasores. 
O auxílio trazido por uma esquadra de guerra espanhola permitiu expulsar 
os holandeses, antes que a ocupação completasse um ano. 

Que outro motivo levou os holandeses atacar Salvador, além do fato 
de ser esta cidade a capital do Estado do Brasil? Você pode utilizar o map~ 
~p~g!na 78. 

Vista do PôrlO do Recife, 
século XVIl. Franz Posto 
Consultando um dicionário 
histórico faça uma pequena 
biografia dêste pintor ho
landês. 

Mas a Companhia não desistira da ocupação do litoral brasileiro. Em 
1630, resolveu invadir a Capitania de Pernambuco, região produtora de 
açúcar e onde havia também grande quantidade de pau-bras iI. Uma expe
dição ainda mais poderosa foi organizada: setenta navios, sete mil tripulan
tes e duzentos canhões. Os recursos necessários para equipá-la foram quase 
todos conseguidos no ataque realizado, em 1628, à "esquadra de prata" 
- nome dado à frota que levava a produção de prata do México para 
a Espanha. 



Retirada do Cabo de S. Roque, quadro de 
Henrique Bernardelli, Museu Paulista. 
Como se explica a presença, em 1639, dos ban
deirantes nas lutas contra os holandeses? O texto 
o auxilia a obter a resposta. 

Após a conquista das vilas de Olinda e Recife, os invasores estende
ram o seu domínio pela Capitania de Pernambuco e, alguns anos depois, 
pelas àemais capitanias do litoral nordestino. Iniciava-se um longo período 
de ocupação, que duraria vinte e quatro anos (1630-1654). 

A resistência aos holandeses partiu do Arraial do Bom Jesus, acam
pamento militar próximo à Olinda, erguido por Matias de Albuquerque, 
governador da Capitania de Pernambuco. Senhores e escravos negros, tra
balhadores livres dos engenhos e população urbana, autoridades e sacer
dotes, reinóis (portuguêses nascidos em Portugal) e mazombos (filhos de 
portuguêses nascidos no Brasil), índios e caboclos juntaram-se para expul
sar os invasores. O holandês, inimigo comum, unia pela primeira vez num 
mesmo sentimento de defesa uma população com tantas diferenças, mas 
que a colonização forçara ao convívio no mesmo território. 

Lutas violentas se sucedem, marcando o avanço dos holandeses. Sem 
quase receber auxílio da Espanha, a população da colônia não possuía 
recursos para resistir aos invasores, que, em 1635, conquistaram o Arraial 
de Bom Jesus. 

Os combates estavam arruinando os senhores de engenhos. As plan
tações eram destruídas. Os escravos fugiam para as matas, e foi nessa época 
que se constituiu o quilombo dos Palmares. 

Qua~e sempre, os senhores não podiam exportar o açúcar produzido, 
porque os holandeses dominavam os portos do litoral. 

Em 1637, o conde João Maurício de Nassau-Siegen chegou a Pernam
buco, para governar as terras conquistadas pela Companhia das índias 
Ocidentais. f.le prometeu auxílio financeiro aos senhores para a reconstru- 21-
ção de seus engenhos, e quase todos aceitaram, havendo, assim, condições 
para que vivessem em paz. 

Inúmeras modificações ocorreram na área ocupada pelos holandeses, 
durante o período de govêrno de Nassau (1637-1644). 

A vila do Recife, que em 1637 possuía apenas 150 casas, em 1639 
já contava com 2000. f.sse crescimento demonstra a importância que o 
pôrto de Recife possuía para os invasores, que não se interessavam por 
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João Maurício de Nassau. 
gravura de autor desconhe
cido_ 

Olinda, situada no alto de um morro, e que era o local preferido pelos 
senhores de engenho. 

Mercadores, usurários (aquêles que emprestam dinheiro) , soldados e 
marinheiros moravam na parte antiga do Recife, enquanto os ricos comer
ciantes, os funcionários da Companhia e mesmo alguns senhores de en
genho aiiados dos holandeses residiam num bairro nôvo, a cidade de Mau
rícia, construída pelo conde na ilha de Antônio Vaz. 

O conde procurou criar na sede da Nova Holanda um ambiente cul
tural idêntico àquele a que estava acostumado na Europa. Pintores, astrô
nomos, botânicos (os que estudam os vegetais) e historiadores holandeses 
vieram estudar um mundo que lhes era totalmente nôvo, uma colônia 
tropical. 

Em 1640, parecia que a tranqüilidade na Nova Holanda era defini
tiva. O conde de Nassau, além das medidas em favor da economia açuca
reira e da cultura da Nova Holanda, convocara uma assembléia dos repre
sentantes das antigas câmaras municipais da região ocupada. 

Aquela situação de tranqüilidade aparente começou a se modificar, 
quando a Companhia ordenou aos senhores de engenho o pagamento dos 
empréstimos que tinham recebido. Muitos dêles não podiam fazê-lo e, para 
não entregarem suas terras aos credores (pessoas a quem se deve) , revol-



"O holandês, inimigo comum, unia pela primeira vez num mesmo sentimento de 
defesa uma população com tantas diferenças ... " 
Batalha dos Guararapes, Vítor Meireles, Muse.u Nacional de Belas Artes, R. J. 

taram-se em 1645. Um ano antes, Maurício de Nassau, chamado pela Com
panhia das lndias Ocidentais, regressara para a Holanda. 

Mas não era somente por causa do pagamento dos empréstimos que 
os senhores de engenho e os habitantes do Nordeste se revoltaram contra 
os holandeses. Havia, também, outras razões, como as religiosas - os ho
landeses eram protestantes, enquanto os brasileiros e portuguêses eram ca
tólicos, e não seria fácil que uns e outros pudessem viver em paz muito 
tempo. 

Iniciava-se a Insurreição Pernambucana sob o comando do português 
João Fernandes Vieira, de André Vidal de Negreiros, do índio Filipe Ca
marão e do negro Henrique Dias. O senhor de engenho João Fernandes 
Vieira ergueu, no mesmo local do anterior, o Arraial Nôvo do Bom Jesus, 
que serviria para reviver na população o ideal da resistência. 

Após lutas violentas, como o combate do Monte das Tabocas (1645) 
e as duas batalhas dos Guararapes (1648 e 1649), os holandeses foram 
derrotados. Em 1640 ocorrera a Restauração portuguêsa, isto é, terminara 
a União Ibérica. Mesmo assim, Portugal pouco pôde auxiliar na luta contra 
os invasores. Uma das medidas tomadas para isso foi a criação da Compa
nhia Geral do Comércio do Brasil (1649). Como a República das ProvÍn
cias Unidas estava em guerra com a Inglaterra (1652-1654), não pôde 
ajudar as tropas holandesas no Brasil, o que fêz que o tenente-general Sigis
mundo von Schkoppe assinasse a rendição da Campina da Taborda, em 
1654. 
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Embora expulsos, do, Brâ$il;os fiolandéses soment~ reconheceram 
a. perda do litoral n()tdestiu,o~m 1661, quando assinaram a paz 

, pe .. Haia. com, Portugal. 

Por êste tratado, a Répública das Províncias Unidas aceitava o do
mínio português sôbre aquela região e sôbre Angola, que fôra reconquis
tada pelo governador do Rio de Janeiro, Salvador Correia de Sá e Bene
vides, em 1648. Contudo, os holandeses manteriam sob seu domínio as co
lônias orientais que haviam conquistado e ainda receberiam uma indeni
zação em dinheiro. 

Expulsos do Brasil, os holandeses passaram a produzir cana-de-açucar 
nas suas colônias nas Antilhas. :f:sse açúcar era vendido na Europa por 
um preço mais baixo do que aquêle produzido no Brasil. Isto provocou 
uma diminuição da produção brasileira. 

Portugal conseguira manter o seu domínio sôbre o litoral brasileiro 
pela Paz de Haia, mas não assegurou o monopólio da produção do açúcar 
que possuía antes das "guerras do açúcar" . 

Consulte uma enciclopédia para saber se a Holanda, que atualmente 
se denomina Reino dos Países-Baixos, desenvolve alguma atividade eco
nômica idêntica à da época em que invadiu o Nordeste brasileiro. 

8. TODOS OS CAMINHOS CONDUZEM A ESPANHA 

COLONIZAÇÃO ESPANHOLA NA AMÉRICA 
SÉCULOS XVI E XVII 

Em "O Brasil dos Filipes", você aprendeu que os seus domínios abran
giam terras na Europa, na África, na Ásia e na América. Além disso, 
controlavam as rotas marítimas no Mediterrâneo j no Pacífico e no Atlân
tico. Para mater êsse imenso Império - grande extensão de terras sob 
a autoridade de um monarca chamado imperador - os Filipes necessi
tavam de uma numerosa burocracia, isto é, de funcionários que trabalhas
sem para o govêrno. Mas necessitavam, também, de exército e de marinha 
muito fortes . E como fôssem ardorosos defensores da religião católica, ne
cessitavam, ainda, da colaboração do clero (sacerdotes). 

De onde vinham os recursos para pagar a burocracia, o exército, a 
marinha e o clero dos espanhóis, que mantinham seus domínios? 

Os recursos ,que permitiranl "~os Filipes manter seus extensos do..: 
mínios, nos séculos XVI e xxn, vieram, principalmente, de suas co" 

lôni~s na América. 



Para obter riquezas, não bastava descobrir e conquistar colônias. Era 
preciso povoá-las, defendê-las e organizá-las. Era preciso transmitir para 
os primitivos habitantes a religião, os costumes e as leis dos espanhóis. 
Era preciso colonizar. 

A Espanha era, naquela época, uma monarquia absoluta, em que o 
rei governava em nome de Deus e tinha podêres para fazer a lei, para man
dar cumprir a lei e para verificar se a lei era cumprida. 

As colônias eram consideradas propriedades pessoais do rei. Nelas, 
portanto, sua autoridade era absoluta. Êle as governava através do Conselho 
das Indias, que se localizava em Madri, e da Casa de Contratação, que se 
localizava em Cádiz e depois em Sevilha. 

Cabia ao Conselho das lndias decidir sôbre impostos, j1Jstiça e religião. 

Cabia à Casa de Contratação controlar o comércio e a navegação. 
Assim, quando o mercúrio extraído no Peru não foi suficiente para o tra
balho nas minas, a Casa de Contratação autorizou a exportação de mer
cúrio da Espanha para a América. 

Consulte o mapa de Reconquista, na página 37, e localize Cádiz e 
Sevilha, assim como Madri, onde geralmente estava a côrte dos Filipes. 
Consulte o seu professor de Ciências e pergunte qual a utilidade do mer
cúrio na mineração. Observe o mapa da p~gina 96. 

As 'comunicações marítimas com a América espanhola só podiam ser 
feitas através das rotas de comércio exterior determinadas pela Casa de 
Contratação. Elas eram percorridas pelos galeões - grandes navios mer
cantes e de guerra - que viajavam sempre em comboio, isto é, próximos 
uns dos outros. Com isto, poderiam ajudar-se no caso de naufrágio ou de 
ataque de corsários e piratas. 

A viagem de Cádiz ou Sevilha até a América espanhola durava, ge
ralmente, oitenta dias. A volta durava de cento e vinte a cento e trinta dias. 

Consulte, no seu livro de Geografia, o regime de ventos e correntes 
marítimas no Oceano Atlântico e procure a razão da viagem de volta ser 
maior do que a de ida. 

Consulte as companhias de navegªção aérea e marítima e procure saber 
quanto tempo se leva hoje numa viagem de ida e de volta, entre a Espanhá 
e a América. . --

As rotas de comércio ligavam-se, na América espanhola, com as rotas 
de comércio intercolonial e de cabotagem (navegação pelo litoral). Por 
exemplo: a prata do Peru podia ser encaminhada pela rota que ia de EI 
Callao até o Panamá, de onde, atravessando o istmo, chegaria até Porto 
Bello. 

As rotas de comércio exterior e as de comércio intercolonial ou de 
cabotagem faziam ligação com os caminhos de penetração terrestre. 



Arthur Cezar Ferreira Reis - Miridan Britto Knox, Atlas Histórico Escolar, MEC. 

Consultando o map~ procure refazer os caminhos que um mercador 
de Buenos Aires poderia utilizar para comerciar com ,a Europa. Não se 
esqueça de que os colonos espanhóis estàvam probibidos de naveg~elo 
Atlântico Sul. 



Por exemplo: os mercadores de Buenos Aires não podiam chegar à 
Europa pelo Atlântico; só podiam comerciar através dos caminhos terres
tres ou fluviais que passavam por Santa Fé, Córdoba, Mendoza, Santiago 
e Vai paraíso, ou por Corrientes, Assunção, Potosi e Arica. 

Os mercadores do Peru não podiam também descer o rio Amazonas 
c chegar à Europa pelo Atlântico. Estas dificuldades criadas pelo mono
pólio explicam o contrabando. 

Para encaminhar para a Espanha as riquezas necessárias à con
servação do seu império, os Filipes haviam, desta maneira, esta
belecido uma rêde de caminhos marítimos, fluviais e terrestres, 
através do qual exerciam o monopólio. Isto não impediu, todavia, 

que o contrabando fôsse intenso. 

Todos os caminhos conduzem à Espanha ... 
A carga mais valiosa que os galeões levavam para a Europa era for .. 

mada pela prata, do México e do Peru, e pelo ouro da Colômbia. Eram êstes 
metais que mantinham a côrte, o exército, a marinha, a burocracia e o 
clero espanhóis. Mas a sua extração custava avida de milhares de servos 
índios, obrigados a permanecer no interior das minas durante tôda a se
mana, saindo só para assistir à missa. Tais trabalhos forçados foram mais 
rigorosos nas minas de prata, situadas nas partes elevada do Peru. Eram 
conhecidos como "mita". 

Houve um frade dominicano, Bartolomeu de las Casas (1474-1566), 
que se revoltou tanto contra os maUs tratos que sofriam os índios na 
América espanhola, que voltou para a Europa a fim de defendê-los. 

Mas os pesados galeões não levavam apenas metais. f:les transpor
tavam também o açúcar e o fumo, vindos dos engenhos e das "haciendas", 
localizadas nas Antilhas, onde trabalhavam os escravos negros africanos. 
Transportavam também plantas para tintura ou para remédios e ainda gran
de quantidade de couros, provenientes das estâncias localizadas nos "llanos" 
da Venezuela e nos pampas da bacia do Prata, nas quais trabalhavam os 
peões, geralmente mestiços de espanhol e índio. 

E que traziam os galeões da Europa? 
Até que os espanhóis utilizassem na sua alimentação o milho e a carne, 

era muito comum virem alimentos para a América, como trigo, azeite e 
vinhos. Mais tarde, passou a predominar a importação de tecidos e objetos 97 
manufaturados (fabricados). Os maiores consumidores dos tecidos finos e 
dos objetos manufaturados eram os altos funcionários, como o vice-rei, o 
capitão-geral, e os membros dos tribunais chamados audiências. Para exercer 
êstes cargos, os altos funcionários deveriam ter nascido na Espanha. O povo 
os apelidava de peninsulares ou de "chapetones ". 

Relacione, no mapa da pjgina 96, os vice-reinos, as capitanias-gerais 
e as audiências da América espanhola. 



Mas não eram apenas os altos funcionários que podiam comprar aquê
les tecidos ou objetos manufaturados. Os comerciantes nos portos podiam 
adquiri-los. Os membros das câmaras municipais (cabildos) igualmente os 
compravam. 

Cada cidade possuía um cabildo. Seus membros eram, geralmente, os 
grandes proprietários rurais. Tinham nascido na América, embora fôssem 
filhos de espanhóis. O povo os apelidava de "criolios". 

Como eram distribuídas as propriedades rurais? 

Nos primeiros tempos da colonização, o peninsular ou o criollo que 
as recebesse tinha o direito de escravizar os índios que nelas existissem. 
Depois, o proprietário passou também a ser obrigado a convertê-los ao ca
tolicismo. Dizia-se, então, que o índio era colocado sob a proteção do pro
prietário. A isto se deu o nome de "encomienda". 

Na América espanhola, nos séculos xv! e XVII, os altos funcioná
rios eram nascidos na Éspanha e conhecidos como "chapetones". 
Os demaisfuncionár~os e grande parte dos senhores de terra, em
bora nascidos na América, eram descendentes de espanhóis e co
nhecidos c:omo "criollos". Abaixo dos "chapetones" e dos 
"criollos" estavam o negro, o índi~ e o mestiço. Seus nomes eram 
deséonheci~os pelo rei, mas de seu trabalho dependia o império. 

A vida na América Espanhola foi muito influenciada pelo clero cató
lico. :ble concentrou os índios em missões ou reduções, para convertê-los 
e utilizá-los como mão-de-obra (trabalhador) . O sacerdote foi também 
professor, seja ensinando a ler e a escrever, nas igrejas, mosteiros, hacien
das, engenhos e estâncias, seja orientando os estudos médios e superiores, 
que eram realizados nos seminários e nas universidades das cidades. A êstes 
só chegavam habitualmente os chape tones e os criollos. No início do sé
culo XVII, já havia quatro universidades na América espanhola. 

Os habitantes da América espanhola muitas vêzes desrespeitavam as 
autoridades. "Obedeço, mas não . cumpo" ou "Viva o rei, mas abaixo o 
vice-rei" ~ eram frases comuns. Daí a importância dos sacerdodes, dando 

~ apoio às autoridades e pacificando os índios e os colonos. 

Em 1513, uma cédula (lei) do rei Dom Fernando, o Católico, dizia : 

"Todos os filhos dos caciques devem ser entregues, na idade de 

treze anos, aos frades franciscanos, os quais lhes ensinarão a ler, 

a escrever e a doutrina" . 

Por que o rei determinou isto? 



9. FLOR DE MAIO 

COLONIZAÇÃO INGLESA NA AMÉRICA DO NORTE, 
NO SÉCULO XVII 

Os inglêses também não acreditavam no testamento de Adão ... 
Por esta razão, atraídos pelas riquezas das lndias Ocidentais (Amé

ricas), agiam como corsários e piratas no Oceano Atlântico, e particular
mente nas Antilhas, desde o século XVI. Seus grandes inimigos eram os 
espanhóis, que controlavam as rotas marítimas do Atlântico. Por isto, os 
inglêses não podiam preocupar-se ainda com a fundação de colônias. Tan
to assim que fracassaram as tentativas de Walter Raleigh, na Virgínia, e 
de Humphrey Gilbert, na Terra Nova. 

Usando o Atlas Geográfico, localize no mapa da América do Norte 
a Virgínia e a Terra Nova. 

No século XVII, durante a dinastia dos Stuarts, as .condições se 
tornaram mais favoráveis para a fundação de colônias inglês as no 
litoral leste da América do Norte, que se encontrava pràticamente 

abandonado. 

Os reis permitiam que se organizassem companhias para fundar colô
nias nas lndias Ocidentais e explorar suas riquezas. Destas companhias 
participavam mercadores e banqueiros dos principais portos do país, assim 
como nobres que não desejavam viver apenas do que suas terras ofereciam. 

Uma destas companhias foi a de Londres. Em 1607, John Smith, a 
serviço desta companhia, fundou a primeira colônia da América Inglêsa, 
que não fracassou . Chamava-se Jamestown, em homenagem ao rei Jaime I. 

Ficava na Virgínia, cuja natureza parecia tão favorável aos colonos que 
John Smith teve êste desabafo: 

" Nunca o céu e a terra se combinaram em parte alguma, numa har
monia mais perfeita, para proporcionar ao homem um lugar para sua ha
bitação" . 

Como todos que chegavam às Américas nos séculos XVI e XVII, John 
Smith e a companhia esperavam encontrar pedras e metais preciosos. Mas 99 
logo perceberam que os lucros teriam outra origem: a pesca, o comércio 
de peles, madeiras e, mais tarde, o tabaco. . 

Além dos motivos simplesmente econômicos, como os que levaram 
a Companhia de Londres, à Virgínia, houve, no século XVII, mo
tivos políticos e religiosos para a fundação das colônias inglêsas 

no litoral leste da América do Norte. 



C O LONIZAÇÃO 
INGLÊSA 

DAS COLÓNIAS DE ONTEM AOS 
EST ADOS DE HOJE (E.U.A.) 

D 

• 
ÁREA OCUPADA EFETIVA
MENTE ATÉ 1760 

EXTENSAo ATUAL DAS AN
TIGAS TREZE COLÓNIAS 

Arthur Cezar Ferreira Reis - Miridan Brillo Kn ox, Atlas Histórico Escolar, M EC. 



Os Stuarts eram absolutistas. Não admitiam que fôsse praticada qual
quer outra religião que ameaçasse o seu poder. Daí as perseguições a certos 
grupos religiosos ou seitas, o que levava os seus membros a emigrar para 
o Nôvo Mundo, onde poderiam viver livremente e de acôrdo com suas 
idéias. Para emigrar, entravam em acôrdo com os mercadores, os ban
queiros, os nobres e com os armadores (proprietários de navios). 

Foi o que aconteceu com os Padtes Peregrinos. Perseguidos na Ingla
terra, êles embarcaram num velho navio que tinha um nome poético : May
flower - Flor de Maio. Depois de viajarem cinco mil quilômetros pelo 
Oceano Atlântico, atingiram a parte sul da baía de Massachusets e ali fun
daram Plymouth, em 1620, dando início à colonização da Nova Inglaterra. 

Foi, também, o que aconteceu com os Quakers. Perseguidos na Ingla
terra, aceitaram a proteção de William Penn, rico proprietário, e fundaram 
a Pennsilvânia, em 1681, cuja principal localidade era Filadelfia. 

William Penn, teve, assim como John Smith, palavras de entusiasmo 
pela natureza do Nôvo Mundo: 

O ar é perfumado e puro, os céus são serenos. 
Mas para os colonos nem sempre tudo era perfumado, puro e sereno. 

Novas colônias tiveram de ser criadas, porque a mesma intolerância que 
tanto se criticara no rei era praticada por muitos colonos na América. 

As riquezas eram de fato muitas: pesca, madeiras, peles, tabaco. Mas 
para obtê-las era preciso enfrentar os índios iroqueses, que das matas que 
cobrem os montes Apalaches vigiavam os europeus. E, para comerciar as 
riquezas, era preciso enfrentar espanhóis, senhores do Atlântico e das An
tilhas, e também os franceses, senhores da bacia do rio São Lourenço e dos 
Grandes Lagos (Nova França). 

Veja o mapa da pigina 100. 
Os suecos e os holandeses ali possuíram algumas colônias que só no 

fim do século passaram para os inglêses. Nova Iorque, por exemplo, foi 
colônia holandesa e se chamava Nova Amsterdã. 

Vencendo dificuldades de todos os tipos, DS colonos inglêses. entre 
1607 e 1660, ocuparam a região que vai de Massachusets à Vir

gínia, e dos montes Apalaches até o Oceano Atlântico. 

Como os inglêses venceram essas dificuldades? Certamente que a natu-
reza os ajudou. 101 

A terra era fértil. Os rios que desciam dos montes eram navegáveis. 
Havia bons portos, através dos quais se fazia comunicação di reta com o 
exterior. 

Mas a natureza sozinha não venceu tôdas as dificuldades. 
O colono inglês que veio para a América no século XVII já trazia, geral

mente, uma boa instrução, alguns recursos financeiros e vontade de enri
quecer - e tudo isto o ajudou bastante. 



Estava, ainda, decidido a praticar livremente sua religião e organizar 
o govêrno das colónias como julgasse certo. Antes de desembarcar, os 
Padres Peregrinos do Mayflower se comprometeram a respeitar um pacto 
(acôrdo) : 

Formar um govêrno livre. de indivíduos que se obrigam a viver de 
modo pacífico e organizado. obedecendo a autoridade civil que êles mesmos 
elegerão. 

Comp-are o pacto do Ma)'f1ower com a expressão "Viva o rei, mas 
abaixo o vice-rei" da América espanhola, e com os têrmos da carta foral 
de Duarte Coelho, na América portuguêsa. Que conclusões você pode tirar 
desta comparação? --

Esta cena mostra aspectos da vida dos primeiros colonos inglêses na A mérica. Com 
o auxílio do texto faça uma descrição desta ilustração. 



RECORDANDO . .. 

1 . A política mercantilista das nações européias fêz que fôssem criadas 
na América dois tipos de colônias: as de exploração, localizadas ge
ralmente nas áreas tropicais e subtropicais, que deveriam produzir 
artigos para serem exportados para a Europa, e as de povoamento, 
localizadas geralmente nas áreas temperadas, para onde se dirigiam 
famílias européias que procuravam criar uma vida nova, muito pa
recida com a de suas terras de origem . 

2. As divisões administrativas que o Brasil conheceu, no decorrer de 
sua história, até os dias de hoje, foram as capitanias, as províncias e 
os Estados. 

3 . Fixando o colono ao litoral, fundando vilas, iniciando a vida eco
nômica, as capitanias hereditárias possibilitaram a manutenção do 
domínio português no litoral brasileiro. 

4. Atendendo aos pedidos dos ocupantes do litoral brasileiro, o rei Dom 
João III, criou, em 1548, o cargo de governador-geral, cujas atribui
ções se resumiam em "dar favor e ajuda" às povoações da costa. 

5. As vilas e cidades deram origem aos primeiros municípios brasileiros. 
Eram administrados através das câmaras municipais, cujos membros 
eram eleitos pelos "homens bons". 

6. No período que vai de 1580 a 1640, denominado União Ibérica, o 
Brasil foi incluído no domínio dos Habsburgos, o que prejudicou 
especialmente a República das Províncias Unidas. Nessa fase, tanto 
os espanhóis quanto os portuguêses desrespeitaram o Tratado de Tor
desilhas. 

7 A expansão da agro-indústria do açúcar pedia mais solos de massapê 
e mais escravos índios. Para conseguir tudo isto, os portuguêses con
quistaram o litoral de Sergipe e o litoral da Paraíba, estendendo-se 
até a foz do rio Amazonas e afastando os estrangeiros que aí se 
encontravam. 

8. Os trabalhadores escravos eram essenciais para a agro-indústria do 
açúcar, que fazia do senhor de engenho a figura de maior poder, 
prestígio e riqueza na colônia. Produzindo açúcar para exportar, o 
Brasil era uma colônia de exploração de Portugal. 103 

9 . Proibidos pelo rei da Espanha de comerciar com o açúcar brasileiro, 
os holandeses invadiram a Bahia, em 1624/1625, e o Nordeste, em 
1630/1654. Durante a ocupação holandesa, o período mais importante 
foi o do govêrno do conde de Nassau, após o qual teve início a 
Insurreição Pernambucana. Embora expulsos do Brasil em 1654, os 
holandeses ~àmente reconheceram a perda do litoral nordestino em 
1661. 



10. O imenso império espanhol, nos séculos XVI e XVII, foi mantido prin
cipalmente com o ouro e a prata de suas colônias americanas. Nelas 
os altos cargos administrativos pertenciam aos chapetones, embora 
os criollos fôssem a parte mais rica e culta da população. O impe
rador espanhol se utilizou muito da Igreja para realizar a coloniza
ção, na qual predominavam as colônias de exploração. 

11 . Vencendo dificuldades de todos os tipos, os colonos inglêses, entre 
1607 e 1660, ocuparam a região que vai de Massachusets até Vir
gínia e dos montes Apalaches até o Oceano Atlântico. Nessa época, 
já existiam, no litoral leste da América do Norte, tanto colônias de 
povoamento como colônias de exploração. 

POR ~SSE MUNDO AFORA . .. 

Entre 1534 .e 1661 , os portuguêses ocupavam o litoral brasileiro, desde 
a vila de Paranaguá, ao sul, até o rio Oiapoque, ao norte. Para esta 
ocupação, muito contribuíram a agro-indústria do açúcar e as conseqüên
cias da União Ibérica (1580-1640). Nesta mesma época, os espanhóis to
mavam medidas para extrair de suas colônias americanas a máxima pro
dução de ouro e prata, que serviriam para sustentar seu imenso império. 
Epquanto isso, os inglêses iniciavam a ocupação leste da América do Norte. 
índios, negros e brancos estavam transformando a América e sendo por 
ela transformados num povo nôvo: o povo americano. 

DE GENTE PARA GENTE . . . 

19) Selecionamos para você um trecho do romance Menino de en
genho, de José Lins do Rêgo (1901-1957) . Trata-se da primeira impressão 
de Carlinhos, menino que morava numa cidade, ao ver um engenho. 

"Depois do café mandaram-me para o engenho, que estava nos fins da 
moagem. Eram uns restos de cana que aproveitavam. 

- Quase que você não pega b engenho safrejando, me disse o Tio 
Juca. 

Ficava a fábrica bem perto da casa-grande. Um enorme edifício de 
telhado baixo, com quatro biqueiras e um bueiro branco, a bôca cortada 
em diagonal. Não sei por que os meninos gostam tanto das máquinas. Minha 
atenção inteira foi para o mecanismo do engenho. Não reparei mais em 
nada. Voltei-me inteiro para a máquina, para as duas bolas giratórias do 
regulador. Depois comecei a ver os picadeiros atulhados de feixes de cana, 



o pessoal da casa de caldeiras. Tio Juca começou a me mostrar como se 
fazia o açúcar. O mestre Cândido com uma cuia de água de cal deitando 
nas tachas e as tachas fervendo, o côcho com o caldo frio e uma fumaça 
cheirosa entrando pela bôca da gente. 

- f: aqui onde se cozinha o açúcar. Vamos agora para a casa de 
purgar. 

Dois homens levavam caçambas com mel batido para as fôrmas esten
didas em andaimes com furos . Ali mandava o purgador, um prêto, com 
as mãos metidas na lama suja que cobria a bôca das fôrmas. Meu tio ex
plicava como aquêle barro prêto fazia o açúcar branco. E os tanques de 
mel-de-furo, com sapos ressequidos por cima de uma bôrra amarela, me 
deixaram uma impressão de nojo. 

Andamos depois pela bôca da fornalha, pelll bagaceira coberta de um 
bagaço ainda úmido. Mas o que mais me interessava ali era o maquinismo, 
o movimento ronceiro da roda grande, e a agitação febril das duas bolas 
do regulador. 

Quando vieram me chamar para o amôço, ainda me encontraram en
cantado diante da roda preguiçosa,> que mal se arrastava, e as duas bolas 
alvoraçadas, que não queriam parar". 

29 ) O trecho que se segue foi retirado do Diálogo das grandezas do 
Brasil, escrito no século XVII, cuja autoria é, geralmente, atribuida a Am
brósio Fernandes Brandão. 

Alviano 

.. . mas folgarei de saber a ordem que há para se fazer um pão de 
açúcar tão alvo e formoso como se leva a Portugal e aqui o vimos. 

Brandônio 

A ordem é esta: depois do açúcar limpo e melado nas caldeiras, se 
passam umas tachas também de cobre, aonde à fôrça de fogo o fazem pôr 
no ponto necessário para haver de coalhar e criar corpo, e dali se lança 
em umas fôrmas de barro, dentro nas quais se encorpora e endurece, e 
depois de estar frio o levam a uma casa muito grande, que só para êsse 
efeito se prepara, a que dão o nome de casa de purgar e, nela sôbre ta- 105 
buado que está furado se assentam as tais fôrmas, com lhes abrirem um 
buraco que tem por baixo, por onde vão purgando o mel sôbre correntes 
do mesmo tabuado, que para o efeito lhe põem por baixo, e o mel que 
por essa maneira vai caindo das fôrmas se ajunta todo em um tanque 
grande . . . e como as fôrmas estão despedidas de todo o mel lhe lançam 
em cima barro desfeito e água, o qual é bastante para dar ao açúcar a 
brancura que nêle vemos. 



Alviano 
E como é possível que o barro, que, por razão o devia sujar e fazcol 

prêto, o enbranqueça, é para mim um segrêdo dificultoso de entender. 
Brandônio 

Nem o entenderam muitos anos os primeiros que lavraram açúcares, 
porque do modo que primeiramente o faziam dêsse o gastavam, até que uma 
galinha aclarou êste segrêdo, a qual acaso voando com os pés cheios de 
barro úmido, se pôs sôbre uma fôrma cheia de açúcar, e naquela parte 
onde ficou estampada a pegada se fêz todo o circuito branco, donde se 
veio a entender o segrêdo e virtude que tinha o barro para enbranquecer, 
e se pôs em uso. 

Alviano 
Não foi má mestra a galinha para mostrar por êsse modo a cura da 

negridão do açúcar, pois há tanta diferença na valia do alvo ao negro, e 
assim, se o engenho fizer muita quantidade do bom não deixará de dar 
proveito ao senhor dêle". 

QUE PODEMOS FAZER . .. 

1 . Agora você deverá comparar os dois trechos. Sugerimos que os releia 
atentamente. 

Existe uma diferença de aproximadamente três séculos entre os 
dois autores. Mesmo assim você observa inúmeras semelhanças: 
a) Como era produzido o açúcar? 
b) Qual o processo empregado para clarear o açúcar? Pergunte ao 

professor de Ciências porque o barro faz o açúcar ficar branco. 
c) Que fato histórico sugere a você a frase: "ali mandava o purga

dor, um prêto ... " 
d) Continua o açúcar a ser produzido, em tôdas as regiões do Brasil, 

pelos processos descritos por José Lins do Rêgo? 
2. Faça uma pesquisa para conhecer as várias utilizações do açúcar. Seu 

professor de Ciências poderá ajudá-lo. 
3. O avanço da técnica conseguiu produzir açúcares em laboratório. Pro

cure entrevistar um médico para saber quais as vantagens e desvan
tagens que êste produto apresenta para o homem. 

4. Com o auxílio de seu professor de Geografia, faça uma pesquisa sôbre 
as principais áreas produtoras de açúcar no mundo. Como os países 
que não apresentam condições favoráveis ao cultivo da cana-de-açúcar 
solucionam esta deficiência? 

5 . Volte ao item "Os pés e as mãos dos senhores de engenho". Sob a 
orientação de seu professor, a sua turma poderá ler o trecho que se 
inicia por: "Quem servia o senhor .. " até "mães pretas", sob a forma 
de jogral. 



v 
D~OGAS, COURO, 

INDIOS E OURO 
A COLON IZAÇÃO: 

A OCUPAÇÃO DO INTERIOR - 1661-1789 

Os viajantes que estiveram no Brasil no século XVII, contaram que eram 
raras as notícias que interessavam aos habitantes das cidades e vilas, mes
mo do litoral. Mas, no início de 1641, os navios chegados da Europa 
trouxeram uma novidade importante. 

Em nezembro de 1640, o duque. de Bragança fôra aclamad,o rei 
de Portúgal, .com ,o nome de Dom João IV. Portugal se separava 

·da Espanha. Acabava a União Ibérica. Era a Restauração (re
cuperação) da independência de Portugal, perdida em 1'580. 

O Brasil não era mais dos Filipes. Era dos Braganças, menos a parte 
ocupada pelos holandeses, que continuava a ser da Companhia das índias 
Ocidentais e governada por Maurício de Nassau. 

O nome de Dom João IV, o Restaurador, foi aclamado, como rei, na 
Bahia em fevereiro, no Rio de Janeiro em março e na vila de São Paulo 
em abril de 1641. Na Capitania de São Vicente, porém, houve algumas 
pessoas que pensaram em aclamar um "rei paulista", escolhendo Amador 
Bueno. tste, entretanto, preferiu recusar a perigosa homenagem e fugiu 
para o Convento de São Bento, gritando: 

Viva el-rei de Portugal, Dom João IV. 

Mas como Portugal, tão enfraquecido, política e econômicamente, por 107.: 
causa da União Ibérica, conseguiria manter a sua independência, restaurada 
em 1640? 

Esta pergunta o rei Dom João IV também a fêz. 
Para vencer os Habsburgos espanhóis, aliou-se aos seus Illlmlgos: ao 

rei da França, Luís XIII, em 1641, à rainha Cristina da Suécia, no mesmo 
ano e ao rei Carlos I, da Inglaterra, em 1642. Com as Províncias Unidas, 
também inimigas dos espanhóis, fêz uma trégua por dez anos (1641-1651). 



Portugal, Espanha, França, Suécia e Inglaterra são monarquias até 
hoje? 

E as Províncias Unidas são uma República até hoje? 
Consulte uma enciclopédia ou um dicionário histórICo ou geográfico c 

responda a estas perguntas. 
- Os holandeses não cumpriram a trégua de 1641-1651. No Brasil , 
conquistaram Sergipe e Maranhão. Na África, São Paulo de Loanda e a 
ilha de São Tomé. O mesmo aconteceu com os colonos brasileiros. Em 
1645, iniciaram a Insurreição Pernambucana e reconquistaram Angola em 
1648. Portugal não podia apoiar oficialmente, até 1651, qualquer luta ar
mada contra as Províncias Unidas. E houve um momento em que pensou 
até em dar-llhes Pernambuco definitivamente. 

Como pôde, então, Portugal, após 1651, lutar com as Províncias Uni
das e ao mesmo tempo obter o reconhecimento, pelos espanhóis, de sua 
independência? 

A aliança inglêsa ' foi. que , permitiu a Portugal tanto lutar com as 
Províncias Unidas e assinar <> Tratado de Haia, em 1661, como 
obter o reconhecimento de sua independência pelos espanhóis, 

em 1668. 

Esta aliança foi renovada e ampliada em 1654 e em 1661, sendo que, 
neste último tratado, ficou decidido o casamento do rei da Inglaterra, Car
los II, da dinastia dos Stuarts, com a princesa Dona Catarina, da dinastia 
de Bragança. No dote (bens que leva a pessoa que se casa) da princesa 
portuguêsa incluíam-se as colônias de Tânger, no norte da África, e Bom
baim, na lndia, além de 2 milhões de cruzados (antiga moeda de ouro 
portuguêsa), e do direito dos inglêses comerciarem livremente no Brasil 
e na lndia. Em troca, o noivo lhe daria 30 mil libras (moeda inglêsa) c 
um castelo, caso ficasse viúva. 

Sendo a noiva uma princesa, 
mais que tudo português a, 
casamento nada mal, 
pois no dote certamente 
ou vem ilha ou continente 
valorizando o enxoval ... 

Cerno repercutiu a Restauração no Brasil? 

Depois dos ttatados com a~Províncias Unidas e com a Espanha" 
Portugal verificou que a p~rte mais importante do seu império 
colonial era o Brasil. Havia perdido para os holandeses, sem iil
denização, as suas colônias no Pacífico, ricas em especiarias, como 
as Malucas. Para compensá4as, só lhe restavam o pau-brasil e o 
açúcar e a esperança de descobrir ouro ou outro metal precioso 

no interior do Brasil. ' 



Com a finalidade de controlar as colônias portuguêsas o mais póssível 
e especialmente o Estado do Brasil e o Estado do Maranhão, foi criado 
o Conselho Ultramarino. Denominava-se Conselho Ultramarino o órgão 
criado em 1642, por Dom João IV, para executar a política colonial por
tuguêsa. 

Mas havia uma dificuldade: os habitantes do Nordeste já não eram 
tão obedientes como os de 1580. Haviam percebido a sua importância, pois 
lutaram pràticamente sozinhos contra os holandeses. Agora se mostravam 
exigentes em seus direitos, a tal ponto que o rei foi obrigado a transformar 
Pernambuco em capitania da coroa, confiscando-a em 1716. Alguns anos 
antes, houvera um conflito entre a câmara de Olinda, dominada pelos pro
prietários de terra brasileiros, e os mercadores reinóis de Recife. A êste 
conflito se deu o nome de Guerra dos Mascates. 

Dominando a foz do Amazonas e do São Francisco os colonos por
tuguêses abriram outros caminhos de penetração para o interior. A sua con
quista seria a próxima etapa da colonização. 

1. O MUNDO DAS DROGAS 

A EXPLORAÇÃO DO VALE AMAZONICO 

Ocupando quase a metade do território brasileiro, a Amazônia é, ainda 
hoje, uma região por ser integrada ao resto do país. Por integração en
tende-se a participação de tôdas as regiões do país na vida nacional. À flo
resta equatorial continua dificultando a penetração do homem branco, como 
já o fizera na época colonial. Em 1970, a Amazônia brasileira possui ape
nas 3 500000 habitantes, ou seja, aproximadamente 4% (4/ tOO) da po
pulação total do país. 

Observando um mapa do Brasil atual, você poderá verificar o avanço 
dos conquistadores, seguindo sempre o curso dos rios, erguendo povoados, 
vilas e cidades às suas margens, mas sem penetrar na floresta. Óbidos, San
tarém, Mazagão, São Paulo de Olivença e Barcelos são alguns dêsses nú
cleos às margens dos rios que têm nomes tipicamente portuguêses, numa 
região ainda hoje predominantemente povoada por índios e seus mestiços. 

Como se explica êste tipo de povoamento? 
Durante a época do Brasil dos Filipes (1580-1640), a foz do rio-mar, 

o Amazonas, foi ocupada pelos portuguêses, sendo expulsos os estrangeiros 109 
que poderiam atingir as minas peruanas, subindo o rio. Desde então, a 
partir da cidade de Nossa Senhora do Belém partiram várias expedições, 
como a de Pedro Teixeira (1637-1639), que sempre contando com o ne-
cessário auxílio do índio, exploraram a região. 

Muitas expedições partiram do Maranhão para a região amazônica em 
busca de escravos índios. Elas eram conhecidas como tropas de resgate. 
Não sendo possível plantar cana-de-açúcar para exportação, os habitantes 



do Maranhão não conseguiam recursos para comprar escravos negros. Iam, 
então, à Amazônia em busca de escravos índios. Em relação a isto com.en
tava o padre Antônio Vieira: 

para um homem ter o pão da terra, há de ter roça; para comer cc 
carne há de ter caçador; para comer peixe, pescador; para vestir 
roupa lavada, lavadeira. 

No t.exto acima podemos identificar quatro atividades diferentes exer
cidas pelos escravos índios. Quais são elas? 
-A guem cabem atualmente estas atividades na sua cidade? 

As tropas de resgate, porém, devastavam a região amazônica, incen
diando os povoados, matando os índios, o que provocou a reclamação de 
várias ordens religiosas que estavam iniciando a catequese religiosa na 
região, como os carmelitas, jesuítas, franciscanos e mercedário~ (padres de 
N. S. de las Mercedes ou das Mercês). O rei português ouviu essas recla
mações. Sabendo da importância do nativo para a conquista da região, de
terminou que, a partir de 1653, os colonos só penetrassem na Amazônia 
acompanhados de missionários. Não mais seriam permitidas a captura e 
escravização dos indígenas, mas apenas a sua conversão. Esta medida pre
judicou os colonos do Maranhão. Para ajudar a região foi criada em Portu
gal, no ano de 1682, a Companhia do Comércio do Estado do Maranhão. 
Ela se comprometia a levar para o Maranhão quinhentos escravos negros 
por ano, vendendo-os a um preço fixo. Em troca, ela teria o monopólio 
do comércio no norte do Brasil. 

A companhia não cumpriu suas obrigações, e com isso provocou, em 
1684, a revolta dos colonos, chefiados pelo senhor de engenho Manuel 
Beckman. 

Seu manifesto (declaração pública) dizia: 
". .. Não resta outra coisa, senão cada um defender-se por si 
mesmo; duas coisas são necessárias: a revogação do monopólio e 
a expulsão dos jesuítas, a fim de se recuperar a mão livre no que 
diz respeito ao comércio e aos índios; depois haverá tempo de 
mandar ao rei representantes eleitos e obter a sanção (aprova
ção) dêle". 

Muito embora o monopólio da companhia fôsse extinto, o nôvo gover
nador da região, Gomes Freire de Andrade, condenou Manuel Beckman 
por crime de rebelião, enforcando-o em 1685 . 

Quando os holandeses conquistaram as colônias portuguêsas no Orien
te, Portugal perdeu o seu lucrativo comércio de especiarias. A solução seria 
consegui-las na floresta amazônica, onde já existem em estado nativo e 
não como no Oriente, onde eram cultivadas. Somente os indígenas podiam 
encontrar as "drogas do sertão", nome utilizado para designar a canela, 
o cravo, o cacau, a pimenta e muitos outros produtos. Eram os índios que 
remavam, conheciam os per~gos da floresta e guiavam as expedições. Eram 
êles que pescavam, caçavam, lavravam a terra e faziam as farinhas . 



Sob a orientação dos sacerdotes, sobretudo dos jesuítas, foi feita a 
ocupação da região, surgindo às margens dos rios as missões religiosas, 
origem de várias cidades atuais . Nelas o índio passava a viver, sendo con
vertido ao catolicismo e adquirindo hábitos europeus. Durante seis meses, 
êledeixava a missão para ir colhêr especiarias e ervas medicinais, para 
caçar ou pescar, regressando na estação das chuvas. Tinham início, então, 
as festas religiosas: procissões, cantos e danças em homenagem a Tupã, à 
Virgem e aos Santos. Ao mesmo tempo, através de sinais-da-cruz e ora
ções, afastava-se a influência maligna de Jurupari, deus indígena" que os 
jesuítas comparavam ao diabo. 

O colono escravizava o indígena. O jesuíta, ao contrário, adaptava-se 
ao seu nomadismo, atraindo-o para as missões. Nelas o índio acostuma
va-~e à vida de aldeia e ao plantio das roças - um tipo de vida mais 
sedentário. 

Até quando durou a ação dos jesuítas na reglao amazônica? 
Entre 1750 e 1777, Portugal foi governado por Dom José I, que tinha 

como principal ministro Sebastião José de Carvalho e Melo, o Marquês de 
Pombal. Querendo fortalecer o reino português, o Marquês de Pombal ini
ciou uma série de reformas. Os jesuítas estavatn entre aquêles que não 
concordavam com estas reformas, e por isso foram expulsos de Portugal 
e das colônias em 1759. 

Esta medida do Marquês de Pombal teve várias repercussões no Brasil. 
O ensino se desorganizou, porque os padres jesuítas eram os que mais se 
dedicavam à instrução, realizando as chamadas "aulas de ler, escrever e 
contar". Foram, então, contratados professôres leigos (não religiosos), que 
seriam pagos pelo govêrno português, o qual obteria os recursos necessá
rios através de um impôsto, pagos pelos colonos e denominado "subsídio 
literário" . 

~que correspondem, atualmente, as "aulas de ler, escrever e contar"? 
Na sua cidade, como são obtidos os recursos para sustentar as escolas? 
A exploração das drogas do sertão declinou, porque as mais impor-

tantes missões eram dirigidas pelos padres jesuítas. Para substituí-las, foi 
criado o Diretório dos índios, sob a direção de funcionários do govêrno. 
Foi nessa época que os nomes indígenas das missões foram substituídos 
por nomes portuguêses. Tapajós passou a se chamar Santarém e Mariuá 
teve o seu nome mudado para Barcelos. Mais tarde, o rei proibia o uso 111 
da língua indígena, tornando obrigatória a língua portuguêsa. 

Coube ao Marquês de Pombal também o incentivo à agricultura do 
algodão, do cacau, do café e de outras espécies vegetais, assim como à 
criação de gado, sobretudo na ilha de Marajó. Nessas atividades, o elemen
to principal não foi nem o português nem o índio, mas o mestiço, resultado 
da mistura étnica dos dois primeiros. Entende-se por etnia o conjunto de 
características físicas e culturais de um determinado grupo humano. 



2. BOI ESPAÇO 

A EXPANSÃO PASTORIL NO SERTÃO DO NORDESTE 

Observando o mapa econômico do século XVI, na página 73, você 
verá que a criação de gado desenvolveu-se principalmente entre as cidades
reais de Salvador e São Cristóvão. Isto aconteceu porque a pecuária tinha 
como finalidade mais importante o abastecimento dos engenhos de açúcar, 
localizados principalmente no litoral nordestino e na Capitania Real da 
Bahia de Todos os Santos. 

Recordando o que você já leu nos capítulos anteriores, Rrincipalmente 
em "As mãos e os Rés dos senhores de engenhos", responda : 

Qual a imRortância do gado Rara os engenhos? 
Por que costumamos dizer que a pecuária era, no Brasil , uma ativi

dade complementar? 
Quando a agro-indústria do açúcar expadiu-se pelo litoral, foram ne

cessárias mais cabeças de gado. E a pecuária também se expandiu. Como 
a cana-de-açúcar dava maiores lucros, os proprietários de engenho cada 
vez mais se interessavam em utilizar as terras do litoral para a plantação 
de canaviais e não para a criação de gado. 

Em algumas regiões do Brasil atuaI, a pecuária apresenta as mesmas características 
do período colonial. 



Os proprietários conseguiram até que os reis de Portugal fizessem vá
rias leis proibindo a atividade pastoril junto às plantações de cana-de
açúcar, no litoral. Assim sendo, os currais (lugar onde se junta e recolhe 
o gado) foram obrigados a penetrar pelo sertão, onde o tipo de solo e o 
clima não eram favoráveis ao cultivo da cana-de-açúcar. 

Observando o mapa .econômico do século XVII, na p~g!na 78, você 
Roderá notar os caminhos seê!idos pelo gado na sua penetração pelos ser
tões nordestinos. 

Na agro-indústria do açúcar o colono primeiro conquistava o terri
tório, para depois iniciar a exploração econômica. Já na criação do gado, 
não é o colono quem abre o caminho conquistando o território, mas o 
animal. O gado ia na frente e o vaqueiro atrás. O gado ia entrando pelo 
sertão de clima semi-árido, em busca das áreas onde os pastos fôssem de 
melhor qualidade, seguindo o curso dos rios e procurando barreiros de 
sal (pontos onda a evaporação trouxe para a superfície os sais minerais). 
E o vaqueiro ia seguindo o gado, erguendo os currais e ocupando as terras. 

E houve até um rio que foi conhecido no período colonial como o 
"rio dos currais": o rio São Francisco. Seguindo o seu curso os currais 
penetraram pelo sertão. O mesmo aconteceu com os rios Parnaíba e seus 
áfluentes. 

Veja no mapa do Brasil atual, o contôrno do Estado do Piauí. :ele é 
o único Estado brasileiro que "foi conquistado do interior para o litoral. 
Observando o mapa econômico do século XVII, como você explica que êle 
seja mais largo no interior do gue no litoral? 

Ao avançar pelo sertão, o gado abria caminhos: os chamados "cami
nhos do gado". Dois dêles se tornaram muito conhecidos no período colo
nial. O que saía de Salvador e atingia Fortaleza pelo litoral, através dos 
"sertões de fora". E o que saindo de Salvador, alcançara o rio São Fran
cisco, o rio Canindé, o rio Parnaíba e o rio Itapicuru até chegar à cidade 
de São Luís, através dos "sertões de dentro". 

Por onde ontem passava o gado, hoje passam os modernos meios de 
transporte. 

Com o auxílio do seu professor de Geo~afia, procure traçar num 
mapa do Brasil atual, aquêles "caminhos do gado". Estabeleça, também, a 
ligação entre os dois "sertões", que era feita pelo interior do atual Estado 
do Ceará. Isto feito, procure comparar os caminhos traçados com os ro- 1 J 3 
teiros das atuais rodovias e ferrovias. 

Junto a êsses caminhos, em determinadas épocas do ano, reuniam-se 
os criadores e os comerciantes de gado, nas chamadas "feiras de gado". 
Elas deram origem a várias vilas no sertão do Nordeste, cujo nome ainda 
hoje lembra a atividade pastoril - Feira de Santana, Pastos Bons e muitas 
outras. A atual cidade de Oeiras, antiga capital do Piauí, chamava-se Vila 
da Môcha. . . isto é, vila da vaca sem chifre! 



Manoel Maurício de Albuquerque, A tias Histórico Escolar - MEC. 

Mas a expansão pastoril teve importância apenas nos sertões do 
nordeste? 

No século XVIII, a exploração do ouro no centro do território, em 
áreas dos atuais Estados de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, provocou 
um rápido povoamento. Os indivíduos que exploravam as minas dedica
vam-se apenas à atividade mineradora. Desta forma, precisavam comprar 
de outras regiões tudo aquilo que consumiam, mesmo os produtos para a 
alimentação. 



Os rebanhos do sertão nordestino, que já abasteciam a reglao açuca
reira, passaram a abastecer também as regiões mineradoras . Subindo o 
curso dos rios São Francisco, Araguaia, Tocantins e outros de'· menor ex
tensão, o gado ali chegou unindo-as ao sertão nordestino. 

Observe o mapa econômico do século XVIII, na ~gina ao lado. 
No final do século XVIII, as diversas regiões brasileiras estavam ligadas 

entre si pelos "caminhos de gado", com exceção da região amazônica.· 
A criação de gado foi a responsável por isso, porque era uma atividade que 
tinha como objetivo principal abastecer o próprio país, isto é, o mercado 
interno, ao contrário das demais atividades. 

O gado era criado no sertão do Nordeste em locais denominados fa
zendas ou currais. Os seus proprietários geralmente nêles não residiam, 
deixando-os sob a direção de pessoas de sua confiança: o vaqueiro. ~ste 
era auxiliado por dez ou doze homens quase sempre livres, denominados 
"fábricas". A maior parte dêles eram índios ou mestiços, que fàcilmente 
se adaptaram ao trabalho que não lhes exigia a fixação ao solo. 

Vaqueiro e fábricas cuidavam dos rebanhos e mantinham uma pequena 
agricultura para a sua alimentação (agricultura de subsistência ). O primeiro 
era pago com uma parte das crias, após quatro ou cinco anos de serviço, 
o que lhe permitia formar o seu próprio rebanho. Os fábricas recebiam, às 
vêzes, um pequeno salário anual. 

Os currais localizavam-se habitualmente ao longe dos rios, tendo uma 
extensão média de três léguas (antiga medida, valendo seis quilômetros). 
Os sertões da Bahia, entr~tanto, eram dominados por duas grandes famí
lias: a da Casa da Tôrre, de Garcia d'Ávila, com duzentas e sessenta léguas 
pelo rio São Francisco acima, e a de Antônio Guedes de Brito, com cento 
e sessenta léguas. Para adquirir estas terras imensas não gastaram mais do 
que papel e tinta ao requererem sesmarias. 

3. POUCO OURO E MUITO· COURO 

A CONQUISTA DO SUL 

Quando se deu a Restauração em Portugal, em 1640, os ativos mo
radores da Capitania de São Vicente já tinham ocupado as baixadas de 
Iguape, Cananéia e Paranaguá~ situadas no litoral dos atuais Estados de 115 
São Paulo e Paraná. Baixada é uma região fàcilmente inundável. 

Você pode localizá-Ias no mapa da pigina ao lado. 
Nas baixadas do litoral sul , os vicentinos não encontram o massapê 

que facilitasse a agro-indústria do açúcar. Mas, em compensação, puderam 
catar algum ouro, no leito dos rios (ouro de lavagem ). 

Como êle não fôsse em grande quantidade, tornava-se necessário ir 
sempre adiante, em busca de outras baixadas. Assim, foram ocupadas São 



Francisco do Sul em 1658, Destêrro, atual Florianópolis, na ilha de Santa 
Catarina, em 1673-1678, e Laguna em 1688 - tôdas no atual Estado de 
Santa Catarina. 

Nestas povoações, os vicentinos não viviam apenas da mineração e 
da agricultura de subsistência. Um viajante descreveu desta maneira a po
voação de Laguna, no final do século XVII : 

Na primeira parte de pedra, que se avistar da praia a que chamam 
os morros de Santa Marta, se entrarâ por dentro e, pelo rasto do gado, se 
vai dar ao povoado, e logo acharão cavalO.'! e ovelhas do capitiio Domingos 
de Brito Peixoto, que é o capitiio povoador desta terra. 

Que outra atividade existia, então, na baixada da Laguna? 
Logo os habitantes dessas vilas litorâneas perceberam que era mais 

r.endoso dedicar-se à criação de gado nos campos do planalto meridional. 
Em 1720, o sertanista Bartolomeu Pais escrevia ao rei: 

Acho-me com talentos (capacidade) e cabulais (capitais) para, com 
fôrça de um avultado (numeroso) corpo de armas (grupo de homens arma
dos), fazer entrada ao Rio Grande, sem a menor despesa da fazenda real, 
talar (devastar) aquêle vasto sertão e abrir caminho pelo centro dêle, de
mandando (procurando) o rumo de São Paulo. 

O "vasto sertão" a que se referia Bartolomeu Pais era uma região de 
relêvo suave e clima ameno, onde se alternavam a vegetação de mata e a 
de campo. As regiões de campo eram muito favoráveis à criação de gado. 
Elas apareciam desde a Capitania de São Vicente até o Rio Grande de 
São"'Pedro, atual Estado do Rio Grande do Sul. t:.sses campos recebiam 
diferentes nomes: campos de Paranapanema, campos de Curitiba, campos 
de Guarapuava, campos de Lages, campos de Palmas, campos do Viamão 
c campos da Vacaria. Nêles pastavam livremente incontáveis rebanhos de 
gado, do qual o índio das missões foi o primeiro vaqueiro. Depois dêle veio 
o bandeirante que não vivia da agricultura ou da mineração. t:.le já preara 
o índio; agora ia prear o gado do índio. 

Mas não seriam necessários a Bartolomeu Paes muitos "cabedais" 
para organizar uma estância - nome dado no sul às fazendas de gado. 
Nem seria necessário "avultado" número de " peões", quer fôssem índios, 
mestiços ou escravos negros, para pastorear o gado sob as ordens do ca
pataz. Mas o estancieiro, o capataz e os peões deveriam ter muitos "ta-

116 lentos" e estar sempre armados. Havia o perigo constante de ataques dos 
espanhóis, dos índios, dos contrabandistas e dos ladrões. O vaqueiro, a 
qualquer momento, se transformava num guerreiro a cavalo. Assim nasceu 
o gaúcho. 

Na época em que Bartolomeu Paes escreveu ao rei, os paulistas, vin
dos de Laguna, começavam a povoar os pampas (campos do Rio Grande 
do Sul), descendo pelo litoral. Já havia muitos dêles nos campos do Via
mão. Mas dez anos depois de sua carta, fôra aberto outro caminho, "pelo 



centro", exatamente como êle propusera. Era um "caminho de gado" que 
ligava as margens do Rio da Prata e da Lagoa dos Patos à feira de Soro
caba, na Capitania de São Vicente. 

Nesta feira os estancieiros vendiam muares aos tropeiros (condutor de 
tropas; de animais de carga) que iam subir a serra da Mantiqueira em 
busca das Minas Gerais. Vendiam, também, os couros que, por vêzes, eram 
exportados. E mais o sebo, os chifres e as crinas. Mais tarde, no século 
XVIII, venderiam charque (carne sêca, de sal ou de sol). Quem lhes ensi
nou a eh arquear a carne foi José Pinto Martins, tropeiro cearense que foi 
parar no arroio Pelotas, nos campos do Rio Grande ... 

Escravo negro conduzindo 
rebanho na Província do 
Rio Grande do Sul, J. B. 
Debret (1761-1848). 
Compare o traje dêste va
queiro escravo com . o do 
vaqueiro da página 112. 

Ainda existem no Brasil feiras de gado? Peça ao seu Rrofessor de 
Geografia a indicação de um livro onde haja a descrição de uma delas. 
Há alguma semelhança com a feira de Sorocaba nos séculos XVII e XVIII? 

A conquista do sul do Brasil, nos séculos XVI! e XVIII, seguiu dois 
caminhos, ambos dominados pelos paulistas. O do litoral, através 
da ocupação das baixadas desde São Vicente até Laguna, e o do 
interior, através do "caminho de gado" que atravessa os campos, 

desde Sorocaba até o Rio Grande do Sul. 

Um fato acontecido em 1680 teria muita influência na conquista do 
Sul. Por ordem do príncipe-regente Dom Pedro, o governador do Rio de 
Janeiro, Dom Manuel Lôbo, fundou, com auxílio dos vicentinos, na mar- 117 
gem direita do Rio da Prata, a Nova Colônia do Santíssimo Sacramento. 
Ficava em frente à cidade de Buenos Aires, fundada pelos espanhóis no 
século XVI. Quando êstes protestaram contra a criação da Colônia, os por-
tuguêses disseram que o Rio da Prata tinha sido descoberto pelos seus na
vegadores. E como o meridiano do Tratado de Tordesilhas ainda não ti-
vesse sido demarcado, achavam que a margem direita era de Portugal e a 
esquerda da Espanha. 



Mas quais eram os motivos econômicos da criação da Colônia do Sa
cramento? 

Os espanhóis de Buenos Aires não podiam comerciar pelo Oceano 
Atlântico. 

Veja na p_ágina 96 a ra:z;ão disto, em "Torios os caminhos conduzem 
à ESRanha". 
-- Mas, mesmo assim, êles faziam o contrabando com os portuguêses que 
atravessavam o Rio da Prata e vinham até Buenos Aires trocar tecidos eu
ropeus, escravos africanos e açúcar brasileiro pela prata peruana que che
gava ilegalmente à foz do Rio da Prata. A fundação da colônia pelos por
tuguêses ameaçou, portanto, o monopólio comercial espanhol naquela re
gião. O rei da Espanha, não se conformando com isto, auxiliou os habi
tantes de Buenos Aires a expulsar os portuguêses da outra margem do rio. 

A Colônia de Sacramento foi ocupada pelos espanhóis de 1681 a 1683 
e de 1705 a 1716. Nesta última ocasião êles concordaram em devolvê-Ia 
aos portuguêses desde que êstes aceitassem como limite da colônia a dis
tância alcançada por um tiro de canhão. A Colônia de Sacramento ficava, 
assim, completamente cercada pelos espanhóis. O ponto mais próximo de 
onde se poderia receber ajuda era Laguna, distante pelo litoral cento e 
cinqüenta léguas ... 

Para diminuir êste isolamento, os portuguêses tentaram inutilmente, 
fundar Montevidéu, em 1723, onde acabaram sendo substituídos pelos es
panhóis, em 1724-1726. 

, Melhor resultado obtiveram em 1737, quando o brigadeiro José da 
Silva Pais, enviado pelo governador do Rio de Janeiro e do Sul do Brasil, 
Gomes Freire de Andrade, fundou, na entrada da Lagoa dos Patos, um 
forte que deu origem à povoação do Rio Grande de São Pedro. Desta po
voação partiram os portuguêses para fundar postos militares e estâncias no 
interior. Tão extenso que os seus primeiros povoadores o chamavam de 
"O Continente"! 

Ruínas da igreja da Missão 
de S. Miguel, um dos Sete 
Povos fundados pelos espa
nhóis no noroeste do Rio 
Grande do Sul. 



Colonos vindos dos Açôres com suas famílias iniciaram, em 1740, o 
povoamento das margens setentrionais da Lago~ dos Patos. 

O rei lhes dera um pequeno lote de terra, um mosquete (arma de 
fogo), duas enxadas, um machado, um martelo, duas facas, um podão (ins
trumento para podar), duas tesouras, um serrote, duas verrumas (furador), 
dois alqueires (medida antiga de capacidade igual 13,8 litros) de sementes, 
duas vacas, uma égua, e um fornecimento de farinha que desse para um 
ano, para iniciarem uma nova vida. Os colonos cultivaram as terras e fun
daram vilas. Uma delas, a beira do rio Guaíba, era conhecida pelos via
jantes do século XVIII como Pôrto dos Casais. Ela é a Pôrto Alegre do 
século xx. 

Dez anos depois, as estâncias já se estendiam pelas margens do J acuí, 
do Taquari e do Ibicuí. Havia, porém, uma ameaça a oeste: os Sete Povos 
das Missões Orientais do Uruguai, fundados pelos jesuítas espanhóis, na 
margem esquerda dêste rio. 

O povoamento do litoral de Laguna até o Rio Grande de São 
Pedro, foi devido à necessidade de ajudar a Colônia do Sacra
mento, fundada em 1680, na foz do Rio da Prata, e à necessi
dade de estabelecer ligação entre a costa e as estâncias do interior. 

4. NO SERTAO, PARA CURAR A POBREZA 

A EXPANSÃO BANDEIRANTE 

Observe o mapa da página 73. Ali estão assinalados os roteiros das 
expedições enviadas ao sertão, no século XVI. Essas entradas buscavam 
quase sempre metais preciosos, procurando atender aos insistentes pedidos 
dos governantes portuguêses. Isto porque, durante a Idade Moderna, um 
país era tão mais poderoso quanto mais metais preciosos acumulasse. 

As primeiras entradas não encontraram metais preciosos, embora trou
xessem maior conhecimento do interior do Brasil. Começando a obter lu
cros na agro-indústria do açúcar, os senhores de engenho do litoral não se 
interessavam pelo envio de expedições ao sertão, em busca de metais. 

Mas todos os habitantes da colônia estavam igualmente desinteressados 119 
em mandar expedições ao sertão? 

Os habitantes da Capitania de São Vicente responderiam não a esta 
pergunta. Por quê? 

Ali, a existência do pau-brasil em pouca quantidade e o pequeno pro
gresso das plantações de cana-de-açúcar no litoral estavam provocando, 
pouco a pouco, a mudança dos colonos da costa para o planalto, onde 
ficariam ainda mais isolados da metrópole. Os moradores da vila de São 



Paulo de Piratininga levavam uma vida muito diferente dos habitantes do 
litoral nordestino. Em pequenas roças produziam o milho e a farinha de 
pau (farinha de mandioca) que consumiam. Da floresta ao redor tiravam 
a carne, o peixe, as frutas e as raízes. Vestiam-se pobremente e viviam lado 
a lado ao índio, usando muito mais a língua dêste do que a dos desco
bridores. E quando, em 1580, o prédio da Câmara Municipal desabou, as 
reuniões passaram a ser feitas na casa de um ou outro vereador. Casas 
pobres, cobertas de sapé. Pobres como tudo em São Vicente . . . 

Nada lhes restava, assim, a não ser "buscar no sertão o remédio para 
a &ua pobreza", como dizia o testamento de um dos habitantes da capi
tania. No sertão existiriam riquezas imensas ... ou, pelo menos, índios que 
poderiam ser escravizados ao invés dos negros africanos que não tinham 
condições de comprar. 

---+ CIcio da caça ao índio 

~ CICJO do Seflan lsrno de Contra io 

C iciO da mineraCao 

Manoel Maurício de Albuquerque, Atlas Histórico Escolar - MEC. 



A existência de vastos campos cobertos de vegetação rasteira e de rios 
que se inclinam suavemente para o interior, como o Tietê, o Pinheiros e 
o Tamanduateí, facilitavam a expansão das bandeiras saídas, quase sempre, 
da Vila de São Paulo, pelo sertão "terra adentro". As bandeiras eram ex
pedições constituídas de homens brancos, índios e mamelucos, que geral
mente habitavam a Capitania de São Vicente. O têrmo bandeira vem da 
expressão militar bando (grupo de homens armados), muito comum em 
Portugal, durante a Idade Média. 

As bandeiras, assim como as entradas, foram expedições que, 
partindo de pontos próximos ao litoral, desbravaram o sertão des

de o século XVI. 

As bandeiras deram início ao grande movimento de expansão para o 
Oeste, que ainda hoje ocorre. Do atual Estado de São Paulo partiram in
divíduos para quase todos os pontos do atual território brasileiro. Em nos
sos dias ocorre um movimento oposto: indivíduos dos mais diferentes pontos 
do território são atraídos para São Paulo. 

Como se explica a atração exercida, nos dias atuais, pelo Estado de 
São Paulo sôbre as p2pulações de outras regiões? 

As bandeiras podem ser divididas em despovoadoras e povoado
ras. Chamamos de bandeiras despovoadoras aquelas que desbra
varam várias regiões, ultrapassando o limite imaginário da linha 
de Tordesilhas, mas não deram origem a núcleos permanentes de 
povoamento. As bandeiras despovoadoras. estão ligadas à caça 

ao índio. 

As bandeiras ligadas ao ouro de lavagem, ao sertanismo de con
trato e à mineração deram início ao povoamento de vastas 
áreas do território brasileiro, e por isso são chamadas de bandei-

ras povoadoras. 

o que levou o bandeirante a penetrar no sertão desconhecido? 
Durante o século XVI a população de Piratininga realizou várias ex-

pedições de apresamento do índio, não só para conseguir trabalhadores mas 121 
também para defender suas plantações, muitas vêzes ameaçadas pelos ata-
ques dos tamoios e carijós. 

Quando os holandeses conquistaram o litoral nordestino brasileiro e 
a região de Angola na África, pontos extremos do tráfico negreiro, pas
saram a monopolizar a vinda de africanos para o Brasil elevando o preço 
das "peças de ébano", nome que também era dado aos escravos negros. 
Os senhores de engenho da Bahia e do Rio de Janeiro, regiões não do-
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. minadas pelos holandeses,passaram a se utilizar, então, de escravos índios, 
apresados pelos paulistas nas missões religiosas. 

Nelas os índios se encontravam agrupados em grande número, geral~ 
mente desarmados, acostumados à vida sedentária e ao trabalho agrícola. 

No século XVI, os espanhóis haviam fundado, na região oeste do atual 
Estado . do Paraná, a Vila Rica deI Espiritu Santo e a Ciudad Real deI 
Guairá,com a finalidade de abrir um caminho até o litoral atlântico. 
Localize no mapa da p~gina 120 essa região de Rovoamento espanhol. 
No início do século XVII 03 jesuítas espanhóis ali também se estabeleceram, 
erguendo as reduções do Guairá. Localize no map~principal expedição 
contra essas reduções, a de Manuel Prêto e Antônio Rapôso Tavares, em 
1629. Ela era formada por novecentos mamelucos, dois mil índios auxi
liares e sessenta e nove capitães paulistas. Em São Paulo, excetuando os 
velhos, que não podiam viajar, só haviam ficado vinte e cinco homens que 
"pudessem tomar armas". A bandeira era tudo ou nada . . . 

As reduções e as povoações espanholas do Guairáforam destruídas. 
Os índios escravizados e os jesuítas expulsos. Os padres, contudo, não de
sanimaram, e ergueram novas reduções : a do Itatim, ao sul do atual Estado 
do Mato Grosso, e a do Tape, na parte central do Estado do Rio Grande 
do Sul atual. As bandeiras destruíram-nas também · após vários ataques. 

Observe no mapa os mais imllOrtantes ataques. 
Os jesuítas queixavam-se ao rei. Mas somente em 1638 conseguiram 

licença para armarem os índios aldeados, obtendo, assim, algumas vitó
rias que não foram, porém, a causa principal do declínio da caça ao índio. 
Foi a reconquista de Angola pelo governador do Rio de Janeiro, Salvador 
Correia de Sá e Benevides, em 1648, a responsável por aqu,êle declínio, 
porque normalizou a vinda de negros escravos para o Brasil, diminuindo 
assim a procura de trabalhadores índios. 

Observe novamente o · map~. f,le nos mostra uma grande expedição 
realizada por Antônio Rapôso · Tavares, entre · 1648 e 1651, à região de 
Itatim, de onde seguiu para oeste e para I) norte, acompanhando o curso 
dos rios e indo parar na foz do Rio Amazonas, em Gurupá. Dos 1200 
homens saídos de São Vicente só completaram a viagem cinqüenta e oito! 
O objetivo de sua expedição não era tanto aprisionar os índios do Itatim, 
mas "abrir paso aI Peru", isto é, chegar até às minas peruanas e estabelecer 
uma ligação com a baciaamazônica. 

A bandeira de Antônio Rapôso Tavares estabeleceu, pela primeira vez, 
a ligação entre as bacias hidrográficas do Prata e do Amazonas. 

O Departamento de Portos e Vias Navegáveis, que faz parte do Minis
tério dos Transportes, planejou uma HIDROVIA DO CONTÔRNO. Através dela 
será possível viajar de São Paulo até Belém do Pará por um caminho in
teiramente fluvial. Esta viagem durará cêrca de quinze dias! 

Você sabe que o traçado desta HIDROVIA DO CONTÔRNO é pràticamente 
o mesmo da expedição de Antônio Rapôso Tavares, que durou três anos? 



Estudar História também é isto: ligar o passado ao presente. 

Destruindo as reduções espanholas, desbravando . o interior e for
necendo escravos para a região produtora de açúcar, as bandei
ras de caça ao. índio despovoaram o interior mas detiveram o 
avanço espanhol na direção do Atlântico e ,permitiram a sobrevi
vência da população vicentina com os recursos adquiridos com 

venda dos índios. 

E que resultado tiveram as bandeiras povoadoras? 
Em busca de ouro de lavagem, os vicentinos avançaram pelas baixa

das do litoral sul, fundando as vilas de Paranaguá, São Francisco, Des
têrro e Laguna. Você já estudou isto quando leu "Muito couro e pouco 
ouro". A fundação da vila de Curitiba, no planalto, também está ligada à 
exploração do ouro dec lavagem, muito embora o crescimento da vila -se 
ligasse, posteriormente, à expansão da avididade pastoril. 

Observe novamente o mapa da página 120. Localizando a cidade de 
Salvador e as localidades de Olinda e Recife, você poderá observar os ro
teiros das principais bandeiras ligadas ao sertanismo de contrato. Eram 
assim denominadas as expedições que, contratadas pelas autoridades co
loniais ou por senhores de engenho, atacavam ·os quilombos formados pelos 
negros nas matas do interior ou as tribos indígenas rebeladas por terem 
perdido as suas terras para os colonizadores. As expedições mais impor
tantes foram as de Domingos Jorge Velho contra o quilombo dos Palmares 
e a de Matias Cardoso, Manuel Morais de Navarro e do mesmo Domingos 
Jorge Velho na chamada Guerra dos Bárbaros, nome dado · nos séculos 
XVII e XVIII às lutas travadas no Rio Grande do Norte e no Ceará contra 
várias tribos rebeladas. 

Os .sertanistas de contrato, que nem sempre eram vicentinos, recebiam 
como pagamento pelos serviços prestados lotes de terra no sertão nordes
tino, onde se tornavam criadores de gado. Assim aconteceu, por exemplo, 
com Domingos Jorge Velho que, após destruir o quilombo dos Palmares, 
recebeu uma sesmaria na região, e próxima a qual surgiria a atual cidade 
de Atalaia, no Estado de Alagoas. 

As bandeiras do ouro e as bandeiras ligadas ao sertanismo de contrato 
contribuíram para o povoamento do sertão nordestino. 

E que importância tiveram as bandeiras da mineração? 123 
Os reis da dinastia de Bragança foram grandes incentivadores do 

envio de expedições ao sertão em busca de metais preciosos. Isto porque 
após a União Ibérica o reino português estava endividado, além de ter per-
dido as suas colônias orientais. 

Incentivado pelas promessas dos Bragança, partiu de São Paulo o ser
tanista' Fernão Dias Pais, em 1674. Durante sete anos a expedição do 
"Caçador de Esmeraldas" percorreu os sertões do atual Estado de Minas 



o A nhangüera, quadro de 
Theodoro Braga, Museu 
Paulista. 

Gerais, abrindo caminhos, erguendo arraIaIS (acampamentos) e plantando 
roças de mantimentos que seriam utilizados por outros bandeirantes. Mas 
nem esmeraldas nem ouro nem prata foram nessa época encontrados. 

Na região central do atual Estado de Minas Gerais, os bandeirantes 
paulistas encontraram, afinal, nos últimos anos do século XVII, as tão dese· 
jadas minas. De todos os cantos do Brasil vieram indivíduos para aquela 
área até então abandonada. E vieram muitos outros também de Portugal. 
Ràpidamente a região se povoou, surgindo vilas e cidades, como Sabará, 
Mariana, Caeté, São João e São José dei-Rei, Vila Rica e muitas outras. 
Ao conjunto delas se" chamava, na época, as "Minas Gerais". 

Muito cedo, os paulistas se tornaram menos numerosos do que aquêles 
chegados de outras regiões, que êles chamavam de emboabas . Começaram 
os conflitos, pois 



"Que a sêde do ouro é sem cura, 
e, por ela subjugados, 
os homens matam-se e morrem, 
ficam mortos, mas não fartos" (Cecília Meireles). 

Às lutas ocorridas na região das minas entre paulistas e os recém
chegados damos o nome de Guerra dos Emboabas. Ela foi mais violenta 
durante os anos de 1708 e 1709, tendo os paulistas sido derrotados pelos 
emboabas, entre os quais se destacou Bento do Amaral Coutinho. Tendo 
o rei criado a Capitania Real de São Paulo e Minas do Ouro, em 1709, 
separada da Capitania do' Rio de Janeiro, terminaram os conflitos. Inicia
va-se o contrôle da produção aurífera brasileira pelas autoridades reais. 

Impossibilitados de explorar o ouro de Minas Gerais, os paulistas ru
maram para o Oeste. Em 1719, a bandeira de Pascoal Moreira Cabral des
cobriu ouro na região dos rios Coxipó e Cuiabá no atual Estado de Mato 
Grosso. Em 1725, a bandeira de Bartolomeu Bueno da Silva, o segundo 
Anhangüera, encontrou as jazidas de Goiás. As bandeiras que, saídas de 
Pôrto Feliz no rio Tietê, dirigiam-se para as minas dos atuais Estados de 
Mato Grosso e Goiás, seguindo o curso dos rios, eram denominadas no 
século XVIII de monções . Estas bandeiras fluviais aproveitaram a época 
das cheias. 

A Partida da Monção, quadro de Almeida Junior, 1850-1889. Museu Paulista. 
Que representam na sociedade do século XVII as pessoas que aparecem na ilustração? 



Consulte o seu professor de Geografia para saber o ~ue são as monções 
no Oceano Indico. Por 'que, então, as bandeiras fluviais eram chamadas 
de monções? 

Cuiabá e Vila Bela foram duas povoações surgidas na Capitania Real 
de Mato Grosso, separada da de São Paulo em 1748, enquanto Vila Boa 
foi o principal centro urbano da Capitania de Goiás, também criada na
quele ano. 

Apresando indígenas para escravizá-los, combatendo tribos revol
tadas e negros aquilombados e buscando minas de metais precio
sos nos sertões, os bandeirantes - quase sempre vicentinos -
desbravaram a maior parte do nosso território, ampliando os do
mínios dos reis portuguêses na América do Sul.. Tornando prà
ticamente nulo o Tratado de Tordesilhas, êles obrigaram os países 
ibéricos à assinatura de outros tratados. Reis e diplomatas se en
carregaram disto, fixando os novos limites. Fizeram sua a obra 

de um punhado de homens, geralmente anónimos. 

5. A GALINHA DOS OVOS DE OURO 

A ATIVIDADE MINERADORA NO SÉCULO XVII'! 

Querendo demonstrar a importância do Brasil para o empobrecido rei
no português, saído da Restauração (1640), o rei Dom João IV chamava-o 
de "a vaca de leite" na monarquia portuguêsa. 

Quando, no século XVIII, eram as minas brasileiras que sustentavam 
a coroa portuguêsa, Dom João v, neto daquêle monarca, poderia ter cha
mado a sua colônia americana a "galinha dos ovos de ouro .. . " 

Como as minas brasileiras eram muito importantes para os governan
tes portuguêses, êles procuraram logo controlá-las, tirando-as dos paulistas 
que as haviam descoberto. Após a Guerra dos Emboabas, os paulistas in
submissos foram expulsos das Minas Gerais, facilitando a ação do rei. Um 
pouco mais tarde, a abertura do "caminho nêvo", mais curto e menos peri
goso, unindo a região mineradora ao pôrto do Rio de Janeiro, retirou dos 

126 paulistas o contrôle do acesso às minas pelos antigos caminhos que êles 
haviam traçado. As minas estavam sob o contrôle das autoridades reais. 

Para organizar a exploraçãcr das jazidas o rei criou o cargo de Inten
dente das Minas, a quem cabia a distribuição das datas (lotes de terra para 
a exploração do ouro) aos mineradores. O tamanho de cada ,data variava 
de acôrdo com o número de escravos que o minerador possuía, sendo dadas 
duas braças (antiga medida de comprimento) para cada escravo, até um 
máximo de trinta braças. 



Transmigração para as Minas Gerais, gravura de J. M. Rugendas (1802-1858). 
"De todos os cantos do Brasil vieram indivíduos para aquela área até então abandonada". 

A exploração das lavras (terreno de onde se extrai o ouro ou dia
mantes) era feita utilizando-se de técnicas as mais variadas. Muitas delas 
foram trazidas para o Brasil pelos negros africanos, que já exploravam 
mirras de metais preciosos em suas terras de origem. Removendo o casca
lho, desviando o curso dos rios, quebrando a montanha a golpes de picareta 
e penetrando na rocba em busca do ouro e do diamante, o homem fêz, em 
poucos anos, o trabalho que a erosão faria em séculos: . 

A mineração estava transformando a paisagem natural. 
Consulte o seu professor de Geo~afia. :E:le lhe poderá dar informa

ções mais detalhadas sôbre a modificação do guadro geográfico pelos agen
tes naturais e pelo trabalho do homem. 

No ano de 1763, por ordem do Marquês de Pombal, a capital da 
colônia foi transferida de Salvador para o Rio de Janeiro. Esta medida pre- 127 
tendia controlar melhor a saída do ouro pelo pôrto e auxiliar as tropas 
portuguêsas que lutavam contra os espanhóis na parte sul do continente. 

A descoberta das' minas de ouro e diamantes no Brasil, numa época 
em que o reino português. se encontrava empobrecido, provocou uma forte 
centralização administrativa que atingiu o seu ponto máximo com o Mar
quês de Pombal. :E:le extinguiu as restantes capitanias hereditárias, expulsou 
os jesuítas dos domínios portuguêses e extinguiu o Estado do Maranhão, 



Lavagem do minério de 
ouro perto da Montanha de 
ltacolomi, gravura de J. M . 
Rugendas. 
Releia o texto e descreva as 
diferentes atividades repre
sentadas na ilustração. 

unindo-o ao Estado do Brasil. Além disso, para melhor controlar o co
mércio colonial êle criou duas companhias de comércio: a do Grão-Pará 
e Maranhão e a de Pernambuco e Paraíba. 

A mineração estava mudando a administração da colônia. Entendemos 
por administração tudo aquilo que serve para executar as necessidades do 
govêrno. 

Pelo pôrto do Rio de Janeiro saíam, anualmente, grandes quantidades 
de metais e pedras preciosas. Pelo pôrto do Rio de Janeiro chegavam levas 
de reinóis, que esperavam enriquecer ràpidamente, e de negros escravos, 
que trabalhariam nas minas para enriquecer os reinóis. 

A população colonial cresceu, assim, ràpidamente. Em 1700, época 
da descoberta das minas, somente trezentas mil pessoas moravam no Brasil. 
Cem anos depois, êsse número chegava a três milhões de indivíduos, sendo 
que um pouco mais de um milhão eram negros escravos. 

A população da região das minas esperava enriquecer muito rápido, 
e por isso não queria perder seu tempo plantando roças, como também 
não deixava que os escravos plantassem. Tempo perdido era ouro perdido, 
mesmo que faltassem alimentos . . . Por isso, apareceram os comerciantes 
reÍnóis nas cidades e vilas das zonas auríferas, vendendo alimentos, ves
timentas, instrumentos para o trabalho nas minas e muitas outras coisas. 
E apareceram também vendedores de gado . Era o mercado interno que 
começava a se formar; as cidades e vilas progrediam e tornaram-se mais 
importantes. 

Ao contrário do litoral açucareiro do Nordeste, onde predominava a 
vida rural (no campo), a região da mineração será uma região de vida 
urbana (na cidade). Nas cidades viviam os mineradores, os comerciantes, 
os artesãos e também os funcionários do rei, encarregados da arrecadação 
(cobrança) dos impostos, da manutenção da ordem e da vigilância sôbre o 
contrabando. 



bsses comerciantes remOlS, artesãos, funcionários do rei - aos quais 
se juntaram mais tarde os padres das Igrejas e os primeiros profissionais 
liberais (aquêles que realizam seus estudos ·numa universidade) - ocupa
vam na sociedade colonial uma posição entre os escravos e os senhores de 
escravos. Costumamos chamá-los de camadas médias da população, por 
ocuparem uma posição intermediária entre os escravos e os senhores de 
escravos. 

Não sendo muito ricas, as pessoas que formavam essa camada inter
mediária não tinham grande fôrça política. Não podiam, também, rivalizar 
com os proprietários de engenho do Nordeste, nem impedir certas medi
das prejudiciais, como as cartas-régias que proibiam: a profissão de ourives 
(pessoa que fabrica ou vende objetos de ouro) e a fabricação de tecidos 
no Brasil, com exceção dos panos grosseiros para vestir os escravos. O pro
testo dos componentes das camadas médias foi muitas vêzes feito através 
dos poetas, que não se cansaram de elogiar a liberdade da vida no campo, 
longe das cidades sempre vigiadas pelas tropas do rei. 

Extração de diamantes, sé
culo XVlll, aquarela de 
Carlos Julião. 
Consulte um dicionário his
tórico e faça um breve re
sumo da exploração dos dia
mantes no Distrito Diaman
tino. 

Rua ainda tipicamente co
lonial na cidade de Tiraden
tes, Minas Gerais. 



A exploração das minas foi, assim, a responsável pelo crescimento 
d"emográfico (aumento da população), pela formação das camadas 
intermediárias da sociedade e pelo aparecimento de um grupo de 

poetas brasileiros, conhecido como a Arcádia Mineira. 

A mineração estava transformando a sociedade. 
Peça ao seu Rrofessor de Português para lhe dar algumas explicações 

sôbre os poetas gue formavam a Arcádia Mineira. Consultando uma en
ciclopédia ou uma antologia da LínSl:!a Portuguêsa, faça no seu caderno de 
História uma Requena bio~afia de Cláudio Manuel da Costa, Tomás An
tônio Gonzaga e Inácio José de Alvarenga Peixoto. Não se esqueça de 
citar alguns trechos de seus poemas gue façam referência à mineração. 

A mineração influenciou, também, na arte? 

Igreja de S. Francisco de 
Assis, exemplo do estilo 
barroco mineiro. S. João 
dei Rei, Minas Gerais. 



o mesmo Marquês de Pombal que expulsou os jesuítas, impediu que 
outras ordens reiigiosas se instalassem em Minas Gerais. Por isso, as igrejas 
ali surgidas não eram igrejas de conventos (mosteiros), como na Bahia 
ou no Recife. 

A arte de cada época expressa os pensamentos e a maneira de viver 
das pessoas. No século XVIII, o ouro das minas e a devoção dos minera
dores permitiram o aparecimento de uma forma de arte - o Barroco Mi
neiro. Através da pintura, da escultura, da arquitetura e da música, êle tor
nou as igrejas e suas cerimônias religiosas mais agradáveis. 

A figura que melhor representa esta forma de arte é a de Antônio 
Francisco Lisboa, o Aleijadinho, filho de um artífice (pessoa que tem um 
ofício ligado a uma arte) e de uma negra escrava. 

Procure num dicionário de arte ou numa enciclopédia a explicação 
do estilo artístico barroco. Seu professor de Desellho ou de Artes poderá 
auxiliá-lo. 

Profeta Daniel, escultura 
cm pedra-sabão, Aleijadinho 
(1730-1814), Congonhas do 
Campo, Minas Gerais. 
"Era uma vez um Aleijadi
nho, não tinha dedo, não 
tinha mão, raiva e cinzel 
lá isso tinha . .. " Carlos 
Drummond de Andrade. 
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A fé e o ouro construíram igrejas. 

Cristo, Passos da Paixão. Es
cultura em madeira, Aleija
dinho, Congonhas do Cam· 
po, Minas Gerais. 
"Era uma vez um Aleija
dinho, era uma vez muitas 
igrejas com muitos paraísos 
e muitos infernos... Era 
ilma vez muitas cidades e 
um Aleijadinho era uma 
vez ." Carlos Drummond de 
Andrade. 

Muito ouro foi tirado das minas pelos negros escravos. De 1700 a 
1770, a produção aurífera brasileira foi igual à tôda a produção da Amé
rica, desde 1493 até 1850. 

E o que era feito dêsse ouro? 
A maior parte dêle ia para Portugal, sob a forma de impostos. Ali 

servia para o sustento da côrte, para construir palácios, igrejas e conventos, 
ou ainda para reconstruir a capital, Lisboa, pràticamente destruída por um 
terremoto em 1755. 

Mas o ouro brasileiro servia, também, para pagar as muitas dívidas 
que o reino português possuía-. Sendo assim, era preciso levar cada vez mais 
ouro do Brasil para Portugal. Isto queria dizer: mais negros trabalhando 
nas minas e mais impostos cobrados aos mineradores. 

Quando o contrabando do ouro em pó ou em pepitas (grãos) tornou
se intenso, o rei determinou que sàmente poderia circular no Brasil ouro 
em barras. As pepitas e o ouro em pó eram transformados em barras nas 
casas de fundição instaladas, por ordem do rei, nos caminhos que condu
ziam às minas. Nas casas de fundição retirava-se a quinta parte correspon
dente ao impôsto devido ao rei. 



A criação das casas de fundição provocou protestos de muitos mine
radores. No ano de 1720, em Vila Rica, houve uma revolta de mineradores 
contra esta medida. O governador da regiljo, Conde de Assumar, conseguiu 
vencer os revoltosos, sendo um dêles, Filipe dos Santos, enforcado e es
quartejado. Nesse mesmo ano, o rei ordenou a separação da Capitania 
de São Paulo e de Minas Gerais, até então reunidas numa só. 

Algum tempo depois, o rei exigiu que os quintos alcançassem um total 
anual mínimo de cem arrôbas (antiga medida de pêso equivalente a quinze 
quilos). Quando êsse total não fôsse atingido, ocorria a derrama, isto é, 
a cobrança da diferença atrasada. A população da capitania ficava alar
mada. Os dragões (soldados a cavalo) invadiam as casas dos habitantes 
em busca de objetos que completassem o impôsto. 

Com o esgotamento das minas de ouro muito raramente a quantidade 
de cem arrôbas era atingida, e por isso os governantes portuguêses suspen-

Provedor das Minas, quadro 
de Joaquim da Rocha Fer
reira, 1900-1965, Museu 
Paulista. 
"A maior parte do ouro ia 
para Portugal, sob a forma 
de impostos." 

133 



Execução de Filipe dos 
Santos. Antonio Parreiras, 
1861-1937. Museu Antonio 
Parreir,as, Niterói, R. J. 
Qual o trecho dêste capítulo 
que se refere à ilustração? 

deram a execução da derrama. Em 1789, contudo, necessitando de ouro, 
a rainha Dona Maria I resolveu cobrar a derrama, que já atingia 596 arrô
bas. Por esta razão, os participantes da Conjuração Mineira marcaram o 
início da revolta para o "dia do batizado" - quer dizer, o dia da cobrança 
da derrama. 

Durante o século XVIII, a administração colonial teve como prin
cípio preocupação a cobrança do quinto, geralmente feita de ma
neira extremamente severa. Dos impostos arrecadados na região 
das minas dependia a própria existência da côrte portuguêsa. 

Mas o ouro que seguia do Brasil para Portugal não ficava ali. A "ga
linha dos ovos de ouro" era importante para muitos outros países. Em 
1703, Portugal negociou com a Inglaterra o Tratado de Methuen. ble es
tabelecia que a Inglaterra compraria vinhos somente em Portugal, enquan
to os portuguêses comprariam tecidos somente na Inglaterra. Como Por
tugal comprasse mais tecidos do que vendia seus vinhos, muito cedo estàva 
devendo à Inglaterra. Essa dívida foi paga, então, com o ouro do Brasil. 

Que utilidade teve para a Inglaterra o ouro do Brasil? 
ble foi muito utilizado para a construção de fábricas que empregavam 

máquinas e operários para a produção em grande quantidade de tecidos 
e outros artigos. A isto se chamou Revolução Industrial. 

A mineração estava mudando o mundo. 
Outros reinos europeus ficaram atraídos pelo ouro e pelos diamantes 

---1.1i brasileiros. Quando, no início do século XVIII , começou na Europa a Guerra 
de Sucessão da Espanha, o reino português dela participou ao lado da In
glaterra, enfrentando a França de Luís XIV e seus aliados. Os franceses 
aproveitaram-se, então, para invadir o Brasil. A Capitania do Cabo do 
Norte (atual Território Federal do Amapá) foi ameaçada pelos franceses, 
ao mesmo tempo que os corsários Duclerc, em 1710, e Duguay-Trouin, em 
1711, atacavam o Rio de Janeiro, pôrto por onde saía o ouro para Por
tugal. Terminada a guerra, Portugal assinou com a França o Tratado de 



Utrecht de 1713; onde ficou decidido que o limite entre a Capitania do 
Cabo do Norte e a Guiana Francesa seria o rio Oiapoque, também chama
do Vicente Pinzón. 

Como a verdadeira história da "galinha dos ovos de ouro", esta tam
bém teve um fim. 

As minas brasileiras eram muito fáceis de serem exploradas por
que se encontravam quase à superfície do solo. Eram, porém, em 
pequena quantidade, e logo se esgotaram. Como as técnicas utili
zadas na exploração eram muito primitivas, o esgotamento ocor
reu ainda mais rápido. Ao se aproximar o final do século XVlIl, 

a "galinha dos ovos de ouro" estava morrendo . . . 

Junto com a mineração morreram as atividades que ela desenvolvera. 
A população abandonou a região em busca de outras áreas onde fôsse 
possível iniciar outras atividades. 

A lavoura açucareira do Nordeste voltou a progredir. Ela não mais 
sofria a concorrência (competição) das minas, que atraíam a população 
livre, os recursos financeiros e os trabalhadores escravos. Para isso con
tribuiu também a diminuição da produção antilhana do açúcar. 

Mais para o norte, na região da Capitania do Maranhão, começava 
uma nova atividade: a plantação de algodão. :f:le serviria para abastecer 
as indústrias de tecidos inglêses que se desenvolviam nessa época, por causa 
da Revolução Industrial. 

Consulte o mapa da p~gina 114. Faca uma relação das atividades eco
nômicas, indicando, também, as áreas onde elas ocorriam. 

O ouro que tanta coisa mudara, agora tinha mudado. Não era mais 
amarelo, mas branco, da côr da neve - era o algodão do Maranhão. 

Trapeiras pobres de Minas, 
J. B. Debret (1768-1848). 
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6. OS SERENISSIMOS REIS DE PORTUGAL E ESPANHA 
FAZEM UM TRATO 

TRATADO DE MADRI DE 1750 

A área do território brasileiro é de 8 511 km~. É a mais extensa 
da América Latina e uma das maiores do mundo. Em terras contínuas, 
o Brasil é o quarto país em área. Isto não aconteceria se o Tratado de 
Tordesilhas (1494) durasse até hoje. Observe no map~~gina 138, a 
parte do nosso território situada além da "linha fantasma" do Tratado de 
Tordesilhas. 

Num mapa político atual, trace o meridiano de Tordesilhas. Faça uma 
relação dos Estados ou parte dêles que estejam a oeste do meridiano. Indi
cando, também, quando houver apenas parte de Estados. 

Quando desapareceu a "linha fantasma" do Tratado de Tordesilhas? 
Ela desapareceu em 13 de janeiro de 1750. Nesta data os represen

tantes dos Sereníssimos Reis de Portugal e Espanha assinaram, em Madri, 
o Trato (tratado, acôrdo) de Limites das Conquistas. Em certo trecho dêste 
acôrdo internacional (compromisso entre países) lê-se que os reis . .. 

. . . resolveram pôr têrmo às disputas passadas e futuras, e esque
cer-se, e não usar de tôdas as ações e direitos, que possam perten
cer-lhes em virtude dos Tratados de Tordesilhas . .. e de Utrecht 
e Saragoça, ou de outros quaisquer (justificativas), 
que possam influir na divisão dos seus domínios . .. 

Os Sereníssimos signatários (os que assinam) realm~nte não tinham 
levado muito a sério o Tratado de 1494. f:les mesmos confessaram isto em 
1750, dando como desculpa a dificuldade de traçar a discutida linha. O rei 
Dom Fernando VI, da Espanha, reconheceu que os espanhóis dominavam 
ilegalmente as ilhas Filipinas, no Mar do Sul (Oceano Pacífico), enquanto 
que o rei Dom João v, de Portugal, reconheceu que os seus súditos (aquê
les que obedecem ao rei) ocupavam, também ilegalmente, várias regiões da 
América do Sul, como a Colônia de Sacramento. ' 

Anulados os tratados, como seriam reconhecidos os domínios de Por
tugal e da Espanha? 

Para os reis absolutistas não era muito difícil decidir, porque a sua 
vontade era lei. Além disto, as duas dinastias eram, na época, muito ami
gas. Fernando VI era genro de Dom João v. Resolveram, então, que cada 
rei ficaria com os territórios que seus súditos ocupassem em 1750. Não 
adiantava, pois, dizer que um rei ou outro tinha direito à talou qual terra. 
Era preciso saber se os seus súditos estavam, de fato, na posse desta terra. 
As ilhas Filipinas ficariam para a Espanha, enquanto que ficariam para 
Portugal 'o vale do rio Amazonas, as regiões das vilas Bela, de Cuiabá e 
das antigas missões de Itatim, Guairá e Tape. 



Consulte o mapa da pjgina ll~ e verifique quais as atividades eco
nômicas q~ justificavam o interêsse do rei de Portugl!Lpelo vale do rio 
Amazonas e pelas regiões das vilas e missões adma citadas. 

Nem sempre o Tratado de Madri daria a terra àquele que a ocupasse 
efetivamente. Os reis fizeram, entre si, algumas trocas de territórios. A Co
lônia de Sacramento, por exemplo, estava com os portuguêses desde o 
Tratado de Utrecht, de 1715. Mas Portugal concordava em cedê-la aos 
espanhóis. Mais importante que o contrabando na foz do Rio da Prata era, 
para Portugal, em 1750, o ouro de Goiás e Mato Grosso. Por outro lado, 
os Sete Povos das Missões do Uruguai estavam com os jesuítas espanhóis, 
mas Fernando VI concordava em cedê-i os para Portugal. Mais importante 
do que a pecuária nos pampas da margem esquerda do rio Uruguai eram, 
para a Espanha, a prata do Vice-Reino do Peru ou as especiarias do Mar 
do Sul. 

O Tratado de Madri de 1750 anulou, portanto, a linha divisória entre 
os domínios de Portugal e Espanha, estabelecida pelo Tratado de Torde
silhas. Foi assinado um momento de cordialidade entre as duas · monarquias, 
interessadas em garantir, definitivamente, a propriedade (direito sôbre 
alguma coisa) de regiões das quais já tinham a posse (uso). 

Se não tinha mais valor o meridiano imaginário - o fantasma geo
gráfico que era a linha de Tordesilhas - por onde seriam marcados os 
limites? 

No próprio texto do Tratado veio a solução: 

pelo curso dos rios, e os montes mais notáveis, separando o que 
há de ficar com o que cada parte atualmente possui. 

Quais eram as terras ocupadas pelos súditosdo rei de Portugal, no 
interior da América Latina? Como êle poderia identificá-las? 

Como o rei de Portugal poderia saber quais eram as terras já ocupa
das seus súditos, no interior da América do Sul? Um paulista, Alexandre 
de Gusmão, secretário de Dom João V, mandava fazer, um ano antes, um 
mapa, chamado das côrtes, onde essas terras estavam tôdas indicadas. 

Mas foi mais fácil fazer o tratado do que cumpri-lo. 
As populações espanholas que passariam para o domínio português 

não aceitaram a mudança imposta. O mesmo aconteceu com as populações 
portuguêsas que passariam para o domínio espanhol. A cordialidade que 
existia em 1750 entre as dinastias desapareceu quando mudaram os reis de 137 
Portugal e da Espanha. Estas duas monarquias entraram, inclusive, em 
guerra, em 1756. O conhecimento pouco exato do território dificultou a 
demarcação (indicação de onde passa o limite). Tudo isto levou à anulação, 
em 1761, do Tratado de Madri. 

O "fantasma de Tordesilhas" foi assim ressuscitado em 1761. Espa
nhóis e portuguêses recomeçaram, então, as antigas lutas na bacia do Prata. 
A Inglaterra, nesta época, estava em luta com suas treze colônias na Amé-



C, 

o 

,,"'~ , . 
~ , 

\> 
~ . 

fi ...... _,. ""1\" •. 
500 . " . 

Manoel Maurício de A lbuquerqui', A tias Histórico Escolar, M EC. 

rica do Norte. Por isso, não pôde ajudar Portugal. Em 1777, pelo Tratado 
de Santo Ildefonso, a rainha Dona Maria I, de Portugal, e o rei Carlos III, da 
Espanha, tornaram novamente válido quase todo o Tratado de Madri. 
Utilizaram o mesmo critério: "cada parte há de ficar com o que atualmente 
possui". 

Observando o mapa acima compare os limites dos Tratados de Madri 
e de Santo Ildefonso. 



Em que Estado brasileiro atual aparecem diferenças nos limites? 

As dificuldades surgidas na execução do Tratado de Madri;' em 
1750, levaram a sua anulação em 1761. 1:.le foi quase que total
mente renovado pelo Tratado de Santo Ildefonso, de 1777, 
segundo o qual o atual território brasileiro ficou pràticamente 
delineado. 

7 . "NÃO COMPRE NADA NA INGLATERRA" 

A INDEPENDÊNCIA DAS TREZE COLÓNIAS INGLÊSAS 
NA AMÉRICA DO NORTE 

Em 1756 - cento e quarenta e nove anos depois da fundação de 
J amestown - já havia treze colônias inglêsas no litoral leste da América 
do Norte, desde a baía de Massachusetts e o baixo rio São Lourenço, até a 
Flórida, entre os Montes Apalaches e o Oceano Atlântico. 

Algumas dessas colônias tinham sido fundadas por ordem do rei da 
Inglaterra, como aconteceu com as Carolinas do Norte e do Sul, concedidas 
pelo rei Carlos II, em 1663, a nobres de sua côrte. Outras tinham sido 
fundadas por cidadãos inglêses perseguidos pelo rei, como aconteceu com 
Massachusetts e Pensilvânia. 

Como você poderá recordar relendo "Flor de Maio", na página 99. 

Em 1756 as treze colônias inglêsas possuíam um milhão e meio 
de habitantes. Todos êles se consideravam súditos du rei da 
Inglaterra, quer vives~em em colônias fundadas por sua ordem, 
quer vivessem em colônias fundadas por pessoas por êle per
seguidas. 

O monarca inglês necessitava muito da lealdade e da colaboração 
de seus súditos americanos. Estando em guerra com a França, êles pode
riam ajudá-lo na luta contra os colonos de Luís xv, localizados no Canadá 
(Nov(l. França) e na Luisiânia. 

Você poderá localizar essas regiões, observando o mapa da pjgina 113. 
Os habitantes das treze colônias aproveitar-se-iam desta situação. 139 

Poderiam ficar com as terras dos franceses, situadas alé.m dos Apalaches 
e até o Mississipi. Poderiam aumentar o contrabando com as Antilhas, de 
onde traziam melado para fazer rum, servido aos marinheiros que tripu-
lavam os navios construídos na Nova Inglaterra. Poderiam fabricar mais 
tecidos de algodão e vendê-los aos próprios inglêses. 

Afinal, apesar de existirem muitas leis proibindo o comércio e a indús
tria, o rei da Inglaterra, até então, não tinha exigido seu cumprimento. 



140 

Permitira, também, que os colonos tivessem quase um govêrno próprio, 
pois elegiam representantes que formavam assembléias. Nenhum impôsto era 
cobrado sem que est<\S assembléias os aprovassem. Podia-se mesmo dizer 
que os habitantes das treze colônias se consideravam tão inglêses quanto 
os da metrópole. 

Por que, então, não ajudar o rei a vencer os franceses? 

Assim, de 1756 a 1763, durante a Guerra chamada dos Sete 
Anos, as treze colônias inglêsas da América do Norte ajudaram 
a Inglaterra a vencer os franceses, esperando, desta forma, manter 
as liberdades políticas e econômicas . 

Depois da Guerra dos Sete Anos os colonos inglêses começaram a 
revoltar-se contra o rei Jorge III. Por que razão? 

f: que o soberano britânico (inglês) resolveu tratar as treze colônias 
como colônias mesmo. Isto é: inteiramente subordinadas (dependentes) 
aos interêsses da metrópole. Proibiu que os americanos ocupassem as 
terras do Oeste, que êJes mesmo tinham conquistado (1763). Criou 
impostos sôbre produtos importantes para os americanos ,como o melado 
(1764) e o chá (1767). Obrigou os colonos a comprar tudo na Ingla
terra. Obrigou ainda a comprar um sêlo e colocá-lo, nos jornais, anúncios, 
diplomas escolares, almanaques, licenças de casamento e até nos baralhos 
para que tivessem valor (1765). Com o dinheiro recebido dêstes selos, 
o rei queria manter um exército e uma esquadra para vigiar as colônias 

o que nunca acontecera. 
E o pior é que Jorge III e o Parlamento (assembléia de representantes 

do povo, na Inglaterra) tomaram tôdas estas medidas sem consultar as 
assembléias dos colonos. bstes começaram a reunir-se em congressos para 
decidir o que fazer . Inicialmente apenas enviaram protestos ao rei e ao 
Parlamento, que os atenderam em parte. Mas disseram que caberia à Ingla
terra e não aos colonos decidir o que se referisse às treze colônias . Esta 
atitude fêz com que o congresso dos colonos decidisse que a população 
não deveria comprar mais produtos vindos da Inglaterra. E logo passaram 
a preparar uma revolta contra o rei e a falar em independência. 

Em 1776, cento e vinte mil colonos americanos leram um 
(pequeno livro) denominado "Bom Senso", de Thomas Paine e que dizia: 

. . . E; hora de preparar-vos. Mesmo a distância a que Deus 
colocou a Inglaterra e a América, é uma prova forte e natural 
de que a autoridade de uma a outra não era a vontade dos 
céus . .. Um govêrno nosso é um direito nosso. Portanto, o que é 
que queremos? Por que hesitamos? Da parte da Inglaterra não 
esperamos nada, a não ser a ruína. .. nada pode resolver nossa 
situação tão ràpidamente quanto uma Declaração de Indepen
dência . . . 



A 4 de julho dêste ano, um congresso de representantes, reunido em 
Filadélfia, atendia ao apêlo de Thomas Paine. Um texto escrito pelo advo
gado Thomas Jefferson foi adotado como a Declar~ção de Independência: 

. .. estas colônias unidas são, e têm o direito de ser Estados 
livres e independentes... e tôda ligação política entre elas e a 
Grã-Bretanha já está, f! deve estar, totalmente dissolvida. 

As treze colónias unidas, sob o comando militar de George Washington, 
fazendeiro na Virgínia, levaram cinco anos para vencer a Inglaterra. Con
taram com o auxílio da França, interessada em recuperar íls mesmas co
iônias que os americanos tinham ajudado os inglêses a conquistar-lhes, na 
Guerra dos Sete Anos. Os britânicos renderam-se em 1781, em Yorktown 
e em 1783, pelo Tratado de Paris, reconheceram a independência das 
colônias unidas. Benjamin Franklin, diplomata americano, ajudou muito 
a convencer a Europa a aceitar a libertação de seu país. 

A Família de George Wash
ington, 1796, Edward Sava
ge, National Gallery 01 A rt, 
Washington, D.e . 

As colônias unidas já eram Estados livres e independentes. Mas con
tinuariam unidos? 

Isto não era fácil, pois eram bastantes diferentes entre si e só se tinham 
reunido por que perceberam que se cada uma lutasse sozinha contra a 
Inglaterra, ela cabaria vencendo. 

Mas eram, realmente, tão diferentes as treze colónias, agora indepen
dentes? 

Elas formavam três grupos : o do Norte, o do Centro e o do Sul. 141 
As do Norte iam de Massachusetts até Rhode Island. Eram a Nova 

Inglaterra. Quase todos os seus habitantes eram de origem inglêsa e viviam 
principalmente do comércio e das manufaturas em cidades como Boston. 
Os seus alimentos vinham de pequenas propriedades onde quase não havia 
escravos. Seus habitantes sabiam ler e por isso estavam a par de tudo 
o que se passava na Europa e no mundo. Nas escolas de Harvard e Yale 
eram discutidas as idéias usadas por Thomas Paine e por Thomas Jefferson. 



As do Centro iam de Nova Jersey até Pensilvânia. Havia gente de 
origem inglêsa, mas também holandeses, suecos e alemães. A maior parte . 
se dedicava à agricultura e à pecuária, ou à extração de madeiras. Mesmo 
assim havia grandes cidades, como Filadélfia e Nova York . 

As do Sul eram muito parecidas com o Brasil, da mesma época. 
Grandes propriedades ocupavam a região desde a Virgínia até a Geórgia. 
Elas se dedicavam à agricultura, especialmente do fumo e do algodão. Nelas 
trabalhavam 300 mil escravos negros. 

Como seria possível manter unidos comerciantes de Nova York e Fila
délfia, armadores de Boston, fazendeiros da Virgínia, artesãos da Nova 
Inglaterra e professôres e estudantes de Harvard? 

Casa de George Washillgtoll em Mount Vemoll , Virgillia. Estilo de arquitetura 
colonial americana. Compare com o estilo arquitetânico do Brasil colollial. 

142 Entre 1783 e 1787, as ex-colônias, agora Estados livres, concordaram 
em formar uma Confederação. Nela não estavam obrigados a obedecer a um 
govêrno Central comum. Mas logo perceberam que alguns assuntos comuns 
para a sua resolução, como a defesa do país, impostos e moedas, dependiam 
de um poder central. Formaram, então, uma Federação - a República dos 
Estados Unidos da América, em 1787. 

As co·lônias unidas se transformavam nos Estados da América do 
Norte. Pela primeira vez na América uma colônia se libertava da metrópole. 



DE GENTE PARA GENTE . .. 

Capistrano de Abreu <1353-1927), historiador brasileiro, no seu livro Capítulos 
de História Colonial, pg. 217, assim descreveu a 

CIVILIZAÇÃO DO COURO 

Os primeiros ocupadores do sertão passaram vida bem apertada; não 
eram os donos das sesmarias, mas escravos ou prepostos (representantes) . 
Carne e leite havia em ab.undância, mas isto apenas. A farinha, único ali
mento cm que o povo tem confiança, faltou-lhes a princípio por julgarem 
imprópria a terra à plantação da mandioca, não por defeito do solo, pela 
falta de chuva durante a maior parte do ano. O milho, a não ser verde, 
afugentava pelo penoso do preparo· naqueles distritos (localidades) estra
nhos ao uso do mon joio (pilão). As frutas mais silvestres, as qualidades 
de mel menos saborosas eram devoradas com avidez. Pode-se apanhar 
muitos fatos da vida daqueles sertanejos dizendo que atravessaram a época 
do couro. De couro era a porta das cabanas, o rude leito aplicado ao chão 
duro, e mais tarde a cama para os partos; de couro tôdas as cordas, a 
borracha para carregar água, o mocó (bôlsa de tiracolo) ou alforje (saco) 
para levar comida, a maca (saco) para guardar a roupa, a mochila para 
milhar (dar milho) cavalo, a peia (correia) para prendê-lo em viagem, 
as bainhas de faca, as bruacas e surrões (bôlsas), a roupa de entrar no 
mato, os bangüês (macas) para curtume ou para apurar o sal; para 
os açudes, o material de atêrro era levado em couros puxados por juntas de 
bois que calcavam a terra com seu pêso; em couro pisava-se tabaco para 
o nariz. 

Cecília Meireles (1901-1964) deixou para nossa literatura preciosa contribuição 
poética . Nela se destaca o Romanceiro da Inconfidência. Escolhemos para você 
o Romance VI ou 

DA TRANSMUTAÇÃO DOS METAIS 

Já se preparam as festas 
para os famosos noivados 
que entre Portugal e Espanha 
breve serão celebrados. 
Ai, quantas cartas e acôrdos 
redigidos e assinados! 
Ai, que confusos assuntos 
são, para os Reis, seus reinados ... 
Ai, quantos embaixadores 
para tamanhos recados! 
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D. João v, rei faustoso, 
entre fidalgos e criados, 
calcula as grandes despesas 
para os festins projetados. 
Ai, quanto veludo e sêda, 
e quantos finos brocados! 
Ai, quantos rubis do Oriente 
e diamantes lapidados! 
Ai, quantos vasos e jóias, 
cinzelados e marchetados (esculpidos) ... 

E, embora tenha o seu reino 
limites tão dilatados, 
e seja o Rei tão faustoso, 
entre os demais potentados, 
ai, como está com seus cofres 
completamente arrasados! 
Ai, quantos ricos presentes 
para outros reinos enviados! 
Ai, que mosteiro, ai que tôrres, 
ai, que sinos afinados! 

Eis que recebe a notícia 
de que ao pôrto são chegados 
os quintos de ouro das minas 
que do Brasil são mandados. 
Ai, que alegria ressumam (revelam) 
seus olhos aveludados ... 
Ai, que pressa, que alvorôço, 
por catorze mil cruzados! 
Ai, que ventura tão grande, 
depois de tantos cuidados! 

Mas, quando, em sua presença, 
os caixões são despregados, 
apesar de lacre e selos, 
os fidalgos assombrados, 
ai! só vêem grãos de chumbo 
cunhetes acogulados (caixotes demasiadamente cheios) ... 
Ai, que os monarcas traídos 
não soltam pragas nem brados. 
Ai, que as fôrcas e os degredos 
são feitos para os culpados. 



Cuiabanos e paulistas, 
nobres, escravos, soldados, 
discutem pelos caminhos 
os quintos falsificados. 
- Ai, que é D. Rodrigo César 
(fidalgo dos mais honrados) ... 
- Ai, que é Sebastião Fernandes 
(com muitos crimes passados!) 
Ai , que o Monarca procura 
os que vão ser castigados. 

(E diz um homem que a troca, 
dentro dos caixões fechados, 
obra foi da Providência 
contra o Rei, mais seus pecados . .. 
Ai, que tanta arrôba de ouro 
deixa os sertões extenuados .. . 
Ai, que tudo é muito longe, 
e os reis têm os olhos fechados .. . 
Ai, que a Providência fala 
pelos homens desgraçados .. . ) 

Sebastião Fernandes Rêgo 
andara pelos povoados 
com grandes olhos severos, 
~empre a perseguir malvados. 
Ai, porém só perseguia 
bandidos endinheirados . .. 
Ai, conhecia os segredos 
dos cofres aferrolhados ... 
E ai! trocara em grãos de chumbo 
o ouro, nos caixões selados .. . 

RECORDANDO . .. 

1. Depois de ser dos Filipes, durante sessenta anos, o Brásil, em 1640, 
passou a ser dos Braganças. Esta dinastia restaurou a independência 
de Portugal. Mas para mantê-la necessitou da ajuda da Inglaterra e 
das riquezas do Brasil, que buscou especialmente no interior. 

2. As "drogas do sertão" eram, nos séculos XVII e XVIII, as principais 
riquezas do vale amazÔnico. t;:le foi explorado pelas "tropas de res
gate" de índios e pelas missões religiosas, especialmente dos jesuítas. 



3 . A pecuária servia, inicialmente, à agro-indústria do açúcar no litoral. 
No século XVII, os currais penetraram pelo interior e os "caminhos 
de gado" ligaram e abasteceram as regiões povoadas do nordeste e do 
norte, com exceçáo da Amazônia. 

4. Os paulistas conquistaram o Sul, nos séculos XVII e XVIII, através do 
caminho do litoral, ocupando as baixadas até Laguna, e o do interior, 
atravessando os campos até o Rio Grande. 

S . O povoamento do litoral de Laguna até o Rio Grande foi devido à 
necessidade de ajudar a Colônia do Sacramento e de ligar a costa 
às estâncias do interior. 

6 . As bandeiras despovoadoras como as da caça ao índio, ultrapassaram 
a linha de Tordesilhas, mas não formaram núcleos permanentes. As 
bandeiras povoadoras como as do ouro de lavagem, do sertanismo 
de contrato e da mineração, formaram núcleos permanentes. 

7 . A exploração das minas no século XVIII, trouxe o crescimento da po
pulação, a formação das camadas intermediárias da sociedade, o apa
recimento da Arcádia e do barroco mineiros. 

8. A principal preocupação da administração colonial portuguêsa no 
Brasil, no século XVIII, foi a cobrança de impostos nas minas de ouro. 
Elas começaram a esgotar-se porque eram em pequena quantidade e 
foram exploradas com uma téc_nica primitiva. 

9. O Tratado de Madri de 1750 acabou com a linha divisória de Tor
desilhás. Estabeleceu que as regiões pertenceriam a quem de fato as 
ocupasse, salvo trocas recíprocas entre Portugal e Espanha. A sua 
difícil execução levou à anulação em 1761, mas o Tratado de Santo 
Ildefonso, de 1777, o renovou quase totalmente. 

10. Até a Guerra dos Sete Anos as treze colônias inglêsas da América 
do Norte mantiveram algumas liberdades políticas e econômicas tole
radas pela Inglaterra. Quando ela suspendeu essas liberdades, os co
lonos, ajudados pela França, obtiveram sua independência. 

11. Embora se tivessem unido para derrotar a Inglaterra, as treze colônias 
custaram muito a transformar-se em Estados Unidos, o que só acon
teceu em 1787, quando se organizaram uma república federativa. 

POR ESSE MUNDO AFORA . .. 

Entre 1661 e 1789, a colonização portuguêsa ampliou a ocupação 
do litoral no sul, e penetrou pelo interior do Brasil, atraída, principalmente, 
pela pecuária e pela mineração. Na segunda metade do século XVIII os 
Tratados de Madri e de Santo Ildefonso delinearam o território brasileiro. 
cujas riquezas, extraídas por escravos, sustentavam Portugal. Enquanto isto 
a Inglaterra iniciava a Revolução Industrial e os Estados Unido~ da Amé
rica do Norte se tornavam o primeiro país independente da América. 



QUE PODEMOS FAZER . .. 

1 . Ao lado dos títulos dos capítulos II , III e IV estão representados os 
elementos formadores da etnia brasileira. 
a) Faça uma pesquisa indiviçlual ou em grupo indicando: 

- Onde estão localizados atualmente os grupos indígenas? Faça 
um mapa indicando esta localização. O que você conclui? 
- Quais as principais atividades exercidas atualmente por êstes 
grupos? 
- O que faz o govêrno para proteger e auxiliar o indígena? 
- Consulte a Constituição Brasileira e copie em seu caderno 
os parágrafos que fazem referência ao indígena. 

b) Conhecendo alguma pessoa que já tenha estado entre indígenas, 
entreviste-a e transmita à turma as informações obtidas. 

2. Diz a Constituição Brasileira no capítulo IV - Dos direitos e garantias 
individuais - artigo 150. 
Parágrafo 1 Q - Todos são iguais perante a lei sem distinção de sexo, 
raça, trabalho, credo religioso e convicções políticas. O preconceito 
de raça será punido pela lei. 

Procure no dicionário o significado da palavra preconceito. 
A idéia de que todos são iguais perante a lei é o primeiro item 

da Declaração dos Direitos do Homem (Reveja a figura da pági
na 11, Unesco). No entanto, em várias partes do mundo êste prin
cípio não é respeitado. 
a ) Pesquise em jornais e revistas os locais onde ainda existe pre

conceito. 
b) A turma poderá ser disposta em círculo e debater o tema: Como 

acabar com o preconceito. 
Cada aluno terá um minuto para dar sua opinião. 
Ao final um aluno voluntário ou escolhido pelo grupo fará uma 
síntese das conclusões. 

3. Seu professor poderá organizar esta dramatização: índios e negros, 
antigos trabalhadores de engenho, julgam seu antigo senhor, o colono 
branco europeu. 
- O professor escolherá alunos que representem o juiz, o réu, o pro- 147 
motor e seu auxiliar, dois advogados de defesa, um escrivão, teste-
munhas, guardas; o júri será formado pelos alunos restantes. 
- A turma será organizada em equipes que auxiliarão cada mil dos 
participantes na coleta de dados para acusar ou defender. 
- Antes do julgamento, o professor poderá planejar uma visita a um 
tribunal (fora do horário da sessão, pois não é permitido para meno
res). Esta atividade poderá ser substituída por uma entrevista a um 
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advogado, juiz ou promotor que orientará sôbre o papel de cada par
ticipante e o regulamento de um tribunal. 

4 . Mucama, crioula 
Que veio da Bahia 
Pega êste menino 
Dê banho na bacia. 

A bacia é de ouro 
Lavada com sabão 
Pegue êste menino 
E vista-lhe o roupão. 

o roupão de veludo 
A touquinha de filó 
Pegue êste menino 
E dê-lhe a sua vó. 

ln GUILHERME DE MELLO, A música no Brasil, Imprensa Nacional, 1947, 
página 90. 

Esta cantiga popular você certamente já a ouviu e cantou diversas 
vêzes. Mas você prestou atenção às suas palavras? Então responda: 

a) Em que época êstes versos poderiam ter sido escritos? Por quê? 
b) Se a cena não se passa na Bahia, em que regiões brasileiras, 

mais provàvehnente, isto poderia ter acontecido? Por quê? 
c) O que era uma mucama? 
d) O menino a que a canção se refere pertencia a uma família rica. 

Como você poderá justificar esta afirmação? 
e) Em nossa · vida diária, inúmeras palavras, ritmos e músicas, cren

ças, lendas, tradições e até mesmo alguns hábitos de cultivar 
a terra ou técnicas' de caça e pesca, demonstram a influência 
que exerceram negros e indígenas em nossa cultura. 

- Consultando revistas e enciclopédias, entrevistando pessoas da · fa
mília, professôres, amigos mais velhos, organize um cartaz ou álbum 
sôbre as influências culturais do negro e do indígena no Brasil. 
- Indique as áreas brasileiras onde são mais fortes as influências " de 
um ou outro elemento formador de nossa etnia. 
- Consulte dados estatísticos para saber qual a parcela de índios, 
negros, mestiços e brancos existentes na nossa população. 
NÃo ESQUEÇA DAS ILUSTRAÇÕES! 
O trabalho poderá ser feito em grupo ou individualmente. O impor
tante é coletar as informações e fazê-lo em sala-de":aula. 



5 . Quando se iniciou a construção de Brasília para lá se dirigiram homens 
e mulheres, de tôdas as partes do país. Eram operários, funcionários, 
comerciantes, sapateiros, carpinteiros e outros pequenos artesãos, pro
fissionais liberais, religiosos. 
No final do século XVII e no século XVIII a região das Minas Gerais 
também foi um ponto de atração. Homens suhindo o rio São Francisco 
ou galgando as serras do Mar e da Mantiqueira, chegaram à região das 
Minas Gerais. 

a) Qual o motivo q\le conduziu êstes grupos humanos ao interior do 
Brasil, nos dois períodos mencionados? 

b) Discuta com seu grupo que vantagens tiveram as regiões e os 
homens que para ela se dirigiram? 

Use o mapa econômico dos séculos XVII e XVUI (p. 78 e 114) para 
ampliar seus conhecimentos. 
Seu professor de Geografia poderá ajudar muito na parte referente a 
Brasília. 

c) Relacione o maior númçro de profissões liberais que você co
nhece. 
Agora você tem uma lista ampla sôbre as diversas atividades exercida!' 
pelos imigrantes que povoaram Brasília. 
Relendo o conjunto das profissões dos povoadores de Brasília, quantas 
destas profissões estariam presentes no povoamento ocorrido no final 
do século XVII e no século XVIII? Por quê? 
Existiriam profissões que foram importantes naquela oca~ião, mas não 
o são atualmente? Em caso afirmativo, dê exemplos. 

d) No século xx os homens que povoaram Brasília vieram de tôdas 
as regiões do Brasil. Por que isto não ocorreu na época do po
voamento das áreas mineradoras? 

Para fazer êste trabalho : 
1 . A turma será dividida em grupos. 

2. Cada aluno deverá, inicialmente, ler e responder às perguntas. 

3 . A seguir os componentes do grupo debaterão as várias respostas e 
redigirão a resposta do grupo. 149 

4 . Cada grupo apresentará aos colegas as suas conclusões. 

5 . Os grupos selecionarão as respostas que gostariam de debater: as que 
consideram incorretas ou incompletas, ou a melhor resposta, buscando 
ampliar seus conhecimentos. 

6. Cada grupo atribuirá um conceito aos seus componentes. Será dado 
um conceito (ou média de conceitos) aos outros grupos. 



Grito do IpirallRa - quadro de Pedro Américo (/843-1905), Museu do Ipirallga, S .P. 



VI 

INDEPENDÊNCIA 
ou MORTE! 

PROCESSO DA INDEPEND~NCIA {I} 
1789-1822 

Você certamente já deve conhecer a "experiência do feijão", que mostra 
a germinação de uma planta. Para realizá-Ia você precisará de um caroço 
de feijão e um pedaço de algodão umedecido, diàriamente. Sua observação 
constante permitirá verificar as diversas etapas da germinação, isto é, o 
processo de transformação da femente (o caroço) em uma nova planta. 
Portanto, podemos dizer que Processo é mudança de alguma coisa numa 
determinada direção. 

Não apenas as plantas se transformam. Você também está se transfor
mando; basta observar os seus retratos nas antigas cadernetas escolares. A 
scciedade em que vivemos - como o caroço de feijão e você - também 
se transforma, isto é, também tem seu processo. 

A independência do Brasil e das demais colónias européias na América 
também foi uma transformação, que apresentou várias etapas: os movimen
tos precursores, a autonomia e, finalmente, a separação total de suas metró
poles. Ao conjunto dessas três etapas damos o nome de Processo da Inde
pendência. 

f:.ste Processo de Independência no Brasil se manifesta em 1789 - a 
Conjuração Mineira -, estendendo-se até 1831 - ano da abdicação de 
Dom Pedro I. 

A data de 7 de setembro de 1822 - O Grito do Ipiranga - é o mais 
importante momento dêsse processo. 

Pergunte ao seu professor de Ciências que fatóres internos e ex
terno permitiram o apareCimento de uma nova planta. 

Fatóres internos e externos também influíram no Processo da 
Independência. 

À medida que você estudar êste capítulo anote-os. Não se esqueça 
de consultar o MAPA DA MINA 
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1. O GRITO DE DOLORES 

OS PRECURSORES DA INDEPENOENCIA DA AMÉRICA 
ESPANHOLA - 1780-1810 

Nos últimos anos do século XVIll, um francês hospedou~se na casa 
de um criollo, na Capitania Geral da Venezuela. Percebeu que no te
lhado de seu quarto havia uma abertura na madeira. Ali, encontrou, escon
dido pelo dono da casa, o livro de Jean-Jacques Rousseau, O Contrato 
Social, traduzido e impresso em Buenos Aires. 

O autor defendia a igualdade de direitos políticos entre as pessoas e 
achava que o poder dos governantes deveria ser dado pelo povo. 

Como tinha entrado numa colônia espanhola um livro com idéias tão 
contrárias a um rei absolutista, como Carlos IV, da Espanha? Por que um 
criollo dava tanta importância a êste livro? 

Tanto Carlos IV, quanto Carlos III, Fernando VI e Filipe v, seus ante
cessores (os que vêm antes), eram da dinastia dos Bourbons. Parentes. 
portanto, dos Bourbons da França, com os quais muitas vêzes faziam pactos 
de família (acôrdo entre dinastias). Uma das conseqüências dêstes pactos de 
família foi facilitar a vinda· de franceses para as colônias espanholas 
na América. Um dêstes franceses era o curioso que encontrou o livro de 
Rousseau no telhado de uma casa na Venezuela ... 

t;:le bem poderia ser um comerciante. Afinal, desde o reinado de 
Carlos III, o monopólio comercial terminara. Para fazer o comércio entre 
a Espanha e suas colônias americanas já não era obrigatório sair de Sevilha 
ou Cádiz e entrar em La Habana, Vera Cruz ou Porto Bello. Você pode 
recordar isto relendo "Todos as caminhos conduzem à Espanha". . 

Havia agora permissão para comerciar com mais de vinte portos na 
América espanhola, inclusive Buenos Aires, sede de Vice-Reinado desde 
1776. Em quatro anos o número de navios que passaram por êste pôrto 
subiu de 35 para 311. O comércio em tôda a América espanhola aumentou 
700 vêzes. Os mercadores estrangeiros, especialmente inglêses, americanos 
e franceses tornaram-se figuras habituais nos principais portos. Um dêstes 
mercadores poderia ser o curioso que encontrou o livro de Rousseau no 
telhado de uma casa na Venezuela ... 

Eis como uma viajante inglêsa, Maria Graham, descreveu a cidade 
de Valparaíso, movimentado pôrto no litoral chileno, no início do sé
culo XIX: 

Alfaiates inglêses, sapateiros, albardeiros (seleiros), estalajadeiros 
(hoteleiros) arvoravam (erguiam) as suas tabuletas em tôdas as 
ruas; e a preponderância da língua inglêsa poderia levar-nos a 
imaginar Valparaíso como uma cidade da costa britânica. Os 
norte~americanos estavam amplamente representados, consistindo 



os seus negoc/Os em móveis vulgares, farinhas, biscoitos e pro
visões marítimas. .. A quantidade de pianos da Inglaterra é es
pantosa. É rara a casa que não tem um. 

Os comerciantes são pessoas que conversam muito e sôbre muitas 
coisas. Por isso, onde entram as mercadorias entram as idéias dos merca
dores. Bles trazem também notícias importantes. Assim aconteceu na Amé
rica espanhola. Dos portos, as notícias e as idéias trazidas pelos merca
dores chegaram às redações de alguns jornais, às reuniões das sociedades 
científicas e literárias, aos seminários (onde estudam os padres) e às uni
versidades. E até às fazendas, às missões e às minas. 

Mas que notícias e idéias eram estas? Os indivíduos mais bem infor
mados diziam que eram idéias novas que estavam esclarecendo ou "ilumi
nando" o mundo, daí Iluminismo. 

Os mercadores inglêses falavam muito num tal de Adam Smith. ble 
escrevera um livro chamado Ensaio sôbre as Riquezas das Nações, em 1776, 
condenando a existência dos monopólios e do trabalho escravo. Mas fi
cavam muito sem graça na presença dos comerciantes americanos, pois 
êstes traziam a notícia de que as treze colônias inglêsas da América do 
Norte, exatamente em 1776, tinham iniciado a sua guerra de independência, 
porque o rei Jorge III queria que elas cumprissem o monopólio comercial 
inglês. 

bsses americanos mostravam, inclusive, trechos da Declaração de Inde
pendência, redigida por Thomas Jefferson e aprovada em Filadélfia, onde 
se lia que : 

. .. todos os homens são criados iguais, que ê/es são dotados 
pelo Criador de certos Direitos inalienáveis (que não podem ser 
cedidos) e que entre êsses estão a Vida, a Liberdade e a busca 
da Felicidade. 

Os mercadores franceses traziam as notícias mais sensacionais. Desde 
1789 havia em seu país uma revolução - mudança violenta na maneira 
de um povo viver e organizar-se. Esta revolução era contra o absolutismo de 
um rei, Luís XVI, Bourbon como Carlos TV, da Espanha . Os revolucionários 
queriam que o rei, em vez de ficar com todos os podêres na mão, os dis
tribuísse com os representantes do povo. A isto os revolucionários cha
mavam de Monarquia Constitucional, pois a autoridade do rei ficava con-
trolada por uma lei onde estavam fixados os direitos e os deveres dos 153 
cidadãos, denominada Constituição. 

bstes franceses mostravam, inclusive, trechos da Declaração de Direitos 
do Homem e do Cidadão, aprovada em 1789, em Versalhes: 

... Os homens nascem e permanecem livres e iguais em direitos; 
as distinções sociais só podem ser baseadas na utilidade comum. 

bstes franceses traziam livros sôbre os quais os estudantes muito fala
vam, principalmente os que tinham ido estudar nos EUA ou na Europa. 
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o Espírito das Leis, de Montesquieu e O Contrato Social, de Rousseau, eram 
muito procurados, especialmente pelos criollos. Por isso o francês curioso 
encontrou aquêle livro escondido no telhado da casa, na Venezuela. Havia 
sempre o perigo que as autoridades espanholas descobrissem e punissem 
os leitores de obras francesas, ainda mais depois que se soube da execução 
do rei Luís XVI, acusado pelos revolucionários de ter traído a França. 

Mas por que os criollos se interessavam tanto em ler Rousseau? 
:f:les estavam insatisfeitos com Carlos IV. :f:ste sa1;>ia que a extração 

do ouro e da prata na América espanhola estava decaindo e que, portanto, 
necessitava da produção agrícola e pastoril obtida nas terras dos criollos. 
O rei sabia, também, que os tecidos dos Vice-Reinos do Peru e Nova Es
panha (México) e os vinhos do Chile e da Argentina, fabricados pelos 
criollos, estavam sofrendo a concorrência dos tecidos inglêses e norte-ame
ficanos e dos vinhos franceses. Carlos IV sabia ainda que os criollos eram 
os habitantes mais ricos e mais instruidos da América espanhola e, mesmo 
assim, insistia em dar privilégios políticos aos peninsulares, mais leais à 
coroa. 

Sendo os súditos de maior prestígio social e riqueza na América 
espanhola, os criollos. exigiam maior poder. Não sendo atendidos 
pelo rei carlos IV, a não ser na carreira militar, êles passaram a 
conspirar contra a Espanha, apoiando-se nas idéias do Iluminismo 
que circulavam pelas colônias, em virtude da liberdade de 

comércio. 
Os primeiros movimentos de rebelião contra a metrópole espa
nhola não foram bem sucedidos. Mas, muitas vêzes, prepararam 
a independência que futuramente seria alcançada. Sã~ por esta 

. razão, denominados movimentos precursores, isto é, movimentos 
que antecedem. 

Por que motivos fracassaram os movimentos precursores? 
Alguns dos seus chefes eram apenas intelectuais, como o colombiano 

Antônio Narino que traduziu e imprimiu, às escondidas, a Declaração dos 
Direitos do Homem e do Cidadão. Outros perceberam que a independência 
das colônias espanholas dependeria de apoio de paísef. mais fortes do que 
a Espanha. O venezuelano Francisco de Miranda, por exemplo, procurou 
êste apoio na Inglaterra, nos Estados Unidos e na França, mas suas ten
tativas de iniciar a guerra da libertação, entre 1806 e 1811, não tiveram 
êxito. 

Napoleão Bonaparte, que governou a França de 1799 até 1815, disse 
que Francisco de Miranda era um Dom Quixote, isto é, um herói sempre 
derrotado, ,com a diferença que não era louco, e tinha um fogo sagrado 
na alma. Mas houve uma pequena colônia francesa que, pelo menos em 
1804, fêz do mesmo imperador Napoleão I um Dom Quixote. Foi o Haiti, 



onde os negros e mestiços, chefiados por Toussaint 1'0uverture e por Jean 
Dessalines, derrotaram os franceses, que ainda foram atingidos por uma 
epidemia de febre amarela . O Haiti foi o segundo país da América a 
proclamar a independência. 

Consulte o seu professor de Ciências e procure saber o significado do 
têrmo epidemia. Pergunte-lhe também o que é a febre amarela. 

Mas nem sempre as revoltas contra o rei da Espanha vieram dos 
criollos e se basearam no Iluminismo. 

Os mestiços e os índios também se rebelaram, e com mais violência. 
Isto aconteceu (1780-1783), por exemplo, com os 80 mil índios c 

mestiços que se revoltaram no Vice-Reino do Peru contra os brancos, tendo 
o seu chefe adotado o nome do último inca, Tupac-Amaru, pois pretendia 
restaurar o antigo império dos incas. 

Em 1810, no Vice-Rei no do México (Nova Espanha), um criollo, 
o padre Miguel Hidalgo y Costilla, filho de um lavrador pobre, assim se 
dirigiu aos índios e mestiços que o ouviam na igreja da paróquia de Dolores: 

Meus filhos , quereis ser livres? Quereis esforçar-vos para recupe
rar dos odiados espanhóis as terras roubadas há três séculos aos 
vossos avós? 

E, à frente de seiscentos camponeses, marchou para a Cidade do 
México, gritando: 

Viva Nossa Senhora de Guadalupe e morte aos espanhóis! 

A isto a História chamou de "O grito de Dolores" . Miguel Hidalgo 
y Costilla foi vencido e executado pelos espanhóis, mas o seu grito foi 
divulgado desde a Alta Califórnia até a Argentina. 

Soube-se, depois, que o padre de Dolores também lera Rousseau ... 

2. O DIABO ANDA SOLTO . .. 

AS CONJURAçOeS NO BRASIL NO FINAL DO SÉCULO XVIII 

No final do século XVIII muitos dos habitantes do Brasil não estavam 
satisfeitos com o govêrno português, achando mesmo que chegara a hora 
da independência, como já acontecera com as treze colônias inglêsas da 
América do Norte. 155 

Se você vivesse naquela época, por certo pensaria da mesma forma. 
pois se tornara insuportável a vida na colônia portuguêsa. Por tôda parte, 
existia uma infinidade de impostos, monopólios e proibições. Havia im
postos sôbre a exportação do açúcar, do algodão e do couro, sôbre a 
extração do pau-brasil e das drogas do sertão, sôbre a exploração do ouro 
e dos diamantes. Os tecidos que vinham da Inglaterra também pagavam 
impostos elevadíssimos. E ainda existiam impostos completamente absur-
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dos, como o "subsídio voluntário", criado em 1756 para auxiliar a recons
trução de Lisboa, destruída por um terremoto no ano anterior, mas que 
continuava a ser cobrado em 1790 .. . 

Ao lado de tantos e tão elevados impostos, existiam os monopólios. 
A pesca da baleia e a exploração do pau-brasil e do sal e do salitre, só po
diam ser feitas por pessoas que obtinham uma licença espec,ial do rei. 

Como se ainda não bastassem tantos impostos e monopólios, ainda 
existiam ordens do rei proibindo a fabricação de tecidos e objetos de metal. 

De fato, era muito difícil viver no Brasil naquela época, e por isso 
o poeta Gregório de Matos já dizia, no século XVII, que: 

os brasileiros são bêstas 
e estão sempre a trabalhar 
tôda a vida por manterem 
maganos (pessoas travêssas) de Portugal. . . 

O pior de tudo, porém, é que os brasileiros nada recebiam em troca 
de tamanho sacrifício. Se quisessem viajar de uma capitania para outra, 
enfrentavam as maiores dificuldades, por que não existia uma única estrada. 
No percurso de São Paulo a Mato Grosso gastava-se mais de cinco meses, 
mesmo tempo gasto para vir de Lisboa ao Rio de Janeiro ... Os únicos 
caminhos que existiam ' eram as trilhas abertas pelos índios, os caminhos 
de gado e os próprios rios. Dessa forma, as diferentes regiões do Brasil 
viviam pràticamente isoladas, somente se comunicando por via marítima. 

A população colonial quase não podia estudar. Aquêles que dese
jassem ser médicos ou advogados teriam que estudar na Europa, o que 
custava muito caro. 

Na própria capital da colônia, a cidade do Rio de Janeiro, a vida 
não era agradável. As casas eram desconfortáveis, as ruas eram estreitas, 
escuras e sujas. Não havia esgotos nem água encanada, e o lixo não era 
removido. A higiene pública era realizada pelas águas da chuva, pelos 
raios de sol e pelos urubus . . . 

O govêrno português proibia a instalação de imprensa e impedia a 
entrada de quaisquer livros que pudessem criticá-lo. Era muito importante 
para Portugal que os brasileiros continuassem ignorando as idéias que 
circulavam pela América e pela Europa, falando em "liberdade, igualdade 
e fraternidade" entre os homens. Mesmo assim, muitas delas aqui chegaram, 
trazidas pelos estudantes brasileiros nas universidades européias. 

Chegando ao }:Irasil, êles tentavam divulgar estas idéias liberais. Não 
~ra muito fácil, porque não existiam meios de comunicação, as autoridades 
português as estavam vigilantes e nem sempre a população entendia o seu 
significado, porque não possuía instrução. Como também havia aquêles 
que as entendiam, mas tinham mêdo de apoiá-las para não perderem suas 
vantagens, como . senhores de escravos que temiam que a independência 
do Brasil pudesse trazer a liberdade dos escravos. 



Mas se havia tanta gente contra o rei de Portugal, quem estaria ao 
seu lado? 

A s autoridades portuguêsas no Brasil estavam a favor do rei de Por
wgal porque tinham sido escolhidas por êle. Mas mesmo entre elas já 
existiam alguns que achavam necessárias algumas modificações naquela 
situação. 

Os maiores aliados do rei, contudo, eram os comerciantes rein6is, 
que monopolizavam todo o comércio da colônia e não poderiam defender 
qualquer tipo de mudança que lhes retirasse êsse privilégio. · 

Por esta razão, a insatisfação dos brasileiros era muitas vêzes dirigida 
contra êles, e não contra o rei de Portugal. 

No final do século XVIIl, ocorreram em alguns pontos do Brasil 
movimentos políticos com o objetivo de alcançar a independência 
do domínio português. ~les geralmente se inspi(avam nas idéias 
liberais defendidas na Europa pelos iluministas, como ocorria nas 
colônias espanholas na América. ~sses movimentos precursores 
da independência do Brasil são conhecidos cOmo as conjurações, 
e geralmente refletiam as insatisfações da população da colônia. 

PRODUÇÃO APROXIMADA OE OURO 
NO BRASIL 

300t4---------------------------------------------------~ 
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100t4-------~~~--~~--~~--_+~~------------------~ 

Fo.nt.: J. F. Normono . Evoluçõo Econ6mico do Brasil (Adaptado I 
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Observe o quadro na p-ªgma 157 da produção de ouro do Brasil. 
Cada coluna apresenta a quantidade aproximada em toneladas (1 000 k) 
produzida no período de vinte anos. Este quadro nos ajudará a com
preender uma das causas da Conjuração Mineira, ocorrida em Vila Rica, 
no ano de 1789. 

Observando no gráfico a coluna de 178 I -1800 você entenderá porq~ 
~e tornara tão difícil a vida das camadas intermediárias que habitavam as 
vilas e cidades da região aurífera. Na época da decadência das minas, 
Vila Rica era conhecida por seus habitantes como Vila Pobre. 

- A rápida decadência do ouro, foi seguida de várias medidas decretadas 
pelos governantes portuguêses, como o monopólio do sal, o fechamento das 
estradas que conduziam ao litoral, para evitar o contrabando do ouro e a 
proibição da existência de manufaturas no Brasil. 

Apesar de proibidos, os livros contendo as idéias liberais circulavam 
pelo Brasil. O cônego (padre) Luís Vieira da Silva possuía vários exem-

o que pode uma colônia 
fabricar? D. Maria T, de 
Portugal, proibe a existên
cia no Brasil de fábricas e 
manufaturas de ouro, prata. 
sedas, algodão, linho e lãs. 
Só se poderia fabricar teci
dos de fazenda grossa de al
godão o o o para vestir os 
escravos (A lvará de 5/1/ 
/785 )0 



José Joaquim da Silva Xavier, alferes de cavalaria 
e tira-dentes . Quadro de José Wasth Rodril:ues, Mu
seu Histórico Nacional, R . J. 

piares das "obras francesas" em sua biblioteca e por isso dizia-se em Minas 
Gerais que "o diabo habitava a livraria (biblioteca) do cônego". Essas 
idéias foram adotadas por um pequeno grupo de estudantes, militares, 
padres e escritores que planejaram uma revolta contra o govêrno absolu
tista de Dona Maria I, com a finalidade de realizar a independência da 
Capitania de Minas Gerais. "Liberdade - ainda que tarde!", foi o lema 
para a bandeira dos conjurados mineiros de 1789. 

Recordando as condições de vida da P2pulação colonial brasileira no 
final do século XVIIl, especialmente a da Capitania de Minas Gerais, res
ponda: como seriam postas em prática as idéias de liberdade - igualdade 
- fraternidade? 

Os conjurados combinaram que seria proclamada uma república em 
Minas Gerais, tendo como capital São João dei-Rei, fundada uma univer
sidade em Vila Rica e incentivadas as atividades industriais . Nem todos 
os participantes do movimento estavam de acôrdo sôbre a libertação dos 
escravos. Querendo ganhar o apoio da população das Minas Gerais para 
o movimento, ficou combinado também que êle seria realizado no "dia do 
batizado" , isto é. no dia da execução da derrama. 

Quando foi denunciada ao governador das Minas Gerais, Visconde 
de Barbacena, a existência do movimento, a derrama foi imediatamente 
suspensa . Por ordem de Dona Maria 1 foi instalado. em 1790, um Tribunal 
de Alçada, órgão máximo da justiça colonial. Após dois anos de ação, 0 

Tribunal lançou uma primeira sentença, na qual onze conjurados eram 
condenados à morte. Uma nova sentença foi lida no dia 21 de abril de 
1792, condenando os conjurados ao degrêdo (destêrro) temporário ou defi
nitivo, com exceção do alferes (pôsto militar) Joaquim José da Silva Xavier, 
conheciào como o Tiradentes, que foi à morte naquele mesmo dia . 
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Faça uma relação dos principais participantes da Conjuração Mineira, 
indicando a atividade que exerciam na Capitania de Minas Geráis. A qUê 
camada çta sociedade êles pertenciam? Consulte uma enciclopédia ou Um 
dicionário histórico. Releia; também, a "Galinha dos Ovos de Ouro". 

Dois anos após a ex~ução de Tiradentes, as autoridades portuguêsas 
recebiam a denúncia de uma nova conjuração, dessa vez no Rio de Janeiro. 
Os acusados eram dez membros da Sociedade Literária, núcleo de inte
lectuais (pensadores e escritores) criado em 1786 com a aprovação do 
vice-rei Luís de Vasconcelos e Sousa. Entre as acusações levantadas contra 
os conjurados, estava a de possuírem entre os seus livros "uma obra de 
Rousseau" ; 

Em 1797 os acusados foram postos em liberdade, pois nada se con
seguira apurar contra êles. 

Mas houve conjurações apenas na parte sul do Brasil? 
As vitórias obtidas na Europa pelos defensores das idéias liberais, 

desde o início da Revolução Francesa (1 789) incentivavam em outros 
pontos dó mundo aquelas pessoas que também eram partidárias do Ilumi
ilismo. No ano de 1797, surgia em Salvador, na Capitania da Bahia, uma 
sociedade secreta, ligada à maçonaria, denominada Cavaleiros da Luz. 

A maçonaria era uma associação política, surgida na Europa na se
gunda metade do século xvIIl,com a finalidade de divulgar . as idéias 
Uberais, combatendo os princípios absolutistas e mercantilistas. Muitas 
vêzes, a maçonaria européia enviou seus representantes à América, onde 
incentivariam as lutas pela independência dascolônias. 

A loja maçônica de Salvador era formada por comerciantes, militares, 
padres, profissionais liberais, que se inspiravam também nas obras fran
cesas, sobretudo os livros de Rousseau. Muito cedo, as idéias pregadas 
ganharam a adesão de elementos de condição social inferior, como soldados, 
alfaiates, mulatos e negros forros (libertos). 

Os objetivos da chamada Conjuração Baiana de 1798 eram realizar 
a independência da capitania, proclamando a "República Baianense", li
bertat os escravos, aumentar o sôldo (salário) da tropa e acabar com o 
monopólio comercial, pois: 

Este pôrto (a Bahia) seria tranco a tôdas as nações 
estrangeiras para nêle virem comerciar, trazendo 
fa.zendas etôdas as mercadorias, para em trôco delas 
levarem açúcares, tabaco e mais gêneros da terra, 
sem precisão de Portugal, 

conforme dizia o alfaiate João de Deus, um dos principais acusados da 
conjuração, ao ser interrogado. 

Quando no mês deagôsto de 1798, as casas de Salvador amanheceram 
com papéis colados em suas paredes onde era anunciada a revolução, o 
governador da capitania, pom Fernando José de Portugal, ordenou a ime-



diata apuração dos fatos. Os papéis colados nfls paredes das casas diziam 
que seiscentos e noventa e nove pessoas haviam resolvido seguir o exemplo 
da França, mas somente quarenta e nove foram prêsas, pertencendo em 
sua maioria às camadas humildes da população: alfaiates, sapateiros, pe. 
dreiros, cravadores, cabeleireiros, soldados e outros. Dêsses, quatro foram 
condenados à morte por enforcamento: os alfaiates João de Deus e Manuel 
Faustinó dos Santos e os soldados Lucas Dantas e Luís Gonzaga das 
Virgens. Outros sofreram a pena do degrêdo, enquanto a maior parte foi 
absolvida, como o cirurgião Cipriano José Barata de Almeida e o pro
fessor Francisco Muniz Barreto de Aragão. 

~sconjuraçõesocorridas no Brasil no · final do sécuÍo xvIÍr foram 
realizadas geralmente por elementos . pertencentes às - camadàs- . 
medias da população. O fracasso dêsses movimentos refletia as . 
próprias condições em que .haviamsurgido: Q isolamento geo-

. gráfico das regiões,asdificuldades . .de comunicações e transportes, 

. fl!às, sbbretudo, .~ distância social e cultural que separava a popu
lação alfabetizada, adept.a das idéias liberais, da enorme ma~Sll 
analfabeta, composta de escravos,negros forros, mulatos livres, 
brancos pobres,. pará quem .. as idéias de liberdade, igualdade e 

.. . frllternidàdé . quase nada diziam. 

3. UM CORAçAO DE TIGRE E UMA CABI:ÇA DE MULA 

A AUTONOMIA DA AM~RICA ESPANHOLA 
1810-1816 

Artigo 19 - Declara·se que as Ilhas Britânicas estão em estado de 
bloqueio. 

Artigo 29 - Todo comérci{J e t6da correspondência com as Ilhas 
Britânicas estão interditados (proibidos) . . 

f:stes dois artigos pertencem ao decreto assinadO por Napoleão I, 
Imperador dos Franceses, em Berlim, no ano de 1806. f:ste decréto é co
nhecido como Bloqueio Continental. Seu objetivo era o de enfraquecer a 
Inglaterra, impedindo-a de comerciar com outros países europeus e, assim, 161 
ohrigá-Ia a pedir a paz. 

Nem todos os países puderam cumprir essa ordem de Napoleão I. 

Sendo países que tinham como atividade econômica principal a agricul
tura, êles necessitavam comprar produtos fabricados na Inglaterra, espe
cialmente os tecidos. 

Você ainda se lembra o Que foi a Revolução Industrial? Confira a 
sua resposta relendo "A galinha dos ovos de ouro". 



162 

o Império Russo e o Reino de Portugal, por exemplo, continuaram a 
comerciar com a Inglaterra. Para forçar Portugal a cumprir o Bloqueio 
Continental, Napoleão I preparou a invasão de seu território. Para isso, 
as tropas francesas precisavam atravessar a Espanha, o que fêz com que 
Napoleão I se aliasse a Carlos IV, pelo Tratado de Fontainebleau (1807). 

"f:ste tratado dividia Portugal e suas colônias entre França e Espanha. 
Com isto deixaria de existir a dinastia dos Braganças. Em 28 de novembro 
de 1807, o Príncipe Regente Dom João e a sua côrte partiram para o 
Brasil, pois as tropas francesas já chegavam à Lisboa. 

A transferência da família real português a para o Brasil era uma 
vitória para Napoleão I, porque, ao ocupar Portugal, impedia o 

comércio inglês ali. 

E o que aconteceu na Espanha após a transferência da família real 
portuguêsa para o Brasil? 

Em 1808, na cidade francesa de Bayonne, Carlos IV e seu filho c 
herdeiro Fernando VII ouviram de Napoleão I que o trono da Espanha não 
ficaria mais com nenhum dos dois e sim com seu irmão José Bonaparte. 
Assim seria mais fácil para Napoleão I vencer os inglêses que, tendo 
desembarcado em Portugal, estavam lutando contra as tropas francesas. 

A notícia do que aconteceu na Espanha logo chegou à América 
espanhola. Seus habitantes perceberam que as lutas na Espanha, entre os 
partidários de Bonaparte, os partidários dos Bourbons e os liberais que 
eram contra os Bonaparte e os Bourbons, impossibilitariam à metrópole 
continuar controlando suas colônias americanas . 

. A quem caberia, então, o poder político (govêrno) na América es
panhola? 

O poder político caberia aos crioIlos. Eram os mais ricos e instruídos 
habitantes e só não tinham conseguido participar do poder até aquêle 
momento porque os Bourbons preferiam sempre os peninsulares. Agora, 
sem os Bourbons, como os peninsulares manteriam sua autoridade? 

Em 1 811, em Assunção, no Paraguai, quando os representantes da 
coroa espanhola tentavam convencer ao rico crioIlo Dr. José Gaspar Ro
dríguez Francia, que os habitantes das colônias deveriam ainda obedecer 
à Europa, êle colocou duas pistolas carregadas na mesa e disse, calma
mente: 



A mesma atitude enérgica os criollos tomaram em quase tôda a Amé· 
rica espanhola. As autoridades diretamente ligadas à metrópole foram subs
tituídas pelos cabildos ou juntas governativas, controladas pelos crioulos. 
Isto aconteceu, entre 1808 e 1810, em Caracas, Buenos Aires, Bogotá, 
Cartagena, La Paz e Santiago. 

Consulte o mapa da p~gina t 77 (Emancipação política da América 
do Sul). Localize estas cidades, onde . os. cabildos ou juntas assumiram o 
poder. Você verificará que no Vice-Reino do Peru isto não aconteceu. 

Porque os espanhóis defenderam mais o Vice-Reino do Peru? 
O movimento dos êabildos ou das juntas gerais já era a independência? 

A maior parte dos cal:lildos e juntas gerais que assumiram o poder, 
entre 1808 e 1810, nas colônias espanholas da América, ' não 
pensava em separar-se da metrópole. Queria, apenas, que esta lhes 
desse o direito ' de govêrno próprio (autonomia), continuando 
unidas ao império espanhol. Em alguns cabildos, inclusive, pen
sava-se em organizar reinos que seriam governados por príncipes 
espanhóis. Como prova de . que só queriam autonomia, muitos 
chefes criollos diziam-se leais a Fernando ' VII e inimigos de 

. Napoleão 1. 

Eis como um representante dos criollos explicou seus objetivos, pe-
rante as Côrtes Espanholas, em 1810: 

Os que exigem reformas não desejam fundar um Estado juridi
camente independente, mas fazem questão de que a Espanha 
reconheça a personalidade das colónias. 

Entende-se por Estado o govêrno organizado num território e que 
tenha o apoio de sua população. 

Mas os Bourbons da Espanha eram como os seus primos da França 
e como todos os reis absolutistas. Não tinham aprendido nada com a 
Revolução Francesa. Tão logo Fernando VII recuperou o trono, em 1812, 
e se livrou dos liberais, em 1814, mandou combater violentamente os 
cabildos e juntas que defendiam a autonomia política da América espanhola, 
assim como a liberdade comercial que ali aumentara. 

Entende-se por liberais os defensores das liberdades do indivíduo, 
baesadas no Iluminismo. 

Em 1816, os criollos tinham perdido, para as tropas de Fernando VII, 
as vantagens obtidas em 1810. Haviam lutado pràticamente sozinhos. A 
Inglaterra não pudera ajudá-los, pois estivera mais preocupada em vencer 
Napoleão I. Os Estados Unidos também não puderam ajudá-los. Estavam 
começando a conquista do Oeste de seu território, com a criação dos Es
tados de Vermont, Kentucky e Tennessee, situados além dos Montes Apa
laches. E para maior prejuízo dos criollos, êstes dois países entraram em 
guerra entre si, de 1812 a 1814. Esta guerra é conhecida como a Segunda 
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Guerra da Independência dos Estados Unidos e foi provocad~ pelas dispu
tas comerciais. 

Derrotados, os colonos da América espanhola, que só tinham defen
dido até então a autonomia política, vingavam-se, murmurando que o rei 
Fernando VII tinha um coração de tigre e uma cabeça de mula . . . 

4. ERA NO TEMPO DO REI . .. 

A CORTE PORTUGUESA NO BRASIL 

No dia 22 de janeiro de 1808, a côrte portuguêsa chegava a Salvador. 
Trezentos e oito anos depois da viagem de Pedro Álvares Cabral, o 

Brasil era novamente descoberto. 
Ainda na Bahia, no dia l8 de janeiro, o Príncipe-Regente Dom João, 

que desde 1792 governava no lugar de sua mãe, D. Maria I, que enlou
quecera, assinou uma carta-régia (decreto do rei) . Nela ficava determinado 
que fôssem: 

admissíveis nas alfândegas do Brasil todos e quaisquer gêneros, 
fazendas e mercadorias, transportadas ou em navios estrangeiros 
das potências que se conservam em paz e harmonia com a minha 
Real Coroa, ou em navios dos meus vassalos, pagando por entrada 
24 por cento. 

Era a abertura dos portos brasileiros ao comércio com tôdas as 
nações que estivessem "em paz e harmonia" com Portugal, o que 
excluía a França de Napoleão I. Os· brasileiros poderiam a partir 
de agora comerciar legalmente com a Inglaterra de George 
Canning, o ministro que tramara a vinda da côrte para o Brasil, 
e com a jovem república dos Estados Unidos da América do 
Norte, de Thomas Jefferson, o advogado que redigira a Declaração 

de Independência de sua terra. 

Releia "Não compre nada na Inglaterra". Faça uma comparação 
entre os motivos que levaram as treze colônias a lutar contra a 
Inglaterra e o que ficou estabelecido no ato de abertura dos portos. 

Essa carta-régia acabava com o monopólio comercial e com o privi
légio desfrutado pelos comerciantes reinóis, o que estava de acôrdo com 
as idéias de José da Silva Lisboa, o visconde de Cairu. A partir de 1808, 
comerciantes brasileiros e de outras nacionalidades poderiam comerciar 
livremente no Brasil, desde que pagassem o impôsto alfandegário de 24% 
" ad valorem", isto é, 24% sôbre o valor da mercadoria. A população 
brasileira poderia comprar, desde então, todos os produtos que desejasse 



por um preço muito mais reduzido: tecidos, sapatos, talheres, louças e 
cristais, chapéus, cachimbos, linhos e xales, lâminas de espada, ferragens, 
queijo e manteiga, escôva~, pentes e navalhas, perfumes e sabonetes, velas 
e barbantes, caixões mortuários. .. e muitos outros artigos sem qualquer 
utilidade para os brasileiros, como casacos de peles, patins para gêlo e 
porta-notas, quando no Brasil não haviá sequer papel-moeda. 

Principalmente os comerciantes inglêses traziam essas mercadorias, que 
sobravam na Inglaterra, desde que fôra decretado o Bloqueio Continental 
( 1806) c se iniciara a Segunda Guerra de Independência dos Estados 
Unido!: (1812). 

A atividade comercial crescente movimentava a vida nas cidades, 
como no Rio de Janeiro, Salvador, Recife e Belém. Muitos comerciantes 
instalaram lojas nas ruas próximas aos portos. Os hábitos da população 
se modificaram, passando a se utilizar de artigos europeus, vestindo-se à 
moda européia e construindo residências urbanas segundo os modelos 
europeus. Muitos senhores de terra e de escravos, que nunca haviam aban
donado as suas fazendas, foram morar no Rio de Janeiro - a Côrte -, 
onde chegara o Príncipe-Regente e a família real no dia 7 de março de 
1808, recebidos com festas que duraram uma semana. 

Mas por que o Príncipe-Regente assinou a carta-régia da abertura 
dos portos em 1808? 

o edifíciu ti direira é o antigo Palácio dos Vice-Reis, de onde D. João governou o 
Brasil. Por que motivo o local representado na ilustração era denominado Largo do 
Paço? Sleil/mann, Souvenir do Rio de Janeiro. 
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o sacramento da comullhão (viáticoJ era levado à casa dos elljêrlllos . . . se jôssem 
pessoas ricas e de prestígio lia Côrte. J. B. Debret, Viagem Pitoresca e Histórica 
ao Brasil. 

Antes da vinda da família real para o Brasil, o reino português tinha 
o papel de intermediário do comércio brasileiro. Isto quer dizer que todoS' 
os produtos que eram exportados do Brasil para outros países tinham que 
passar por Portugal, o mesmo acontecendo com todos os artigos que vies
sem de países estrangeiros para o Brasil. Os impostos pagos por todos 
êsses produtos, brasileiros ou estrangeiros, serviam para sustentar a côrte 
portuguêsa. 

Quando a côrte se transferiu para o Brasil e Portugal foi ocupado 
pelas tropas francesas de Junot, o papel de intermediário desapareceu. 
Agora, interessava a Dom João que os impostos do comércio fôssem pagos 
110 Brasil, porque a Côrte vivia no Brasil. e não mais em Portugal. 

Consulte o seu professor de Geografia e faça uma relação dos prin
cipais produtos de exportação e importação do comércio brasileiro, O Brasil 
tem, atualmente, intenso comércio com a Inglaterra? 

Que outras medidas importantes tomou Dom João durante sua per
manência no Brasil? 

Em 1810, a côrte portuguêsa assinou com a Inglaterra dois impor
tantes tratados: o de Aliança e Amizade e o de Comércio e Navegação. 

A Inglaterra sempre reconheceria ' no trono português a dinastia de 
Bragança, Portugal comprometia-se a garantir a liberdade de religião para 



Com o auxílio de seu protes50r de Desenho e de Artes, descre l'a as linhas arqui
tetônicas desta residência na Côrte , no in 'cio do século XIX . Em sua cidade existem 
construções semelhantes? Por quê? 
Atlas Histórico Escolar, MEC. 

os súditos inglêses nos domínios portuguêses, a extinguir pouco a pouco o 
trabalho escravo e a só trazer escravos para o Brasil de suas colônias 
na África, Ficou acertado ainda que os produtos inglêses só pagariam 
15 % ad valarem nas alfândegas, pagando os produtos portuguêses 16% 
e os de outras nacionalidades 24%, 

Peça ao seu professor de Matemática para organizar, COIJl os dados 
dos Tratados de 1810, um Rroblema de razoeseproporções ou de frações. 

Os tratados de 1810 não foram bem recebidos. A Igreja Católica 
protestou contra os privilégios que eram dados aos protestantes. 
Os fazendeiros que necessitavam de escravos também não ficaram 
satisfeitos. O mesmÇ) aconteceu com os comerciantes portuguêses, 
não só aquêles que transportavam negros escravos, como também 
os outros que pagariam uma tarifa alfandegária maior do qUe 
a paga. pelos comerciantes inglêses. O govêmo português, porém, 

foi obrigado a assiná-los porque dependia da Ingl~terra. 

Tendo-se tornad..: sede da monarquia portuguêsa, o Brasil precisava ter 
a sua administração reorganizada, não podendo continuar apenas com 
aquelas autoridades que vinham da época colonial. Coube ao conde de 
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Linhares, ministro de Dom João, a instalação dos órgãos (repartições 
públicas) necessários. :e.les deram empregos aos fidalgos que se tinham 
transferido para o Brasil junto com a côrte. 

O govêrno de Dom João incentivou as atividades econômicas. Cons
truiu estradas ligando o litoral ao interior. Contratou técnicos estrangeiros 
para melhor aproveitamento dos recursos do subsolo. Selecionoll e acli
matou (adaptou ao clima) novas plantas, como o chá e a cana caiena no 
Horto Real, atual Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Criou o primeiro 
Banco do Brasil. Permitiu e apoiou a criação de manufaturas de tecidos 
e de metais. 

Como podemos explicar o fracasso posterior dessas manufaturas, quc 
contavam inclusive com o apoio do govêrno? 

As manufaturas fracassaram porque houve apenas um pequeno número 
de pessoas que podiam comprar os' artigos produzidos. Além disso, era 
necessária uma grande quantidade de dinheiro para a criação das manu
faturas. E o que elas fabricavam ficava muito caro porque eram poucos e 

Vida de escravo na Côrte: 

o Caldo de cana, tão apre
dado, era fabricado em pe
quenas moendas po~/át('is. 

Na oficina do sapateiro por
tuguês um dos amedronta
dos aprendizes escra~·o., dá 
a mão à palmatória . . . 

Como são hoje as moendas 
e oficinas de sapateiros em 
sua cidade? 
J_ B. Debret - Viagem Pi
toresca e Histórica ao Brasil. 



deficientes os meios de transportes e as estradas. E por fim havia a con
corrência dos produtos inglêses. 

Quais destas dificuldades ainda existem para a indústria de sua cidade? 
O Brasil foi novamente descoberto no início do século XIX, e não 

apenas pelos portuguêses. Muitos outros europeus aqui estiveram, ou para 
comerciar, ou para estudar um país tropical ou ainda para iniciar uma 
vida bem longe da velha Europa agitada por tantas guerras. 

Muitos dos viajantes que aqui estiveram nos de\xaram interessantes 
relatos, por vêzes comentando o atraso dos costumes dos habitantes ou a 
maneira como Portugal realizou a colonização, mas geralmente elogiando 
o clima e as riquezas naturais. 

Mas Dom João procurou também trazer imigrantes para o Brasil, 
ao invés de esperar que êles para cá viessem voluntàriamente. Em 1818, 
casais suíços se estabeleceram na Província do Rio de Janeiro, na locali
dade de Morro Queimado, onde surgiu a Vila de Nova Friburgo. ~les 
seriam utilizados como soldados nas tropas da côrte e como trabalhadores 
agrícolas, em substituição ao trabalho dos negros escravos. 

Por que razão o govêrno I'ortugl,!ês começou a se I'reocupar com a 
substituição dos trabalhadores escravos por trabalhadores livres? Se você 
encontrar dificuldades para responder a esta p~rgt!nta, releia as decisões 
dos tratados de 1810. 

Em 1816, com a morte de D. Maria I, o Príncipe-Regente, tornar-se-ia 
rei, com o título de Dom João VI. Oito anos após a chegada da côrte, o 
Brasil passava a ter um rei, o primeiro que tôda a América conhecera. 
Muita coisa havia mudado desde então ... 

Foram criados Escolas de Medicina, Academias Militares e de Marinha. 
a Biblioteca Real, o Museu Real e a Academia de Belas-Artes. Nela, em 
1816, ensinou a Missão Artística Francesa, da qual participava o pintor 
Jean-Baptiste Debret. Um decreto de 1808 criava a Impressão Régia. Surgi
ram os primeiros jornais e as primeiras revistas impressos. Jornais e revistas 

Vida de escravo na Côrte: 

A Igu/ls escravos paravam 
para conversar e comprar 
tabaco. .. embora sob a 
vigilância do soldado. J. B. 
Debret - Viagem Pitores
ca e Histórica ao Brasil. 
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Vida de escrllVO na Côrte: 

Escravos vendedores de ca
oim e de leite. Um cadeado 
·na lata evita que o leite 
seja batizado . . . 

"Os homens nascem e per
manecem . . . iguais em di
reitos". Declaração dos Di
reitos do Homem, França, 
1789. 

Execução . do castigo do 
açoite, Brasil início do sé
culo XIX. 

Vendedores ambulantes. 

Ainda circulam hoje vende
dores nas ruas de sua ci
dade? 
J. B. Debret - Viagem 
Pitoresca e Histórica ao 
Brasil. 



Vida de escravo na Côrte: 

Nos dias quentes do verão 
carioca as escravas vendiam 
refrescos de aluá, limão do-
ce .. . 
J . B. Debret - Viagem 
Pitoresta e Histórica ao 
Brasil. 

- como A Gazeta . do Rio de Janeiro - que eXIstIam para exaltar as 
medidas da côrte, nunca para criticá-las. Os jornais da oposição não eram 
impressos aqui . E por isso, Hipólito José da Costa era obrigado a editar 
o Correio Brasiliense em Londres, porque fazia severas críticas ao govêrno 
de Dom João. 

E como repercutiu no resto da América Latina a transferência da 
côrte portuguêsa para o Brasil? 

O Vice-Reino do Rio da Prata foi uma região da América espanhola 
que se declarou autônoma. após a subida de José Bonaparte ao trono de 
Espanha. Alguns emissários platinos procuraram, no Rio de Janeiro,Dona 
Carlota Joaquina, irmã de Fernando VI. Pretendiam que ela governasse a 
região . . 

Isto serviu de pretexto para várias intervenções militares na Banda 
Oriental do Uruguai, que resultaram na sua anexação ao Brasil em 1821, 
com o nome de Província Cisplatina. Mais uma vez, os portuguêses con
seguiam ter, como limite meridional do Brasil, a margem norte do Rio 
da Prata. 

Mas o territódo brasileiro não foi ampliado apenas ao sul, durante a 
permanência da côrte no Brasil. 

Com a finalidade de se vingar da ocupação do território português 
por Napoleão I e de garantir as fronteiras com a 'Guiana Francesa fixadas 
pelo Tratado de Utrecht de 1713, Dom João mandou ocupar a: Guiana 
Francesa, no final do ano de 1808. 

A ocupação da Guiana Francesa pelos portuguêses durou .até 1817, 
quando Portugal a restituiu ao govêrno de Luís XVIII. 

No tempo dó rei (1808-1821) houve várias modificações na vida 
brasileira. As modificações políticas e .econôtnicas tedam 'grand,e . 
influência na maneira como o Brasil ~lca~çou a sua Independên
cia. Outras' modificações alteraram bastante 0,5 costumes da po;
pulação, especiab:nente a do Ri,o de Janeiro. E PQr fim, a própria 

extensão territorial brasileira. foi ampli~da. · . 
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S. UM sO CORPO POLITICO 

A ELEVAÇÃO DO BRASIL A REINO UNIDO A PORTUGAL 
E ALGARVES 
1815 

Napoleão Bonaparte, desde que subiu ao poder na França, em 1799, 
teve de enfrentar coligações (alianças) dos países europeus contrários aos 
seus objetivos, que eram a divulgação das idéias da Revolução Francesa 
e a ampliação dos territórios ocupados pelos franceses - para que nêles 
os seus comerciantes pudessem vender os produtos fabricados nas suas 
indústrias. 

Enquanto governou a França, Napoleão Bonaparte tudo fêz para 
alcançar êsses objetivos, seja como cônsul (1799-1804), seja como impe
rador (1804-1815). Com isto, provocou a reação de muitos países euro
peus, principalmente da Inglaterra. 

Relêia "Um coração .oc tigre e uma cabeça de mula" e recorde o 
Blogueio Continental. 

Em 1814, a Inglaterra, a Áustria, a Prússia (parte da atual Alemanha 
Oriental) e a Rússia (atual União Soviética) chefiaram a sexta coli
gação que derrotou Napoleão e o exilou (desterrou) para a ilha de 
Elba, no litoral ocidental da Itália. Napoleão I estava muito próximo da 
França ... 

Os vencedores de Napoleão Bonaparte precisavam evitar que as idéias 
da Revolução Francesa voltassem a ser divulgadas pela Europa. Precisavam, 
também, anular todos os atos do imperador derrotado. Para isto, recolo
caram no trono da França o Bourbon Luís XVIII e reuniram na capital da 
Áustria um Congresso (reunião de representantes). tste decidiria o que era 
preciso fazer para anular as conseqüências trazidas para a Europa e para 
o mundo pela Revolução Francesa e pelo govêrno de Napoleão I. A êste 
Congresso denominou-se Congresso de Viena. 

f:le foi uma reunião muito alegre. Os participantes do Congresso de 
Viena, tranqüilos, por terem vencido os revolucionários e os bonapartistas, 
não só discutiam os problemas políticos internacionais (que se referem a 
vários países), mas, ainda,. passeavam, jogavam e dançavam. Tinham 

172 a Europa nas mãos e nos pés ... 

A Europa dizia: O Congresso dança. 

Podemos,pois, imaginar a surprêsa de todos os congressistas, quando 
chegou a notícia de que Napoleão Bonaparte tinha fugido de Elba e 
retornara à França. Luís XVIII fugira de Paris. A sexta coligação, teve, 
então, que passar dos salões de baile para os campos de batalha, onde 
derrotou novamente o Imperador dos Franceses, em 1 815. 



o Bourbon Luís XVIII foi recolocado pela sexta coligação no trono 
da França. Napoleão Bonaparte, agora bem vigiado, foi exilado para a 
ilha de Santa Helena, no Atlântico Sul. E o Congresso de Viena voltou 
a reunir-se. Desta vez, divertiu-se menos e trabalhou mais .. . 

-Nas duas etàpas do Congresso de ViÍ'ma foram tomadas decisões 
que enfraqueceram a França, sob o ponto de vista territorial l 
político e económico, beneficiando os vencedores de Napoleão I, 

esp-ecialmente a Áustria e ' a Inglaterra. . 
----~--------~. 

Três países participantes do Congresso resolveram combater, em qual
quer parte do mundo, todo movimento liberal. f:les só considerariam legí
timo o poder político que viesse de Deus, e nunca do povo, como julgavam 
os revolucionários e Napoleão I. 

Esta resolução foi apoiada pelo czar (Imperador) da Rússia, que era 
cristão ortodoxo, pelo imperador da Áustria, que era católico, e pelo rei da 
Prússia, que era protestante. Todos êles eram cristãos e, como pediam a 
proteção de Deus para sua aliança, ela ficou conhecida como a Santa 
Aliança. 

Mas, derrotado o exilado Napoleão I, enfraquecida a França, havia 
ainda alguma ameaça ao absolutismo, em 1815? 

Da Espanha vinham notícias da violência que Fernando VII tinha que 
usar para vencer os cabildos e as juntas gerais. A intolerância de Fernan
do VII e o exemplo dos Estados Unidos da América, levaram os criollos 
a pensar em independência, querendo formar governos republicanos. 

As colônias inglêsas já se tinham transformado em república. 
As colônias espanholas pretendiam fazer o mesmo. O que restaria 
para a Europa absolutista se o Brasil fôsse também envolvido pelas idéias 
republicanas e se afastasse de Portugal? 

Sabia-se que havia, por tôda América espanhola e portuguêsa, muitas 
lojas maçônicas onde se conspirava contra as metrópoles e contra o abso
lutismo. Estas lojas maçônicas eram ligadas às da Europa, principalmente 
a uma, localizada em Londres, chamada Grande Reunião Americana. 
Tinham sido vistos, entrando e saindo da Grande Reunião, criollos ligados 
às idéias de independência de seus países, como Simón Bolívar, Bernardo 
O'Higgins, José de San Martín, sem falar em Francisco Miranda e num 
brasileiro de nome Hipólito José da Costa. 

Os absolutistas não tinham, pois, tempo a perder. Tratava-se de apoiar 
Fernando VII, na sua luta contra os cabildos, e de evitar que o Brasil se 
separasse de Portugal. 

Mas como fazê-lo? 
No Congresso de Viena. o representante do rei absolutista da França, 

Luís XVIII, era o príncipe Talleyrand. f:le propôs ao representante por-
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tuguês, conde de Palmela, que, "para lisonjear (agradar) os súditos" bra
sileiros do Príncipe Regente, e afastá-los da idéia de independência e de 
república, nada melhor do que elevar o Estado do Brasil a Reino Unido 
a Portugal e Algarves, para assim "destruir a idéia de colônia que tanto 
lhes desagrada". Os demais participantes do Congresso, inclusive o da In
glaterra, concordaram com a sugestão de Talleyrand . 

Antes mesmo de Dom João receber a sugestão e decretar, em 16 de 
dezembro de 1815, a elevação do Brasil a Reino Unido a Portugal e Al
garves, "de maneira a formarem um só corpo político", esta forma de 
denominar o nosso país já era usada em Viena. 

A carta-régia de 1815 não trouxe qualquer modificação impor
tante para o Brasil, pois a transferência da côrte o havia trans
formado, na realidade, num reino autônomo, fazendo parte do 
império português, cuja sede passara de Lisboa para o Rio de Ja
neiro. Dom João aceitou a sugestão de Viena porque concordava 
com as razões dos absolutistas e já se acostumara à idéia de per
manecer no Brasil. Mas, também, porque se tratava 'apenas de 

dar um nome oficial ao que já existia. 

O "corpo político" já tinha alma desde 1808 . .. 

6. VENDO A LUZ 

MOVIMENTOS REPUBLICANOS NA AMÉRICA ESPANHOLA 
E PORTUGUESA 
1816-1824 

Nem todos os habitantes do Brasil concordavam com sua elevação à 
categoria de Reino Unido a Portugal e Algarves. Havia muitos que dese
javam mais do que a autonomia: desejavam a independência. E esta sob 
a forma de govêrno republicano. Os que assim pensavam viviam princi
palmente no Nordeste. Mais precisamente: em Pernambuco. 

Ali, também, as mercadorias tinham trazido as idéias. O pôrto do 
Recife mantinha contatos com os EUA, com a Inglaterra, com a França 
e com a América espanhola. As lojas maçônicas conspiravam contra a 
côrte e defendiam a república. As mais importantes delas eram, em 1816, 
as lojas Patriotismo, Restauração, Pernambuco do Oriente e Pernambuco do 
Ocidente. Elas eram freqüentadas por proprietários de engenho, padres, 
comerciantes, militares, médicos e advogados. Seus componentes . manti
nham ligações com a Bahia, a Paraíba, o Rio Grande do Norte e o Ceará. 

As notícias que chegavam da Capitania Geral da Venezuela ou do 
Vice-Rei no de Nova Granada diziam que os criollos se preparavam para 



recomeçar a luta contra Fernando VII. Uma frase de Simón Bolívar corria 
entre os republicanos das lojas maçónicas: 

Já divisamos a luz e não estamos dispostos a deixar-nos empurrar 
de nôvo para a escuridão. 

A luz de Simón Bolívar era a mesma dos pernambucanos maçónicos 
de 1816: independência e a organização de uma república. :f:les pensavam, 
em princípio, fazer isto apenas no Nordeste . Depois, talvez, no Brasil 
inteiro. 

Mas o que levava os pernambucanos a revoltar-se contra o Príncipe
Regente? 

A abertura dos portos, não fóra útil para a economia do país? 
Para o Nordeste a vinda da família real portuguêsa foi o início de 

maus dias. Muitos recursos materiais e humanos tinham sido exigidos, 
quando Dom João mandou conquistar a Guiana Francesa. A produção 
de algodão e açúcar, que eram as maiores riquezas de Pernambuco, nunca 
mais alcançou a quantidade anterior a 1808. E mesmo quando a produção 
subia, os impostos que o Príncipe-Regente cobrava impediam os desejados 
lucros, o que prejudicava. a todos, desde o proprietário das terras e dos 
escravos até o médico e o comerciante da cidade. 

O ambiente hostil aos portuguêses chegou ao máximo em 1817, com 
o governador Caetano Pinto de Miranda Montenegro. :f:le se tornou tão 
impopular que o povo dizia que êle era: 

. .. Caetano no nome, Pinto na falta de coragem, Monte na 
altura e Negro nas ações. 

Houve, então, a denúncia de que se planejava uma revolta : "Carva
lhinho", um comerciante, soube dela. Contou tudo ao ouvidor. :f:ste ao 
governador, que ordenou as prisões. Quando estas foram realizadas, houve 
reação e mortes . Na confusão que se estabeleceu, os republicanos tomaram 
conta do Recife . Apanhado de surprêsa o governador fugiu para uma for
taleza. 

Começava a Revolução Pernambucana de 1817. Os participantes 
organizaram um govêrno formado por um padre (João Ribeiro), um co
merciante (Domingos José Martins), um magistrado (José Luís de Men
donça), um proprietário de terra e de escravos (Manuel Correia de Araújo) 
e um militar (Domingos Teotónio Jorge). 

Os pernambucanos tentaram juntar-se à Paraíba, à Bahia, ao Rio 
Grande do Norte e ao Ceará. De acórdo com o padre João Ribeiro elas 
deviam "formar uma República só". Enviaram emissários à Inglaterra, aos 
Estados Unidos e ao Rio da Prata. Pensaram até em tirar Napoleão da 
ilha de Santa Helena ... 

Mas o otimismo inicial foi anulado pela violenta reação ordenada por 
Dom João. Doze conspiradores foram fuzilados. No julgamento e na 
execução dos conspiradores, que foi até 1818, destacou-se o nóvo gover
nador de Pernambuco, Luís do Rêgo. :f:le residia no sobrado do Mondego, 
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atual Colégio Salesiano do Recife, onde era constantemente a.rteaçado de 
morte. Um dia escreveram no muro em frente a sua casa: 

"Tem cautela Rêgo 
Não passes de Mondego". 

A Revolução Pernambucana de 1 81 7 liga-se a uma série de mov;
mentos de caráter republicano e maçônico, ocorridos na América 
espanhola e em Portugal. Enquanto que a parte sudeste do Brasil, 
onde se localizava a côrte, aceitava a: autonomia, dentro da con
dição de Reino Unido, os pernambucanos pensavam na formação 

de uma república federativa. 

o que acontecia, por esta época, na América espanhola? 

De 1816 até 1824, a América espanhola realizou a sua indepen
dência política, ficando a antiga metrópole apenas com as Antilhas, 
exatamente por onde começara a sua conquista, três séculos antes. 
Os chefes militares criol1os, especialmente Agostín Itúrbide, Simón 
Bolívar e José de San Martín, aproveítaram-se do enfraquecimento 

da Espanha para derrotá-la em todo o continente. 

Como se explica o enfraquecimento da Espanha? 
Os liberais. espanhóis ameaçaram sempre o rei Fernando VII, impe

dindo-o de reagir contra as rebeliões nas colônias. Estas, por sua vez, 
contavam agora com o apoio da Inglaterra e dos Estados Unidos. ~stes 
dois países, por exemplo, impediram, em 1823, que a Santa Aliança man
dasse uma expedição à América para abafar a rebelião dos crioulos. A 
declaração que o presidente dos EUA, James Monroe, fêz, nesta época, 
contra a intervenção européia na América é conhecida como· Doutrina de 
Monroe. 

De que forma a América espanhola alcançou a sua independência, 
de 1816 a 1824? 

O México foi o único território em que a luta pela independência 
teve a sua origem numa aldeia rural e não numa cidade principal. Depois 
do fracasso de Miguel Hidalgo y Costilla, o padre José Maria Morelos, um 
mestiço, tentou, sem resultado, continuar sua obra. Mas só em 1821 é 
que o general ltúrbide, mestiço que se fazia passar por criol1o, procla
maria e manteria a independência, sendo aclamado Imperador, em 1822, 
com o nome de Agostín I. 

O Vice-Rei no do Prata ou de Buenos Aires proclamou sua independên
cia em Tucumán, em 1816 com Juan Martín de Puyerredón. Mas tôdas as 
tentativas de Buenos Aires de manter unidos a ela o Paraguai, o Uruguai 
e a Bolívia (Alto Peru) não tiveram êxito. O Paraguai foi governado pelo 
Dr. José Gaspar Rodríguez Francia, como ditador, de 1813 a 1839. A 
Bolívia queria sua independência ligada ao Vice-Rei no do Peru. Apesar 
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da oposição de José Gervásio Artigas, o Uruguai foi anexado ao Brasil em 
1821. No ano de 1825, êle foi absorvido pelas Províncias Unidas do Rio 
da Prata e disto resultou a Guerra da Cisplatina (1825-1828), no fim da 
qual o Uruguai se transformou num país independente: a República Oriental 
do Uruguai, para o que muito contribuiu a mediação (intervenção para 
facilitar um acôrdb) da Inglaterra. 

E a independência dos Vice-Reinos do Peru e de Nova Granada (Co
lômbia), e das Capitanias do Chile e da Venezuela? 

Consulte o maQa da pjgina 177. Procure acompanhar o caminho se
guido por Simón Bolívar, do norte para o sul, e o caminho seguido por 
José de San Martín, do sul para o norte. Localize as batalhas de Boyacá, 
Carabobo ePichincha, que libertaram a Colômbia, a Venezuela e o Equador. 
Localize as batalhas de Chacabuco e Maipu, que libertaram O' Chile. 

Em gue ano e local os dois libertadores da América espanhola tive
ram uma entrevista? Veja na biografia de Bolívar e San Martín o que se 
p'assou nesta entrevista. 

Localize as batalhas de Junín e Ayacucho, que libertaram o Peru c 
permitiram a oc~pação da Bolívia. 

Entre 1822 e 1824 os republicanos da América espanhola conse
guiram libertar-se do domínio espanhol. ~les tinham conseguido 
ver a luz que Bolívar tanto desejava. Enquanto isso, no Brasil, era 
travada a luta contra aquêles que defendiam a idéia republicana, 
como os revolucionários pernambucanos de 1817. 

7. LAÇOS FORA! 

A REVOLUÇÃO DO PORTO E A INOEPENOeNCIA DO BRASIL 

Em 1820 a população portuguêsa queixava-se da permanência do rei 
no Brasil. Não mais havia razão para isso, pois Napoleão Bonaparte 
estava derrotado definitivamente desde 1 S 15. 

"Queremos nosso rei de volta", pareciam dizer todos naquele ano tão 
agitado e confuso. Afinal, desde que a côrte partira para o Brasil que a 
situação de Portugal ia de mal a pior. Primeiro foram as lutas contra os 
franceses, que destruíram as cidades, arrasaram as colheitas e mataram 
muitas pessoas. Depois, foi a perda do lucrativo comércio brasileiro e as 
vantagens dadas aos inglêses em 1810. E como se não bastasse as perdas 
econômicas, em 1815 a elevação a Reino Unido colocava o Brasil em pé de 
igualdade com Portugal - e talvez até mesmo em posição superior, porque 
a côrte lá estava residindo. 



E quem ficara governando Portugal? Uma Junta Governativa influen
ciada pelo marechal inglês Beresford, que anteriormente lutara contra os 
franceses. 

Achavam os portuguêses que tantas coisas ruins só podiam ter uma 
mesma causa: a permanência da família real no Brasil. "Queremos nosso 
rei de volta", pareciam dizer todos. Mas logo acrescentaram: "Queremos 
um rei constitucional". 

Apesar das perseguições da Santa Aliança, as lojas maçónicas con
tinuavam agindo em tóda a Europa, difundindo as idéias liberais. Também 
em Portugal existiam lojas .maçónicas. Nelas era defendida a idéia de uma 
constituição que limitaria o poder absoluto dos soberanos ao dividir o 
govêrno em três podêres. 

Em agósto de 1820, a tropa da cidade do Pórto revoltou-se, por estar 
com o pagamento atrasado. Logo, as demais classes e camadas da popu
lação portuguêsa, também descontentes, aderiram ao movimento. No mês 
seguinte, êle alcançou Lisboa. bste movimento recebeu o nome de Revo
lução Liberal do pórto. 

O movimento vitorioso podia ser comparado a uma moeda, porque 
apresentava duas faces. 

Vitoriosa a revolução, seus componentes convocaram as Côrtes 
Gerais Extraordinárias c Constituintes da Nação Portuguêsa, que _ 
se reuniram, a p~rtir de .janeiro de 1821, em Lisboa; Conforme 
você já aprendeu em "O Brasil dos Filipes", as Côrtes Gerais eram 
a assembléia da nação portuguêsa. Elas "se chamavam "Extraor
dinárias" porque não foram convocadas pelo rei, como era. de 
costume, e -"Constitucionais" -porque desejavam fazer · uma consti-

tuição que limitaria o poder absoluto de Dom João VI. 

Esta era a face liberal da revolução. 
Qual seria a outra face? 

Os comerciantes portuguêses metropolitanos tinham sido prejudi
cados com a transferência da côrte para o Brasil: t:.les defendiam 
por isso mesmo o retôrno de Dom João VI, pois essa era a única 

maneira de serem fechados os portos brasileiros. .. -

A outra face da revolução era a face recolonizadora. 179 
Como repercutiram no Brasil as notícias dos acontecimentos de Por-

tugal? 
Os comerciantes reinóis apoiaram o movimento do Pôrto, porque 

também desejavam a recolonização. Outros grupos, porém, apoiaram-no 
não porque desejassem a volta do monopólio, mas porque esperavam que 
a constituição que estava sendo elaborada em Portugal fôsse aplicada 
também no Reino Unido do Brasil. E existiam também aquêles que com-
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batiam o movimento porque não queriam perder as vantagens que haviam 
adquirido com {) estabelecimento da côrte no Rio de Janeiro. Eram os 
comerciantes que tinham surgido após a abertura dos portos, os funcio
nários que haviam obtido cargos públicos com a reorganização adminis
trativa, os fazendeiros das províncias do Rio de Janeiro. de Minas Gerais 
e de São Paulo que produziam gêneros de subsistência para o abasteci
mento da população do Rio de Janeiro. f:les formavam o chamado partido 
brasikiro, isto é, o grupo político que defendia a permanência de Dom 
João VI no Brasil. 

Nas províncias do Grão-Pará e da Bahia, a tropa portuguêsa revol·· 
tou-se, formando juntas governativas que só obedeceriam às Côrtes de 
Lisboa. No Rio de Janeiro, Dom João VI resolveu enviar o Príncipe Real 
Dom Pedro a Portugal, ao mesmo tempo que convocou uma reunião de 
Côrtes brasileiras para o Rio de Janeiro. 

Estas decisões não agradaram nem aos comerciantes reinóis, nem às 
tropas portuguêsas do Rio de Janeiro. Em fevereiro de 182\, elas se revol
taram, exigindo a anulação daquelas decisões. A situação tornava-se ainda 
mais confusa. 

Dom João VI concordou com as exigências da tropa, ,jurando ainda, 
antecipadamente, a constituição que estava sendo feita pelas Côrtes de Lis
boa. Poucos dias depois um nôvo decreto anunciava o retôrno da côrte para 
PortugaJ. 

Esta nova decisão não agradou aos componentes do partido brasileiro, 
que ainda tentaram impedir a saída da família real da baía da Guanabara, 
sem resultado. 

A 26 de abril de 1821, Dom João VI regressava para Portugal. 
Atendia às exigência das Côrtes, mas também não descontentava 
aos brasileiros. porque deixava come Príncipe Regente do Brasil 

o seu filho e herdeiro. 

Como reagiram as Côrtes de Lisboa a esta última decisão do rei? 
Elas tomaram várias medidas para enfraquecer o poder do Príncipe 

Regente Dom Pedro, forçando-o assim a regressar para Portugal, o que 
permitiria a recolonização. 

O conjunto dessas medidas é denominado de "política das Côrtes". 
Os deputados brasileiros em Lisboa, raramente conseguiam defender 

alguma idéia favorável ao Brasil, pois eram impedidos de falar pelos 
deputados portuguêses ou pela multidão que nas galerias da Assembléia 
os vaiavam sem cessar. Os órgãos administrativos criados por Dom 
João VI, no Rio de Janeiro, foram fechados. As províncias não mais 
deveriam obedecer ao Príncipe Regente, e sim à Lisboa. O comércio es
trangeiro com o Brasil passou a sofrer restrições. Tropas fiéis a Lisboa 
foram enviadas ao Brasil, sendo transferidas para Portugal as que estivessem 
li~adas a Dom Pedro. 



"Os . deputados brasileiros nas 
Côrtes de Lisboa eram impedi
dos de falar pelos deputados 
portuguêses". 
Quadro de Oscar Pereira da 
Silva (1867-/940). 

No Rio de Janeiro, o Príncipe Regente enfrentava graves dificuldades 
financeiras, pois ao retornar para Portugal, Dom João VI levara quase todos 
os depósitos do Banco do Brasil. Por isso mesmo, as ordens chegadas das 
Côrtes em dezembro de 1821 fizeram com que êle se preparasse para 
regressar para Portugal. 

As fôrças políticas brasileiras uniram-se para impedir que Dom Pedro 
regressasse, pois sabiam que isto significava a recolonização imediata. 
No dia 9 de janeiro de 1822, no Senado da Câmara do Rio de Janeiro, o 
juiz de fora (cargo judiciário) José Clemente Pereira entregou-lhe um 
manifesto contendo cêrca de nove mil assinaturas, colhidas nas Câmaras 
das províncias do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e de São Paulo. 

A resposta afirmativa do Príncipe Regente ao pedido dos brasi
leiros para que continuassem no Brasil iniciava uma fase de 
hostilidade com as Côrtes português as que só terminaria com a 
Independência. Por outro lado, a formação de um ministério che
fiado pelo paulista José Bonifácio de Andrada e Silva, no dia 16 
de janeiro, assinalava o início da sua ligação com os brasileiros. 

As Côrtes de Lisboa reagiram. Os batalhões portuguêses no Rio de Ja
neiro se revoltaram, mas foram expulsos. Em Portugal, novas ordens eram 
tomadas contra o Brasil. 
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o Ministério de José Bonifácio enfrentou essas reações. Em feve
reiro, foi convocada para o Rio de Janeiro a reunião do Conselho dos 
Procuradores Provinciais, cujo objetivo era restabelecer as ligações entre o 
govêrno do Rio de Janeiro e as diferentes Províncias. Em maio, ficou deci
dido que as ordens chegadas de Portugal só seriam cumpridas no Brasil se 
recebessem a aprovação de Dom Pedro. 

Ao mesmo tempo José Bonifácio procurava consolidar a aliança exis
tente entre as províncias que tinham participado do episódio do "Dia do 
Fico". 1::le sabia que o Nordeste não estava de acôrdo com as idéias do go
vêrno do Rio de Janeiro, ou porque algumas províncias estavam dominadas 
por juntas governativas favoráveis às Côrtes, ou porque a população defen
dia idéias republicanas. 

Para José Bonifácio, somente a forma de govêrno monárquica seria 
capaz de manter a unidade territorial do país. 1::le achava que a Repú.blica 
traria a desordem e a divisão. como estava acontecendo na América espa
nhola. Por isso, êle combatia as idéias republicanas no Nordeste e também 
os que as defendiam no próprio Rio de Janeiro, como Gonçalves Lêdo. 

A disputa entre José Bonifácio, representante dos defensores da 
monarquia, e Gonçalves Lêdo, que representava os defensores 
da forma republicana de govêrno, foi travada nas sociedades se
cretas, como a maçonaria, c nos jornais . Somente o perigo 
da recolonização representado pelas Côrtes unia os dois grupos na 

luta pela Independência. 

No mês de agôsto de 1822, surgiram disputas políticas em São Paulo. 
José Bonifácio temeu que se enfraquecesse o seu grupo político. Pediu, 
então, a Dom Pedro que viajasse até a província paulista, para pacificá-la, 
como já o fizera em Minas Gerais, alguns meses antes. 

Estava Dom Pedro em São Paulo quando chegaram novas ordens das 
Côrtes. A Princesa Dona Leopoldina, sua espôsa, presidiu a reunião do 

"A Princesa D. Leopoldina 
presidiu a reunião do Minis
tério onde ficou resolvido 
que se enviariam a D. Pe
dro as novidades ... " 
Quadro de Georgilla de Al
buquerque (/885-1962) Mu
seu Histórico Nacional, R. J. 



Afinal, quem fazia D . Pe
dro I imperadw? O povo 
!lO Campo de Santalla ou o 
bispo lia Capela Imperial? 

Quadros de J. B. Debret. 
Viagem Pitoresca e Históri
ca ao Brasil. 

Ministério onde ficou resolvido que se enViarIam a Dom Pedro as novi
dades chegadas de Lisboa, juntamente com cartas da Princesa e de Mi
nistros. 

No dia 7 de setembro de 1822, às margens do riacho Ipiranga, Dom 
Pedro recebeu as notícias vindas do Rio de Janeiro, trazidas pelo mensa
geiro Paulo Bregaro. 

Depois de retirar do chapéu as fitas com as côres vermelho e azul, 
das Côrtes portuguêsas, e jogá-las fora, Dom Pedro bradou: "Independência 
ou Morte!" 

O fato ocorrido às margens do riacho do Ipiranga em 1822 repre
sentava o complemento político da liberdade comercial obtida em 1808. 

No dia 12 de outubro, no Campo de Santana depois da Aclamação 
e atualmente Praça da República, Dom Pedro foi aclamado Imperador 
Constitucional e Defensor Perpétuo do Brasil. A multidão o aplaudiu deli
rantemente. 

Mas o caráter popular daquele ato contrastou com a cerimônia de 
coroação e sagração, realizada na Capela Imperial do Rio de Janeiro, 
a primeiro de dezembro de 1822. Ela relembrava cerimônias semelhantes 
realizadas na Europa com Napoleão I. 

Afinal , quem fazia Dom Pedro 1 imperador? O povo no Campo de 
Santana ou o bispo na Capela Imperial? 
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RECORDANDO . .. 

1 . Na segunda metade do século XVIII, as novas idéias surgidas na Europa 
e a notícia da independência das Treze Colônias foram conhecidas na 
América através de estudantes, comerciantes e lojas maçônicas. Nesta 
mesma época, iniciaram-se na América os movimentos precursores da 
independência. No Brasil, êsses movimentos são chamados de Con
jurações. 

2. Não cumprindo o Bloqueio Continental e tendo o seu território inva
dido pelas tropas de Napoleão I, o Príncipe Regente Dom João e a 
Família Real Portugu ~sa transferiram-se para o Brasil , em 1807. A 
abertura dos portos brasileiros (28-1-1808) favoreceu , principalmente, 
os comerciantes dos EUA e da Inglaterra. Essa obteve maiores vanta
gens com a assinatura dos Tratados de 1810. 

3 . Após a subida de José Bonaparte, apoiado por Napoleão I, ao trono da 
Espanha, ela não conseguiu manter o contrôle sôbre suas colônias 
americanas. Disto se aproveitaram os criollos para assumir o poder, 
organizando cabildos e juntas governativas autônomas que, todavia, 
procuravam manter-se leais a Fernando VII. 

4 . A permanência da Côrte Portuguêsa provocou a ampliação do territó
rio brasileiro e muitas transformações econômicas, políticas e culturais 
na sociedade colonial. Estas transformações influenciaram bastante no 
processo da independência do B~sil. 

5 . No Congresso de Viena, os adversários da Revolução Francesa e. de 
Napoleão I tomaram várias decisões para evitar a expansãb do Libe
ralismo. Uma destas decisões foi a de propor que o Brasil fôsse eleva
do a Reino Unido a Portugal e Algarves . Outra foi a de lutar, na 
Europa e na América, contra as idéias republicanas, que, no Brasil, 
provocaram a Revolução Pernambucana de 1817. 

6. Apesar çI,a Santa Aliança apoiar as tentativas de Fernando VII de im
pedir a "independência da América Espanhola, ela se libertou quase 
totalmente da metrópole, entre 1816 e 1824. Para isto muito contri
buíram o enfraquecimento ainda maior da Espanha e a ação decisiva 
de Itúrbide, Bolívar e San Martin. 

7. 

8. 

A volta de Dom João VI a Portugal, forçada pela Revolução Consti
tucionalista do Pôrto (1820), e as medidas tomadas pelas Côrtes de 
Lisboa para tirar a autoridade do Príncipe Regente Dom Pedro, leva
ram as fôrças políticas brasileiras a hostilizar aquelas Côrtes e a pro
clamar a Independência, já pràticamente alcançada no "dia do Fico". 

Entre as fôrças políticas brasileiras que lutaram contra as medidas to
madas pelas Côrtes de Lisboa podemos distinguir dois grupos: aquêle 



que desejava uma Monarquia, e era dirigido por José Bonifácio de An
drada e Silva, e aquêle que desejava uma República, e era dirigido por 
Gonçalves Lêdo. 

9 . O ato do Ipiranga foi um complemento de um processo iniciado em 
1789, continuado em 1808, com a abertura dos portos. í::ste processo 
somente se completaria, entretanto, em 1831, com a abdicação de 
Dom Pedro I. 

POR ÊSTE MUNDO AFORA . .. 

Na segunda metade do século XVllI, as Treze Colônias se libertaram 
da Inglaterra onde começava a Revolução Industrial . Mas na América Es
panhola e Portuguêsa houve, apenas, movimentos precursores da indepen
dência, muito influenciados pelo Iluminismo e pela Revolução Francesa 
(1789-1799). No início do século XIX, as guerras de Napoleão provocaram 
a vinda da Família Real Portugu ~sa para o Brasil , em 18G8, ao mesino 
tempo que permitiram às colônias espanholas na América terem governos 
autônomos. Com a queda de Napoleão I, em 1815 , o Brasil foi elevado a 
Reino Unido a Portugal e Algarves _ Enquanto isto, as colónias espanholas 
na América passavam, pouco a pouco, da autonomia à independência. Em 
1822 o Brasil já se libertara da metrópole, embora ainda tivesse a gover
ná-lo um príncipe português. 

DE GENTE PARA GENTE . .. 

Maria Graham veio ao Brasil em 1821 pela primeira vez, acompa
nhando seu marido, oficial da marinha de guerra inglêsa. Em "O grito de 
Dolores" você já teve oportunidade de ler um trecho da autora. 

Em 1824 voltou ao Brasil a convite de Dom Pedro I , que a ela quis 
confiar a educação da princesa' Dona Maria da Glória. 

. Estas viagens ao Brasil foram registradas em um diário do qual sele-
cionamos êste trecho, escrito em 22 de janeiro de 1822: 

"Fui à terra fazer compras. .. Há muitas casas inglêsas, tais como 
seleiros (onde se fabrica ou vende selas) e armazéns, não diferentes do que 
chamamos da Inglaterra um armazém italiano, de secos e molhados, mas, 
em geral, os inglêses aqui vendem as suas mercadorias em grosso (em 
grande quantidade) a retalhistas (aquêles que vendem pequenas quanti
dades) nativos ou franceses . Os últimos têm muitas lojas de fazendas, 
armarinho modistas (costureiras). Quanto a alfaiates, penso que há mais 
inglêses do que franceses, mas poucos de uns e outros. Há padarias de 
ambas as nações, e abundantes tavernas inglêsas cujas insígnias (emble-
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mas) com a bandeira da União, leões vermelhos, marinheiros alegres e 
tabuletas inglêsas, competem com as de Greenwich ou Depford (cidades 
inglêsas). 

Os ourives vivem todos numa rua, chamada, por causa dêles, rua 
dos Ourives (atual Rua Miguel Couto), e suas mercadorias' estão expostas 
em quadros suspensos em cada lado da porta ou da janela da loja, à 
moda de dois séculos passados. A manufatura de suas correntes, cruzes, 
botões e outros ornamentos, é curiosa e o preço do trabalho, calculado 
sôbre o pêso do metal, moderado. 

As ruas estão, em geral, repletas de mercadorias inglêsas. A cada 
porta as palavras Superfino de Londres saltam aos olhos: algodão estam
pado, panos largos, louça de barro, mas, acima de tudo, ferragens de Bir
mingham (cidade industrial da Inglaterra), podem-se obter um pouco mais 
caro do que em nossa terra nas lojas do Brasil, além de sêdas, crepes e 
outros artigos da China. Mas qualquer coisa comprada a retalho (em 
pequena quantidade) numa loja inglêsa ou francesa é, geralmente falando, 
muito caro. 

Divirto-me com a visível apatia (indiferença) dos caixeiros brasileiros. 
Se estão empenhados, como atualmente não é raro, em falar de política, ou 
a ler jornais, ou simplesmente a gozar frêsco nos fundos da loja, prefe
ririam dizer, na maior parte das vêzes, que não têm a mercadoria pedida 
a se levantar para procurá-la. E se o freguês insistir e apontá-la na loja, é 
friamente convidado a apanhá-la êle próprio e deixar o dinheiro. Isto 
aconteceu várias vêzes enquanto procurávamos algumas ferramentas em 
nosso percurso ao longo da rua Direita (atual rua Primeiro de Março), 
onde em cada duas casas há uma loja de ferragens com fornecimentos 
de Sheffield e Birmingham". 

É Cecília Meireles (Obra poética, página 511) a quem, mais uma vez 
recorremos, desta vez, para nos mostrar o cenário da Vila Rica de Tira
dentes. 

Romance XXIV ou Da Bandeira da Inconfidência 

A TRÁS de portas fechadas, 
à luz de velas acesas, 
uns sugerem, uns recusam, 
uns ouvem, uns aconselham. 
Se a derrama fôr lançada, 
há levante, com certeza. 
Corre-se por essas ruas? 



Corta-se alguma cabeça? 
Do cimo de alguma escada, 
profere-se alguma arenga (discurso)? 
Que bandeira se desdobra? 
COIl). que figura ou legenda? 
Coisas da Maçonaria, 
do Paganismo (adoração de deuses) ou da Igreja? 
A Santíssima Trindade? 
Um gênio a quebrar algemas? 

Atrás de portas fechadas, 
à luz de velas acesas, 
entre sigilo (segrêdo) e espionagem, 
acontece a Inconfidência. 
E diz o Vigário ao Poeta: 
"Escreva-me aquela letra 
do versinho de Vergílio (poeta romano) ... " 
E dá-lhe o papel e a pena. 
E diz o Poeta ao Vigário, 
com dramática prudência (cautela): 
"Tenha meus dedos cortados, 
ante~. que tal verso escrevam .. . " 

LIBERDADE, AINDA QUE TARDE, 

ouve-se em redor da mesa. 
E a bandeira já está viva, 
e sobe, na noite imensa. 
E os seus tristes inventores 
já são réus (acusados) - pois se atreveram 
~. falar em Liberdade 
(que ninguém sabe o que seja) . 
... . (Liberdade - essa palavra 
que o sonho humano alimenta: 
que não há ninguém que explique, 
e ninguém que não entenda!) 
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QUE PODEMOS FAZER . .. 

1 . Imagine-se vivendo no Rio de Janeiro em 1821. Faça uma carta a 
um amigo contando os últimos acontecimentos ocorridos nesta cidade. 

2 . Consulte um jornal de nossos dias, e faça uma relação das principais 
seções que êle apresenta (não esqueça os anúncios). 
Com o seu grupo de trabalho organize, na sala de aula, um jornal 
que abranja o período de 1808 a 1822. Use o item "Por êsse mundo 
afora" para ampliar o noticiário. 

3 . Leia atentamente cada estrofe do Hino da Independência, escrito por 
Evaristo da Veiga e musicado por Dom Pedro I. 

Explique cada uma das estrofes baseado nas informações dadas neste 
capítulo. 

"Já podeis, da pátria filhos, 
Ver contente a mãe gentil: 
Já raiou a liberdade 
No horizonte do Brasil. 

Brava gente brasileira! 
Longe vá temor servil, 
Ou ficar a pátria livre 
Ou morrer pelo Brasil. 

Os grilhões (algemas) que nos forjava (fabricava) 
Da Perfídia (traição) astuto ardil. .. 
Houve mão mais poderosa .. . 
Zombou dêles o Brasil. 

Brava gente brasileira! . .. 

O real herdeiro augusto, 
Conhecendo o engano vil (infame), 
Em despeito dos tiranos 
Quis ficar no Brasil. 

Brava gente brasileira! .. . 



Mal soou na serra ao longe 
Nosso grito varonil (forte), 
Nossos imensos ombros, logo 
A cabeça ergue o Brasil. 

Brava gente brasileira! ... 

Filhos, clama (grita), caros filhos, 
:fi. depois de afrontas (ofensas) mil 
Que a vingar a negra injúria (ofensa) 
Vem chamar-vos o Brasil. 

Brava gente brasileira! ... 

Não temais ímpias (cruéis) falanges (tropas) 
Que apresentam face hostil: 
Vossos peitos vossos braços 
São muralhas do Brasil. 

Brava gente brasileira! ... 

Mostra Pedro, à vossa frente, 
Alma intrépida (valente) e viril (enérgica); 
Tende nêle o digno chefe 
Dêste Império do Brasil. 

Brava gente brasileira! . . . 

Parabéns oh! brasileiros! 
Já com garbo (elegância) juvenil 
Do universo entre as nações 
Resplandece a do Brasil. 

Brava gente brasileira! ... 

Parabéns já somos livres ; 
Já brilhante e senhoril (majestoso) 
Vai juntar-se nossos lares 
A assembléia do Brasil. 

Brava gente brasileira! ... 

GUILHERME DE MELLO, A Música no Brasil, página 185. 
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4. ~ste capítulo encerra a fase do Brasil colonial. Reveja o item "Re
cordando ... " e organize um esquema dos séculos XVI ao XIX (até 
1822). 
Numa esquema você deve selecionar as principais idéias usando um 
mínimo de palavras. Escreva com suas próprias palavras. 

5. Usando o mapa da mina, explique os seguintes fatos: 
Criação do govêrno-geral; 
Revolta de Beckman; 
Expulsão dos holandeses do Brasil; 
Conjuração Mineira; 
Independência do Brasil. 

6. Reproduza em seu caderno êste gráfico: 

1450 1500 1600 1700 

Isto é uma linha de tempo. 

1800 1822 

Complete os espaços entre as datas apresentadas, indicando os prin
cipais fatos ocorridos na Europa e na América. Use para isto as informações 
que o livro lhe dá no item "Por êste mundo afora ... " Poderá também 
incluir os principais fatos ocorridos no Brasil. Use côres diferentes para 
destacar cada região em estudo. 
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