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IIIMANUAL DO PROFESSOR

APRESENTAÇÃO

Caro Professor,

O principal objetivo desta coleção é atrair o interesse dos estudantes para o estudo da História e sensi-

bilizá-lo para a importância da nossa disciplina em sua formação, não apenas como estudantes, mas como 

cidadãos. A História pode contribuir para estimular a tolerância, em face das diferenças; a consciência crítica, 

em face das desigualdades sociais e dos preconceitos culturais; a valorização da democracia como modelo 

para lidar com o contraditório, no campo da política.

Atrair o aluno para o estudo da História é, como todos bem sabem, tarefa difícil. Em uma época como a 

nossa, apegada ao imediatismo do presente em prejuízo da memória e da investigação do passado, apostar 

em uma coleção didática pode parecer quixotesco.

Mas essa é mesmo a nossa escolha. No combate ao convencionalismo que, tempos atrás, marcou o ensino 

desta disciplina, buscamos mergulhar o estudante nas tramas da História, sobretudo por meio de uma nar-

rativa que, sem prejuízo de abordagens gerais, valoriza experiências individuais, episódios-chave, trajetórias 

particulares.

Trata-se de um exercício teórico-metodológico que articula um olhar para a “grande História” com uma 

perspectiva microanalítica. Um exercício que alterna escalas de observação das sociedades no tempo, entre o 

particular e o geral, entre o indivíduo e a sociedade, entre o sentimento e a razão, entre a experiência concreta 

e a explicação que recorre a grandes modelos.

Nossa expectativa é fazer com que os estudantes se interessem pelo que aconteceu em outras épocas, 

diferenciando o nosso tempo de outros tempos; valorizando as diferenças, sem negar as semelhanças; per-

cebendo os significados dos conflitos que a humanidade atravessa desde que surgiu no planeta.

Quanto aos colegas professores, nossa expectativa é a de que sejam parceiros, companheiros de viagem, 

e de que a coleção que aqui apresentamos possa ser útil como um apoio na tarefa nada simples de fazer os 

estudantes se interessarem e se envolverem pelo estudo da História, tornando-se cidadãos conscientes e 

comprometidos com a democracia, com a liberdade e com a justiça. 

Os autores

estudantes se interessarem e se envolverem pelo estudo da História, tornando-se cidadãos conscientes e 

comprometidos com a democracia, com a liberdade e com a justiça. 

The Granger Collection/Glow Images
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Fundamentação teórica e pedagógica

 Como pensar uma obra didática em História: 

pontos de partida

A proposta desta coleção é auxiliar o professor a pôr em 
prática a vivência do ensino de uma História plural, livre de 
ortodoxias, atenta às diversidades regionais e sociais do país 
e ciosa das mudanças por que passam os estudantes do En-
sino Fundamental – Anos Finais (6o ao 9o ano).

Não se trata de tarefa simples. Lembremos a extensão 
continental, as desigualdades sociais e a complexidade cultu-
ral do Brasil, o que implica considerar estudantes com perfis 
muito diferentes, dependendo da região em que residem ou 
do lugar social que ocupam.1 

Por isso, procuramos, nesta coleção, multiplicar as suges-
tões de textos, documentos, mapas e imagens, e incluir pro-
postas de utilização de variados recursos didáticos passíveis 
de serem acionados nas várias regiões do país.

Em termos mais gerais, vivemos em uma época na qual 
a leitura de livros rivaliza, para dizer o mínimo, com a leitura 
fragmentária de textos em páginas da internet, acessados 
pelos computadores, tablets e telefones celulares. As cole-
ções didáticas impressas não podem desconsiderar essa 
evidência. Não devem, é claro, desmerecer outros recursos 
midiáticos, mas dialogar com eles e, na medida do possível, 
incorporá-los ao texto impresso por meio de indicações ou 
conteúdos digitais articulados à matéria escrita. É o que nos 
sugere a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) com abso-
luta nitidez:

Há que se considerar, ainda, que a cultura digital tem pro-

movido mudanças sociais significativas nas sociedades con-

temporâneas. Em decorrência do avanço e da multiplicação 

das tecnologias de informação e comunicação e do crescente 

acesso a elas pela maior disponibilidade de computadores, 

telefones celulares, tablets e afins, os estudantes estão dina-

micamente inseridos nessa cultura, não somente como con-

sumidores. Os jovens têm se engajado cada vez mais como 

protagonistas da cultura digital, envolvendo-se diretamente 

em novas formas de interação multimidiática e multimodal e 

de atuação social em rede, que se realizam de modo cada vez 

mais ágil. Por sua vez, essa cultura também apresenta forte 

1  Conforme determina o parágrafo 2o das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de Nove Anos, a educação de qualidade, como direito fundamental do ser hu-
mano, deve ser relevante, pertinente e equitativa, sendo que “A pertinência refere-se à possibilidade de atender às necessidades e às características dos estudantes de diversos 
contextos sociais e culturais e com diferentes capacidades e interesses” (Resolução CNE/CEB no 7/2010, p. 2).

2  BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC/Consed/Undime, 2017. p. 59.

3  Idem, p. 414.

4  Idem, p. 58.

apelo emocional e induz ao imediatismo de respostas e à efe-

meridade das informações, privilegiando análises superficiais 

e o uso de imagens e formas de expressão mais sintéticas, 

diferentes dos modos de dizer e argumentar característicos 

da vida escolar.2

As inovações na abordagem não implicarão, porém aban-

dono de certas tradições da disciplina, a exemplo da periodiza-

ção e do currículo em vigor. A BNCC recomenda esse equilíbrio 

entre o tradicional e o novo no arrazoado sobre o primeiro 

procedimento do componente curricular nos anos finais do 

Ensino Fundamental:

O primeiro procedimento implica o uso de uma forma de 

registro de memória, a cronológica, constituída por meio de 

uma seleção de eventos históricos consolidados na cultura 

historiográfica contemporânea. A cronologia deve ser pensa-

da como um instrumento compartilhado por professores de 

História com vistas à problematização da proposta, justifica-

ção do sentido (contido no sequenciamento) e discussão dos 

significados dos eventos selecionados por diferentes culturas 

e sociedades. [...]3

O desenvolvimento cognitivo do estudante  

e a progressão didática 

Os estudos atuais de Psicologia da Infância sugerem que 

a faixa etária correspondente aos anos finais do Ensino Fun-

damental inclui estudantes em estágios muito diferentes de 

desenvolvimento cognitivo. Trata-se de uma faixa em que 

esse sistema está em formação. Estudantes do 5o ano guar-

dam mais semelhanças do que diferenças com os do 7o ano, 

enquanto entre estudantes do 6o e do 9o ano predominam as 

diferenças. O fator pubertário é importante nesse processo, 

embora não seja decisivo. A BNCC valoriza muito tais aspectos, 

considerando que “os estudantes dessa fase inserem-se em 

uma faixa etária que corresponde à transição entre infância e 

adolescência, marcada por intensas mudanças decorrentes 

de transformações biológicas, psicológicas, sociais e emo-

cionais. [...]”.4

Realçar o fator pubertário não implica, necessariamente, 

adotar o modelo freudiano como base de um modelo educa-
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cional. Como alertam André Júlio Costa e Veranilde Mota5, 

trata-se de uma teoria que superdimensiona os laços entre a 

psiquê e a sexualidade humanas na formação dos indivíduos. 

Os autores lembram o texto polêmico de Catherine Milliot, uma 

das maiores críticas de Freud, cujo título já diz tudo, Freud an-

tipedagogo.6 No entanto, lembram os autores que os mesmos 

críticos de Freud admitem que o saber psicanalítico oferece 

ferramentas para o trabalho pedagógico. 

Lembremos também a contribuição de Jean Piaget, que prio-

riza os aspectos sensório-cognitivos para o estudo da infância. 

Para ele, as crianças entre os 7 e os 12 anos de idade se encon-

tram na faixa etária chamada “período das operações concretas”. 

Nesta fase, segundo Piaget, elas se tornam capazes de refletir 

sobre pontos de vista diferentes. Em geral, somente nos dois úl-

timos anos do Ensino Fundamental os estudantes sairiam dessa 

faixa piagetiana. Trata-se, porém, de um continuum gradual de 

evolução cognitiva que não pode ser tomado em bloco.

Uma coleção de História para estudantes dos anos finais 

do Ensino Fundamental deve, em resumo, considerar as mu-

danças inerentes à passagem da infância à adolescência. A 

maneira de apresentar os conteúdos, a linguagem da expo-

sição didática, os tipos de atividades de fixação e reflexão, 

tudo isso deve acompanhar as variações no interior dessa 

faixa etária dos estudantes.

O papel das coleções didáticas no ensino  

de História 

Em artigo publicado em 2010, a historiadora Crislane Bar-

bosa Azevedo chamou de “três pecados capitais” os seguin-

tes procedimentos prejudiciais à aprendizagem da História: 

o anacronismo, o voluntarismo teórico e o descritivismo no-

minalista7.

O Ministério da Educação rejeita há tempos os dois primei-

ros problemas conceituais em sua avaliação de livros didáti-

cos, problemas esses que, infelizmente, marcaram por muito 

tempo o ensino da História em nosso país.

  5  COSTA, André Júlio; MOTA, Veranilde. Psicanálise e educação na formação do pedagogo. Revista do Laboratório de Estudos e Pesquisas Psicanalíticas e Educacionais sobre a Infância. 

São Paulo: Instituto de Psicologia da USP, 2011. Disponível em: <http://www.proceedings.scielo.br/scielo.php?pid=MSC0000000032010000100008&script=sci_arttext>. Acesso em: 

4 set. 2018.

  6  MILLOT, Catherine. Freud antipedagogo. Rio de Janeiro: Zahar, 1998.

  7  AZEVEDO, Crislane Barbosa. A renovação dos conteúdos e métodos da História ensinada. Percursos, Florianópolis, v. 11, n. 2, 2010.

  8   O nominalismo já foi um dos critérios de exclusão dos livros didáticos de história nos programas governamentais de aquisição de livros: “Nominalismo, quando a análise proposta 

abstrai-se de realidades vividas pelos sujeitos históricos, em proveito da mera descrição de quadros jurídicos, regulamentares ou institucionais. Ao invés de dar prioridade às rela-

ções sociais dos agentes históricos, que efetivamente são os autores da História, atribui-se vida e vontade a instituições ou categorias de análise”. BRASIL. Edital PNLD 2008. Brasília: 

Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação/Ministério da Educação, 2005. p. 45-46.

  9  AZEVEDO, Crislane Barbosa, op. cit., p. 11.

10  LUCA, Tania Regina de; MIRANDA, Sônia Regina. O livro didático de História hoje: um panorama a partir do PNLD. Revista Brasileira de História, São Paulo, v. 24, n. 48, 2004. p. 124.

No caso do anacronismo, trata-se da aplicar critérios e sen-

timentos do tempo atual ao tempo passado, como se fossem 

valores de todas as épocas. 

No caso do voluntarismo teórico, trata-se da aplicação 

a fontes históricas, documentos e textos, de uma teoria já 

existente no pesquisador ou autor oriunda de convicções fi-

losóficas ou religiosas.

No caso do descritivismo nominalista8 – na feliz expres-

são de Crislane –, trata-se da supervalorização do factual 

e do anedótico, em especial nos livros voltados para a vida 

cotidiana na História9.

Esse problema aparece quando uma obra se baseia na ilusão 

de querer reconstruir a vida das sociedades passadas tal como 

as pessoas a viviam. Se aplicado a obras didáticas, há o risco 

de veicular estereótipos dos grupos e comportamentos sociais.

Avançando em nossas reflexões, vale retomar um texto 

clássico, publicado por Tania Regina de Luca e Sonia Regina 

Miranda na Revista Brasileira de História. Baseadas em um 

balanço das principais tendências do livro didático em Histó-

ria naquele momento, as autoras sugerem possibilidades de 

aplicação valiosas e abrangentes:

Contrariamente à apreensão predominante no âmbito do 

senso comum, o livro didático é um produto cultural dota-

do de alto grau de complexidade e que não deve ser tomado 

unicamente em função do que contém sob o ponto de vista 

normativo, uma vez que não só sua produção vincula-se a 

múltiplas possibilidades de didatização do saber histórico, 

como também sua utilização pode ensejar práticas de leitura 

muito diversas.10

Elaborar uma obra didática implica fazer escolhas acerca 

de como apresentar (didatizar) os conteúdos, levando em 

conta o público a que se destina (no caso, estudantes e pro-

fessores dos anos finais do Ensino Fundamental). 

Os livros didáticos de História, como qualquer produto cultu-

ral, são fruto de seu tempo e, assim, exprimem o ponto de vista 

de seus autores quanto aos conteúdos a serem contemplados 
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no livro, bem como sobre o modo de apresentá-los. Na história 

dos livros didáticos brasileiros, muitos endossaram os valo-

res dominantes da sociedade, enquanto outros os criticaram 

frontalmente. 

No Brasil do século XXI, essa questão se afigura mais com-

plexa, na medida em que visões consideradas críticas nos anos 

1970-1980, como de fato eram no período de redemocratização 

do país, hoje são utilizadas de forma, por vezes, empobrecida. 

Desde aquele período, houve avanços sobretudo quanto 

à valorização dos grupos oprimidos em nossa história, como 

os afrodescendentes, os indígenas e os trabalhadores em 

geral11. Mas o perigo da monumentalização dos oprimidos, se 

não houver cuidado, também conspira contra a História, do 

mesmo modo que a celebração das elites opressoras.

Os autores de coleções didáticas em História devem estar 

atentos para esse ponto, porque seguir a “história oficial”, seja 

ela qual for, conduz a um resultado no mínimo discutível: os 

verdadeiros atores do processo pedagógico (professores e 

estudantes) são reificados, transformados, quando muito, 

em “sujeitos passivos” da pedagogia. 

A BNCC, além de recomendar esses cuidados, valoriza a re-

flexão dos próprios estudantes sobre os conteúdos apresen-

tados, em especial as polêmicas, os processos ou eventos que 

suscitam interpretações distintas, senão opostas, entre os 

historiadores. Nos comentários sobre o terceiro procedimen-

to necessário ao componente curricular nos anos finais do 

Ensino Fundamental, espera-se que uma coleção de História 

ofereça possibilidades de reconhecimento e interpretação “de 

diferentes versões de um mesmo fenômeno, reconhecendo 

as hipóteses e avaliando os argumentos apresentados com 

vistas ao desenvolvimento de habilidades necessárias para 

a elaboração de proposições próprias”.12

As coleções didáticas de História, com a importantíssi-

ma – e imprescindível – mediação dos professores, devem 

transmitir conhecimentos e valores afinados com o avanço 

da historiografia, abrindo caminho para a reflexão livre indi-

vidual dos estudantes. Algumas novas interpretações, temas 

pesquisados e, sobretudo, metodologias podem ser reelabora-

dos com proveito para os estudantes e professores dos anos 

finais do Ensino Fundamental. Mas se trata, na realidade, de 

reelaboração, jamais de transposição.

11  GOMES, Angela de Castro. Questão social e historiografia no Brasil do pós-1980: notas para um debate. Estudos Históricos. 2004, v. 2, n. 34. p. 157-186.

12  BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC/Consed/Undime, 2017. p. 414.

13  CHERVEL, André. História das disciplinas escolares: reflexões sobre um campo de pesquisa. Teoria e Educação, n. 2, 1990. p. 184.

14  CHARTIER, Roger. A história cultural: entre práticas e representações. Lisboa: Difel, 1990. p. 23.

15  MATTOS, Ilmar Rohloff de. Mas não somente assim! Leitores, autores, aulas como texto e o ensino-aprendizagem de História. Tempo, Niterói, v. 1, n. 21, 2007. p. 11.

A reelaboração dos saberes históricos em sala 

André Chervel, em seu clássico História das disciplinas 

escolares, faz uma advertência que cabe como uma luva nesta 

exposição, sobretudo quando afirma que tais disciplinas (in-

cluindo a História) “são criações espontâneas e originais do 

sistema escolar” e não uma transposição do conhecimento 

científico13.

Se Chervel está correto, o livro didático de História é um 

produto inseparável da experiência em sala de aula, da perícia 

dos autores/atores na exposição dos fatos e na interpretação 

dos processos e, sobretudo, da criatividade e da sensibilida-

de de estudantes e professores na vivência pedagógica da 

disciplina.

O livro, per se, pouco significa se ficar limitado a recei-

tar conteúdos, sem imaginar meios e modos de envolver os 

atores do processo de ensino-aprendizagem (estudantes e 

professores): trazê-los para o tempo histórico de cada aula, 

capítulo ou unidade; motivá-los para que se assumam como 

sujeitos do conhecimento histórico.

Nesse sentido, a sala de aula é o locus de referência para a 

elaboração de uma obra didática. Se aplicarmos o conceitual 

de Roger Chartier (pensado para a história do livro) ao papel 

do livro didático de História no sistema escolar, diríamos que 

a sala de aula é, ao mesmo tempo, o lugar de representação 

(onde os conteúdos produzem algum sentido para os atores) 

e o lugar de apropriação (onde tais sentidos são recebidos e 

reelaborados14). Aliás, melhor falar em apropriações, no plural, 

do que em apropriação, no singular, na medida em que admi-

tir a variedade de leituras e possibilidades de interpretação 

afasta qualquer tentação voluntarista presente em diversas 

tradições do ensino da História.

Ilmar Mattos reforça essa ideia ao propor um conceito de 

aula como espaço produtor de conhecimento histórico:

Uma leitura singular que revela o fato de nós (os professores 

de História) estarmos imprimindo à nossa prática cotidiana 

um significado diverso, provocando talvez uma surpresa e 

rejeitando uma inferioridade. De modo categórico, afirmamos 

ainda uma vez que, por meio de uma aula, também se conta 

uma história; que, ao se contar uma história por meio de aula, 

também se faz História; e que somente ao se fazer história por 

meio de uma aula nos tornamos professores de História.15
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 O conteúdo do texto didático em História para  

os anos finais do Ensino Fundamental 

Pressupostos didáticos da coleção 

O pressuposto mais geral de nossa coleção se encontra 

na segunda competência estabelecida pela BNCC para as co-

leções da área de Ciências Humanas: 

Analisar o mundo social, cultural e digital e o meio técni-

co-científico-informacional com base nos conhecimentos das 

Ciências Humanas, considerando suas variações de significado 

no tempo e no espaço, para intervir em situações do cotidiano e 

se posicionar diante de problemas do mundo contemporâneo.16

Para alcançar essa meta, é preciso, a nosso ver, partir de 

três perguntas específicas:

a) como se têm feito livros didáticos para estudantes des-

sa fase de formação? 

b) o que podemos fazer para acompanhá-los no que pos-

suem de melhor, do ponto de vista de um ensino atualizado? 

c) o que se poderia fazer de novo, à luz de nossa análise 

sobre as principais coleções?

O artigo de Tania Regina de Luca e Sônia Regina Miranda, 

citado anteriormente, oferece um excelente modelo de possi-

bilidade de enquadramento das coleções didáticas de História 

segundo quatro critérios17:

1. tipo de abordagem;

2. perspectiva pedagógica;

3. relações com o desenvolvimento da historiografia;

4. perspectiva programática.

Não sendo o caso de detalhar as grades classificatórias 

do citado modelo para cada um dos critérios sugeridos pelas 

autoras, vale explicitar a nossa opção. Referimo-nos a:

1.  No caso do “tipo de abordagem”, optamos por uma Visão 

Global, que busca articular a “informação histórica deri-

vada de um conhecimento acumulado” com a “dimensão 

construtiva do conhecimento histórico”18 não só por meio 

da narrativa do texto-base, mas também dos textos com-

16  BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC/Consed/Undime, 2017.  p. 355.

17  LUCA, Tania Regina; MIRANDA, Sônia Regina, op. cit., p. 135.

18  Idem, idem.

19  Idem, p. 137-138.

20  LUCA, Tania Regina de; MIRANDA, Sônia Regina, op. cit. p. 140-141.

21  Idem, p. 139.

22  CHESNEAUX, Jean. Devemos fazer t‡bula rasa do passado? São Paulo: Ática, 1995. Apud LUCA, Tania Regina; MIRANDA, Sônia Regina, op. cit., p. 139.

plementares, boxes e seções, problematizando a leitura de 

fontes, a análise de imagens e as possibilidades distintas 

de interpretação de um mesmo fato particular ou processo 

histórico mais abrangente.

2.  A “perspectiva pedagógica” aqui adotada é do Paradigma 

Cognitivista, que pressupõe a construção de um diálogo 

com o estudante19, desde a abertura dos capítulos até o 

roteiro de estudos que encerra cada um deles. Nosso obje-

tivo, aqui, é tornar os recortes efetuados significativos para 

os leitores, sejam eles quais forem: temas, informações 

factuais, análise de fontes escritas ou imagéticas, expli-

cações gerais, reflexões sobre a relação entre sociedades 

passadas e o tempo presente.

3.  Quanto à “relação da coleção com o desenvolvimento da histo-

riografia”, a nossa opção foi pela Perspectiva Eclética, porque 

mantivemos “a narrativa com base nos recortes clássicos de 

conteúdos”, mas incorporamos, no tratamento desses recor-

tes, renovação historiográfica de caráter tópico20. 

4.  A “perspectiva programática” dominante em nossa coleção 

é a Perspectiva Integrada21, que procura articular a História 

da Europa, a História do Brasil, a História das Américas, a 

História da África e a História da Ásia, tomando a História 

da civilização como eixo estruturante da cronologia. Ado-

tamos, assim, no tocante à temporalidade, aquilo que Jean 

Chesnaux chamou de “quadripartição da História: Antiga, 

Medieval, Moderna e Contemporânea”22. 

A nossa opção pela Perspectiva Integrada segue a tendên-

cia predominante entre os livros didáticos de História produ-

zidos no país desde o início do atual século. 

Tania de Luca e Sônia Miranda já apontavam ser este o padrão 

hegemônico, no qual se incluía a maior parte das coleções. Essa 

tendência consolidou-se ainda mais nos anos seguintes, geran-

do, entre outros resultados, o quase desaparecimento de livros 

didáticos dedicados exclusivamente à História do Brasil nos anos 

finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. 

Isso não quer dizer, obviamente, que o ensino de História te-

nha abandonado a história brasileira, mas que ela foi retirada do 

epicentro que ocupou, em certa medida, durante várias décadas. 
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Além disso,  a perda de espaço da história brasileira não é resul-

tado de uma opção pela Perspectiva Integrada da História por 

coleções didáticas. Nas coleções ancoradas em uma Perspectiva 

Temática, o rompimento com os padrões ditos tradicionais do 

ensino da disciplina resultou no eclipse das histórias nacionais, 

tanto a do Brasil como as de outras nações.

A nosso ver, esse deslocamento da História do Brasil para 

a posição que ocupa nos livros didáticos é correto e traz mais 

benefício ao conhecimento histórico do que a autonomização 

da nossa história no ensino escolar. Eurocêntrica ou não, a co-

locação do Brasil (e de outros continentes ou subcontinentes) 

em posição subordinada à dinâmica internacional é mais fiel ao 

papel do país no processo histórico ocidental, onde ele se inclui.

Trata-se, em todo caso, de uma ruptura substantiva nas tra-

dições do ensino da História em nosso país. Vale lembrar que a 

História do Brasil chegou a constituir uma cátedra autônoma 

no então chamado Imperial Colégio de Pedro II durante alguns 

anos do século XIX. 

No século XX, sobretudo depois da chamada Reforma Capa-

nema (1942), separou-se a História do Brasil da História Geral, 

criando uma tradição que certamente irrigou a produção dos 

livros didáticos por mais de meio século. Nos dois momentos ci-

tados, cada qual a seu modo e por motivos diferentes, prevalecia 

o estímulo a uma História pátria, tendência, aliás, predominante 

na historiografia europeia nas respectivas épocas.

A tradição do ensino da História do Brasil revelou-se persis-

tente, apesar do forte declínio dos livros didáticos específicos e 

do tipo de inserção que ela tem merecido nas coleções de História 

do século XXI.

Nas obras didáticas de História, os tópicos tradicionais da 

História do Brasil, ao menos nas coleções com Perspectiva 

Integrada, continuam fortes, por vezes, intactos. Já era assim 

em 2004, segundo Tania de Luca e Sonia Miranda, para as 

quais a Perspectiva Integrada:

[…] acabou por se vincular, ainda que sob diferentes recortes 

temáticos, a uma abordagem programática marcada pela valo-

rização da identidade nacional, por intermédio da introdução 

dos conteúdos de História do Brasil no início da escolarização 

ou, mais precisamente, a partir do segundo segmento do ensino 

fundamental. De certo modo, a cultura instituída a partir da 

Reforma Capanema, que consagrou a separação entre a História 

Geral e a do Brasil, deixou marcas bastante notáveis sobre um 

modo específico de pensar a articulação das temáticas históricas.23

23  LUCA, Tania Regina de; MIRANDA, Sônia Regina, op. cit., p. 139-140.

24  A revista Nossa História foi publicada, com o selo da Biblioteca Nacional, entre os anos de 2003 e 2006. Com a mesma proposta editorial e editor, foi retomada com o nome de Revis-

ta de História da Biblioteca Nacional entre os anos de 2007 e 2017. Assinam seus artigos pesquisadores especialistas nos temas que apresentam, muitos deles destacados histo-

riadores dos cenários nacional e internacional.

Em outras palavras, autores, editoras e professores elabo-

raram maneiras novas de tratar de assuntos tradicionais, por 

vezes canônicos, da Nossa História – utilizando, aqui, o título 

de uma revista publicada pela Biblioteca Nacional a partir de 

2003 exatamente com o objetivo de divulgar a pesquisa atual 

no campo da História brasileira24.

Exemplo da vitalidade da História do Brasil na maioria das 

coleções didáticas pode ser visto na crescente valorização 

da história africana e da história indígena – assuntos de que 

trataremos melhor em item posterior –, exatamente pelo pro-

tagonismo desses grupos em nossa formação histórica e pela 

importância de seus descendentes na sociedade atual. 

Essa valorização se deu, em parte, por indução de políticas 

governamentais no campo da Educação, em parte, por uma 

demanda de pesquisadores e professores brasileiros, incon-

formados com o apagamento de africanos e indígenas nas 

grades curriculares da disciplina, desde o Ensino Fundamental 

ao universitário. Objetiva-se, nesse caso, incentivar um ensino 

da História que ofereça contributo à construção da cidadania 

em uma sociedade democrática, tolerante e plural.

A nosso ver, assim como no caso da Perspectiva Integra-

da pela qual optamos, apesar de sua formulação eurocêntri-

ca, nos parece acertadíssima a valorização da História bra-

sileira nas coleções didáticas, não obstante o deslocamento 

de sua posição na arquitetura dos livros e no próprio espaço 

neles dedicado à nossa história. As coleções ora discutidas, 

convém lembrar, destinam-se a estudantes brasileiros.

A importância de conteúdos tradicionais

Nesta altura, interessa-nos explicitar o que entendemos 

como a informação histórica necessária para um livro didá-

tico de História para estudantes dos anos finais do Ensino 

Fundamental.

A inserção ou exclusão de um fato depende tanto do objeto 

estudado quanto do sujeito historiador. Logo, depende do olhar 

que o autor lança sobre a matéria estudada, suas opções teóri-

cas, enfim, sua subjetividade. O que é desnecessário para uns 

pode ser essencial para outros na exposição dos processos 

históricos. Isso vale para os pesquisadores, historiadores, au-

tores de livros didáticos e, certamente, para os professores de 

História, assim como para os alunos, público-alvo das obras.

Em todo caso, Carlo Ginzburg, em texto clássico, chamava 

a atenção para o fato de que a História é “uma ciência do par-
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ticular”. Exatamente por essa circunstância da História como 

forma de conhecimento, o autor considera fundamental que os 

envolvidos com a produção do conhecimento histórico (e inclui-

ríamos, de nossa parte, com a divulgação e o ensino da História) 

façam esforço máximo para controlar as subjetividades.

Uma boa estratégia para alcançar tal controle residiria na 

fidelidade à informação factual, contraposta à imaginação ou 

à conjectura derivativa, carente de comprovação documental. 

Isso nos faz retornar à questão central deste item: qual é a 

informação histórica que merece constar de um livro didático 

para os anos finais do Ensino Fundamental?

Certamente não é a informação abundante, exaustiva, pois 

essa fase do ensino não visa à formação de historiadores. A 

coleção deve mostrar a importância da História como conhe-

cimento humanista e contribuir para a formação do estudante 

enquanto cidadão. Se o ensino da História conseguir alcançar 

tais objetivos, já terá feito muito.

Na “arquitetura da informação do livro didático”, conside-

ramos que a factualidade necessária deve, de um lado, incluir 

personagens e episódios suficientes para ambientar os estu-

dantes no contexto histórico trabalhado; de outro lado, tais 

elementos (personagens e fatos) devem estar articulados a 

uma questão central do período e/ou tema. Isso vale para o 

texto-base, é claro, mas vale também para os boxes e seções 

– embora os últimos possuam, por vocação, a liberdade de 

extravasar os conteúdos fundamentais.

Nosso esforço no enfrentamento dessa questão foi, por-

tanto, o de evitar o “conteudismo” absoluto, por sua imperti-

nência, sem desmerecer, longe disso, a factualidade histórica. 

Trata-se de uma questão de dosagem e de critério. 

Tratamento dos conteúdos

O dilema dos autores de livros didáticos em História re-

sulta, em última análise, dos cânones da disciplina. Muito 

antes de a História alcançar sua autonomia como disciplina, 

a lembrança dos fatos passados surgiu como uma marca de 

sua narrativa. 

No mundo ocidental, Heródoto e Tucídides, historiadores 

gregos da Antiguidade, escreveram obras nessa linha, o que 

remete à etimologia da palavra: testemunho. Para eles, His-

tória (ou historiar) era relatar o que havia acontecido, seja por 

se presenciar o fato, seja por saber de terceiros.

A permanência desse cânone nos leva a uma constatação 

que nos aproxima dos colegas autores de livros didáticos de 

História. A narrativa e o ensino da História precisam de fatos. 

25  ROCHA, Helenice. A narrativa histórica nos livros didáticos entre a unidade e a dispersão. Revista Territórios e Fronteiras, Cuiabá, v. 6, n. 3, 2013. p. 54-66.

Fatos reconhecidos como centrais para o estudo de temas 

essenciais; fatos emblemáticos de mudanças cruciais.

O historicismo ou a escola metódica do século XIX – de 

início alemã, e logo, europeia – defendeu que o estatuto cien-

tífico da História residia na exposição de fatos verdadeiros e 

documentados. Exageraram, é certo, nesse condicionamento, 

mas realçaram um aspecto essencial da nossa disciplina, além 

de criarem métodos para analisar criticamente os documen-

tos. Quais fatos são verdadeiros ou falsos, quais documentos 

são autênticos ou falsificados? Essas são polêmicas pertinen-

tes que, no entanto, não invalidam a importância dos fatos na 

narrativa histórica.

 Renovação teórico-metodológica: a construção  

do hipertexto

No título acima, gostaríamos de destacar, de início, duas 

palavras: renovação e hipertexto.

Escolhemos aqui renovação para contrastar com inovação 

(que reservamos para o item seguinte), porque vamos tratar 

de procedimentos que somente são novos se comparados aos 

compêndios didáticos antigos – meramente factuais – ou aos 

livros didáticos dos anos 1980-1990, marcados pelo volunta-

rismo teórico e pela ideologização dos conteúdos.

Os primeiros se apegaram quase com devoção à narrati-

va linear de fatos oficiais; os segundos, a ideologias revolu-

cionárias. Deram, portanto, pouca ou nenhuma importância 

à interdisciplinaridade, à amplitude da História como campo 

de conhecimento, à diversidade de fontes e metodologias de 

pesquisa específicas, algumas datadas do século XX, outras 

geradas ainda no século XIX. 

As coleções didáticas dos últimos anos têm se preocupado 

muito com essa renovação de temas históricos e de maneiras 

de contar a História, de sorte que, neste ponto, vamos seguir 

essa tendência salutar.

A segunda palavra que merece comentário é hipertexto. A pa-

lavra tem sido utilizada nas últimas décadas para designar o texto 

cuja leitura não precisa ser feita de forma linear. Helenice Rocha 

utilizou o conceito de hipertexto para definir o conjunto de textos 

e imagens que acompanha o texto-base nos livros didáticos das 

últimas décadas25. Voltaremos a esse assunto posteriormente. 

Por ora, cabe explicitar que esse é um dos recursos de renovação 

utilizados nas coleções didáticas de História.

Nos subitens seguintes vamos comentar alguns aspectos 

do hipertexto que convivem e dialogam com o texto-base dos 
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livros didáticos de História, incluindo a nossa proposta. Outros 

aspectos serão devidamente explicitados, de forma tão somen-

te descritiva, na parte dedicada à caracterização morfológica 

da coleção.

O contato com as fontes escritas

Não é novidade o recurso à citação de documentos escri-

tos, seja em livros de pesquisa original, seja em livros didá-

ticos. O que vale destacar, aqui, não é o uso de documentos, 

mas o modo pelo qual é possível utilizá-los, com proveito, para 

o ensino da História. Foram os historiadores metódicos do 

século XIX – os do historicismo – os que melhor prepararam 

a disciplina para o uso criterioso das fontes escritas, por meio 

da crítica externa e interna dos documentos.26

É certo, a nosso ver, que os documentos escritos são de 

suma importância para se conhecer a História das sociedades 

no passado e no presente. A tópica, embora exagerada, faz 

todo o sentido: “A História só se faz com os documentos; sem 

documentos, não há História”.27

No caso dos livros didáticos tradicionais, o problema resi-

dia na inserção de documentos como comprovação de infor-

mações ou de interpretações já enunciadas no texto-base. O 

pressuposto, nesse caso, era o de que o documento é portador 

de verdade histórica a ser demonstrada pela simples citação.

Não tem sido este, felizmente, o pressuposto das coleções 

didáticas brasileiras nos últimos anos, de sorte que nossa 

proposta procura se alinhar com essa perspectiva. O docu-

mento histórico, seja ele qual for, deve ser questionado no teor 

da informação e na fórmula textual adotada. Nossa coleção 

problematiza a noção de documento histórico logo no início 

do volume do 6o ano. E, ao longo dos volumes, essa preocupa-

ção se encontra presente no texto-base e no hipertexto, em 

especial na seção Documento. Fundamental importância é 

dada ao lugar e à época em que o documento é produzido, de 

modo a informar aos alunos a sua construção.

Isso se fez, porém, com a devida cautela, sobretudo nas 

inserções documentais de textos antigos, produzidos por so-

ciedades de épocas remotas. Muitas vezes, conforme o tema, 

período ou região, as traduções de fontes são discutíveis; 

outras vezes, aparecem redigidas de forma estranha aos usos 

da língua, mesmo que dentro da norma-padrão.

26  BLOCH, Marc. Apologia da História. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2001. p. 93.

27  LANGLOIS, Charles-Victor; SEIGNOBOS, Charles. Introduction aux études historiques. Paris: Kimé, 1992 [1898]. p. 29.

28  Referimo-nos aos documentos, de/sobre determinado fato histórico, transformados pela memória coletiva ou oficial em autênticos monumentos como se fossem lugares/marcos 
de memória. LE GOFF, Jacques. Documento/Monumento. In: História e memória. Lisboa: Casa da Moeda, 1984. p. 95-106. (Enciclopédia Einaudi).

29  AZEVEDO, Crislane Barbosa, op. cit., p. 15.

Traduções e transliterações à parte, o importante é destacar 

a nossa opção por problematizar o documento escrito: na época 

de sua produção; na linguagem; no fato narrado; na agência ou 

no autor que o emitiu; no receptor da mensagem; na memória 

da fonte, sobretudo no caso de “documentos monumentais”.28

A imagem como objeto de análise

Não é de hoje que os livros didáticos utilizam imagens, em 

profusão cada vez maior, intercaladas ao texto-base. É possí-

vel dizer que, atualmente, texto e imagem disputam espaço 

nas coleções. A imagem é, sem dúvida, um dos elementos 

essenciais do hipertexto a que nos referimos anteriormente. 

Elas merecem seções exclusivas e ainda se fazem presentes 

em outras seções de corte mais textual.

A nossa coleção se insere nessa tendência valorizadora. 

Em certos temas, ela permite reforçar o nexo interdisciplinar 

entre História e Arte em vários domínios, sobretudo na pintura, 

na escultura, na arquitetura, etc. Mas boa parte das imagens 

nada têm a ver com esse nexo interdisciplinar. É o caso de 

inúmeras fotografias largamente utilizadas, do século XIX em 

diante, em cartões postais, propagandas e outras fontes ima-

géticas. Pode haver arte em vários deles, mas não constituem, 

em si mesmos, obras de arte.

O critério mais importante, assim, na utilização das ima-

gens, é conceber a imagem como documento histórico, ofe-

recendo condições para sua leitura e análise, independente-

mente de sua valorização como arte. O pressuposto aqui é o 

de que a imagem, em um livro didático de História, não deve 

ser tratada como simples ilustração do que está escrito, e 

muito menos como retrato fixo do passado, como se fosse 

o registro de uma verdade histórica. Tal procedimento seria 

completamente inadequado por trazer, entre outros riscos, o 

de reiterar estereótipos, positivos ou negativos, construídos 

sobre os sujeitos e objetos sociais da História.

A utilização da imagem não se pauta, assim, por qualquer 

tentativa de alinhar a coleção com o padrão fortemente ima-

gético da sociedade global na atualidade. “É necessário que o 

professor analise as imagens em sala de aula” – afirma Crisla-

ne Azevedo – “pois, imagem por imagem, nossos estudantes 

já as têm em excesso no cinema de ação e na televisão”29, ao 

que poderíamos acrescentar celulares, tablets e toda uma 

gama de aparatos eletrônicos contidos no excesso referido.
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Neste Manual, esforçamo-nos por orientar o passo a passo 

das análises das imagens inseridas na coleção, inspirados, em 

boa medida, na orientação do alemão Erwin Panofsky (1892- 

-1968), o chamado método iconológico.30 Evitamos, porém, 

nos aprofundar desnecessariamente, restringindo a nossa 

orientação aos aspectos específicos que a análise de cada 

imagem pode evocar. Encarada como fonte, a imagem deve 

ser contextualizada, problematizada e analisada, como segue:

• Contextualização – Informações sobre a imagem propria-

mente dita, incluindo a sua autoria; inserção em determi-

nado gênero iconológico (pintura, escultura, caricatura, 

desenho, selos, etc.) e estilo (no caso de obras de arte); 

data de produção; acervo depositário e, sobretudo, con-

texto histórico no qual está inserida.

• Problematização – Questionamento sobre a procedência 

social da imagem; reflexão sobre grupos sociais emissores 

e receptores (possíveis) da imagem e sobre as motivações 

sociais da representação imagética (celebração, idealiza-

ção, crítica, estereotipação, satirização, etc.).

• Análise – Verticalização da leitura histórica da imagem 

concentrada nos detalhes, posição das figuras ou indiví-

duos representados, análise das cores (se for o caso), dos 

elementos caracterizadores de grupos sociais, étnicos, 

políticos, culturais, etc.

Esta coleção contém uma seção exclusivamente dedicada 

a esse exercício: Imagens contam a história; além de atividades 

específicas ao longo dos capítulos, como no boxe O que há na 

imagem/no mapa?. Nesse sentido, atribuímos às diversas 

formas de representações da sociedade por meio da Arte e 

do espaço, como à Cartografia, lugar de destaque. 

Sempre que possível e adequado ao público-alvo, inse-

rimos a Cartografia como documento imagético, buscando 

recuperar a representação espacial conectada às diversas 

expressões culturais no tempo, inclusive porque a represen-

tação do espaço, seja planetário ou territorial, é também tri-

butária do conhecimento oriental. 

Interdisciplinaridade

A defesa da interdisciplinaridade é marca da historiografia 

ocidental desde, pelo menos, o surgimento dos Annales, a 

“revolução da historiografia” promovida pelos historiadores 

30  PANOFSKY, Erwin. Estudos de iconologia. Lisboa: Editorial Estampa, 1986.

31  BURKE, Peter. A Escola dos Annales: a revolução francesa na historiografia. São Paulo: Unesp, 1990.

32  FEBVRE, Lucien. Combates pela História. Lisboa: Presença, 1977. 2 v.

33  BURKE, Peter, op. cit.

34  BRAUDEL, Fernand. O Mediterrâneo e o mundo mediterrâneo na época de Filipe II. São Paulo: Edusp, 2016. 2 v.

franceses na década de 1930, para usar as palavras de Peter 

Burke.31

Basta ler os brilhantes ensaios de Lucien Febvre em Combates 

pela História (1956)32 para compreender o significado da pers-

pectiva interdisciplinar na historiografia: recusa de uma História 

fundamentalmente política, em menor escala militar, por uma 

História social, por vezes chamada de História totalizante (ou 

total), porque aberta às contribuições de inúmeras disciplinas.

Vale lembrar, no entanto, que esta inovação – pois na épo-

ca se tratou mesmo disso – custou muito a ser incorporada 

pelo ensino nos níveis fundamental e médio da própria Fran-

ça. Somente no pós-Segunda Guerra Mundial, os compêndios 

didáticos franceses passaram a incorporar temas e enfoque 

que os annalistes propunham desde 1930, e mesmo assim 

tratou-se de uma incorporação lenta. O hiato entre a produção 

historiográfica e o ensino escolar da História não é – nem 

nunca foi – exclusivo do Brasil.

O reconhecimento da interdisciplinaridade como essen-

cial ao conhecimento e ao ensino da História parece ser hoje 

consensual, presente nas principais coleções, sobretudo nas 

interseções entre a História e a Sociologia, a Geografia, a Eco-

nomia, as Artes, a Psicologia e, sobretudo, a Antropologia. 

Vêm da Antropologia, afinal, os insights dos historiadores para 

analisar as alteridades, compreender as diferenças, discutir 

as identidades socioculturais.

Seguimos essa tendência geral no texto-base desta co-

leção, de forma implícita ou explícita, com destaque para a 

Antropologia. No entanto, no hipertexto composto pelos boxes 

e mapas, demos especial atenção à Geografia, que conside-

ramos, conforme detalhado já no capítulo 1 do 6O ano, como 

a grande parceira da História. Não só porque a Geografia é 

uma disciplina da grade curricular dos anos finais do Ensino 

Fundamental, mas também porque espaço e tempo são coor-

denadas fundamentais para o conhecimento histórico desde 

sempre. A Geografia, na obra, está contemplada em pratica-

mente todos os capítulos, reconhecendo-se seu protagonismo 

como condição das ações humanas. Geografia e História estão 

juntas nas grades curriculares do ensino da História por inspira-

ção dos  Annales d’histoire économique et sociale.33 Marc Bloch 

e Lucien Frebvre fundamentaram esse caminho, uma das bases 

da proposta dos Annales. Mas foi Fernand Braudel34 quem deu 
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forma à relação entre História e Geografia, em seu estudo sobre 

o Mediterrâneo, e recuperou a importância da Geografia para o 

conhecimento histórico. 

Dessa forma, alcançamos o item 7 das competências espe-

cíficas de Ciências Humanas para o Ensino Fundamental 

Ao utilizar as linguagens cartográfica, gráfica e iconográfica e 

diferentes gêneros textuais e tecnologias digitais de informação 

e comunicação no desenvolvimento do raciocínio espaço-tem-

poral relacionado a localização, distância, direção, duração, 

simultaneidade, sucessão, ritmo e conexão.35

   Inovação teórico-metodológica na construção  

da narrativa: jogos de escalas 

Neste item, trocamos a palavra renovação do título ante-

rior, que implica reiteração da novidade, pela palavra inova-

ção, que sugere uma ação realmente original na tessitura dos 

livros didáticos de História para estudantes dos anos finais 

do Ensino Fundamental.

Limites e riscos do hipertexto

Desde, pelo menos, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

(1996), os documentos do MEC relacionados ao ensino da His-

tória condenam a filosofia educativa dos antigos compêndios 

ou dos livros ideologicamente comprometidos, uns e outros 

dedicados a enunciar verdades absolutas e/ou arrolar fatos, 

nomes e datas como o conteúdo essencial a ser ensinado aos 

estudantes.

A História é uma disciplina aberta e humanista, ciosa da 

diversidade de interpretações, da relação entre passado e 

presente, e consciente de suas limitações quanto ao alcan-

ce de explicações definitivas, seja no campo da informação 

factual, seja no campo das interpretações abrangentes dos 

processos concretos. Se assim é a História, assim devem ser 

os livros didáticos. 

No entendimento dos especialistas no ensino da História, 

os avanços são evidentes, mas ainda há muito por fazer. A 

persistência de certa tradição expositiva unilateral e dema-

siado factual, independentemente das convicções teóricas de 

autores, coloca em cena um problema central de todo discurso 

escrito: a questão da narrativa.

Deve-se abrir espaço para posições alternativas às do tex-

to-base, bem como para as visões que grupos e indivíduos do 

35  BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC/Consed/Undime, 2017. p. 355.

36  ROCHA, Helenice. A narrativa histórica nos livros didáticos, entre a unidade e a dispersão. Territórios e Fronteiras, Cuiabá, v. 6, n. 3, p. 54-66, dez. 2013.

37  Idem, p. 58.

38  Idem, p. 65.

passado formularam sobre suas próprias vivências. Trata-

-se de um grande desafio, sem dúvida, pois implica articular 

narrativas diferentes que adotam pontos de vista diversos, 

quando não opostos.

Analisando uma coleção didática de História, Helenice Ro-

cha levantou a questão das múltiplas narrativas que devem 

constar em uma obra desse tipo, não só por exigência institu-

cional, senão por coerência com o tipo de conhecimento que 

a nossa disciplina pode oferecer.36

A diversificação das narrativas deve ser, porém, dosada, 

evitando-se o risco de pulverizar o conteúdo histórico. A narra-

tiva é um meio de apresentar o conteúdo didático da disciplina, 

mas ela não é o próprio conhecimento histórico. 

[…] será pertinente a uma obra didática voltada ao ensi-

no e aprendizagem de um público iniciante, que começa a 

estudar História, agregar tantas possibilidades e tão poucas 

certezas?37

Certamente que não, pois, se qualquer narrativa for in-

corporada como versão explicativa possível para os fatos e 

processos históricos, sem a devida avaliação crítica e, por 

que não dizer, ética, o estudo da História seria inviabilizado.

A saída encontrada pelos autores tem sido a de agrupar e 

contrastar narrativas distintas no mesmo texto, a exemplo de 

boxes ou cronologias com dados factuais, imagens tratadas 

como documentos visuais, trechos de fontes escritas da época 

e, sobretudo, seções que resumem polêmicas ou explicam 

conceitos. 

O desafio, uma vez mais, é evitar o adensamento e a mul-

tiplicação de informações recorrendo a narrativas paralelas 

articuladas ao texto-base. Tais narrativas, que a citada au-

tora define como textos complementares da obra didática, 

configuram um hipertexto que, se não for bem concebido, 

pode trazer mais prejuízo do que benefício para o processo 

didático:

Este dilema permanece para os produtores de coleções didá-

ticas de História. Considerando as possibilidades de abertura 

para narrativas concorrentes, onde havia “toda a História” 

passam a haver “todas as Histórias”, o que inviabiliza pelo ex-

cesso a chance de ensinar e aprender com proveito uma massa 

incalculável de informações e perspectivas. A necessidade de 

estabelecer problematizações e, a partir delas, recortes sobre 

todo esse conteúdo programático, está posta.38
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Familiarizar a narrativa por meio da alternância  

de escalas 

Explicitar os riscos do hipertexto não significa, porém, des-

merecer a importância dos textos complementares, como são 

os documentos, sejam escritos ou imagéticos, ou as seções 

temáticas que acompanham o texto-base. Trata-se de um 

avanço pedagógico que desconstrói o narrador onisciente 

em favor de outras vozes, quer da historiografia, quer dos 

atores sociais da sociedade estudada.

O importante é estabelecer problematizações nítidas, prin-

cípios de ordenamento do texto-base que facilitem a articula-

ção com os textos complementares.

O pressuposto, aqui, reside na convicção de que o livro 

didático, embora possua a função de apoiar o ensino e a apren-

dizagem em sala de aula, depende, sobretudo, da escrita, das 

estratégias narrativas concebidas pelos autores.

Em outro texto, Helenice Rocha sublinha a importância da 

escrita como condição para o ensino e a aprendizagem da His-

tória.39 O livro didático de História pode (e deve) conter mapas, 

imagens, tabelas, etc., mas ele é, antes de tudo, um texto. 

Essa característica da obra didática implica problemas 

complexos. Em primeiro lugar, o livro didático enfrenta a con-

corrência de outras mídias, mais rápidas para a busca de in-

formações. 

Em segundo lugar, por mais que multipliquem os recursos 

visuais na concepção e na diagramação da obra, o livro didá-

tico, como qualquer livro, enfrenta a concorrência de outros 

meios tecnológicos de divulgação, bastando lembrar a hege-

monia quase tirânica das imagens que caracteriza o mundo 

globalizado de nossos dias. 

Em terceiro lugar – e este talvez seja o ponto central –, 

o livro didático, quer pelo texto que oferece aos estudantes, 

quer pelas atividades que propõe em uma relação dialógica, 

pressupõe que o processo de letramento do educando seja 

relativamente consistente. Não se trata de questão de menor 

importância, em especial nos anos finais do Ensino Funda-

mental:

A segunda metade do Ensino Fundamental apresenta cons-

trições específicas ao professor de disciplinas como História. 

Nesse momento, destaco a conjunção do fator tempo (duas a 

39  ROCHA, Helenice. A escrita como condição para o ensino e a aprendizagem de história. Revista Brasileira de História, v. 30, n. 60, 2010. p. 121-142.

40  Idem, p. 130.

41  MONTEIRO, Ana Maria. Entre o estranho e o familiar: o uso de analogias no ensino da História. Cadernos CEDES, Campinas, v. 25, n. 67, p. 333-347, set./dez. 2005.

42  Idem, p. 334.

43  BLOCH, Marc. Comparaison. Bulletin du Centre Internacional de Synthèse. Paris. n. 9, 1930. p. 17-35.

três aulas semanais) com o fator extensão do conteúdo curri-

cular proposto, que o leva a contar com a gradual agilidade do 

aluno no que concerne à escrita. Ele precisa aprender história 

pela leitura e pela escrita.40 

Isso posto, encontramo-nos diante do desafio de alcançar 

uma linguagem palatável para o estudante-leitor. 

Não se trata apenas de utilizar linguagem acessível, evi-

tando os academicismos, muito menos de contar a História 

por meio de linguagem coloquial. Trata-se, antes, de proble-

matizar a escrita didática da História de maneira a despertar 

o interesse do educando, sensibilizá-lo para estudar outras 

épocas e sociedades, estabelecer algum tipo de familiaridade 

entre o leitor dessa faixa etária e o conteúdo programático da 

disciplina.

Um recurso muito usado é o das analogias, cujo objetivo é 

transformar o tempo passado em outras sociedades, ou até 

mesmo na nossa, em algo conectado com a experiência vivida 

pelo estudante, em algo que faça sentido para ele enquanto 

indivíduo. Em resumo: transformar o que parece estranho em 

algo familiar.

Este é o tema de importante artigo da historiadora Ana 

Maria Monteiro, para quem as analogias entre situações do 

passado e do presente podem contribuir para superar o “es-

tranhamento dos alunos face ao desconhecido” e, portanto, 

são recursos válidos para ressignificar saberes e práticas 

históricas, entre o conhecimento historiográfico e o senso 

comum.41 No entanto, a autora adverte que, se as analogias 

são válidas no cotidiano da sala de aula, agilizando a comuni-

cação entre professores e estudantes, elas também implicam 

riscos importantes:

O risco do anacronismo ou a transferência de características 

e atributos indevidos a processos e fenômenos diferenciados 

exige cuidado e atenção para evitar que sua utilização se torne 

fonte de erros ou equívocos.42

Buscamos evitar, assim, o recurso a analogias anacrôni-

cas, procedimento muito distinto, aliás, da comparação histó-

rica. O grande historiador francês Marc Bloch já ensinava que 

a comparação histórica é válida, desde que as sociedades 

ou os processos em causa sejam comparáveis, a começar 

pela similitude estrutural e pela sincronia de ritmo no recorte 

temporal da comparação.43
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Evitamos, pois, as citadas analogias entre tempos dis-
tintos, exceto em uma seção específica, incluída no Roteiro 

de estudos de cada capítulo, a saber: O passado presente. 
Trata-se, neste caso, como veremos adiante, não de recorrer 
às analogias fáceis do “senso comum”, senão de estimular a 
reflexão sobre o passado no tempo presente, que pode ser 
lido historicamente, articulando temas similares de épocas 
distintas por meio de analogias.

Mas o que nos interessa destacar, nesta altura, não é tanto 
a impertinência do anacronismo no texto histórico, assunto 
tratado no início deste Manual, mas a necessidade de familia-

rizar o estudante com a História, atenuando o estranhamento 

que ele pode sentir diante das sociedades passadas.

A nossa tentativa de familiarizar os estudantes com o tem-
po histórico, seus atores, motivações, angústias e conflitos 
residiu no recurso à alternância de escalas de observação. 
Isso significa articular a História, em perspectiva geral, com 
enredos muito específicos relacionados a personagens ou, 
em menor escala, a episódios.

A base teórica para a referida escolha encontra-se, princi-
palmente, no texto de Jacques Revel sobre a micro-história, 
ali definida simultaneamente como metodologia de pesquisa 
e técnica narrativa. O pressuposto da micro-história, por sinal, 
longe de qualquer pretensão hegemônica, reside no reconhe-
cimento de que a situação particular, por vezes singular, ou 
a trajetória de indivíduos não enquadráveis no panteão con-
vencional dos personagens históricos, pode oferecer uma 
evidência diferente, nem mais nem menos importante do que 
a oferecida por uma visão histórica generalizante.44

Estamos convencidos de que esta pode ser uma inovação 

substantiva, em “sintonia com as discussões e renovações da 
área”, e não apenas retórica, na medida em que introduz outra 
dimensão na narrativa do texto-base.

Mas, em nosso caso, não se trata de uma opção por jus-
tapor temáticas, tampouco de escolhas teóricas sobre tal ou 
qual concepção da História. Trata-se de uma opção metodo-
lógica direcionada para uma operação narrativa, amparada 
na micro-história italiana. Microstoria, vale lembrar, é o título 
de uma coleção publicada pela Einaudi, na década de 1980, 
de estudos monográficos dedicados a reconstruir histórias 
miúdas, por vezes minúsculas. Uma opção que aposta na 
microanálise, alternada com a História Geral, como meio de 

44  REVEL, Jacques (Org.). Microanálise e construção do social. In: Jogos de escalas. Rio de Janeiro: FGV, 2006, p. 15-38.

45  BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC/Consed/Undime, 2017. p. 355.

46   MACEDO, Rivair. Repensando a Idade Média no ensino da História. In: KARNAL, Leandro (Org.). História na sala de aula: conceito, práticas e propostas. 2. ed. São Paulo: Contexto, 2004. 
p. 122.

familiarizar o leitor comum (o que pode incluir, sem dúvida, 
o educando dos anos finais do Ensino Fundamental) com a 
observação do passado. 

Tendo em mente as competências específicas de Ciências 
Humanas para o ensino fundamental postuladas pela BNCC, 
através dessa opção estrutural da coleção, é possível fornecer 
ferramentas aos alunos para

construir argumentos, com base nos conhecimentos das Ciên-

cias Humanas, para negociar e defender ideias e opiniões que 

respeitem e promovam os direitos humanos e a consciência 

socioambiental, exercitando a responsabilidade e o protago-

nismo voltados para o bem comum e a construção de uma 

sociedade justa, democrática e inclusiva.45

Em termos concretos, todos os capítulos da coleção con-
têm uma narrativa microanalítica. Os temas de cada capítulo 
são introduzidos por um personagem, algumas vezes por um 
episódio, raras vezes por um grupo (personagem coletivo).

No mais das vezes, um personagem e seu enredo particular 
constituem, formalmente, um narrador do texto-base que faz 
parceria com o autor. É o autor quem comanda a narrativa, mas 
é o personagem (ou enredo particular) que funciona como guia. 

Esse procedimento resulta em um subtexto, que não ri-
valiza com o assunto geral do texto-base, pelo contrário, pre-
tende despertar o interesse pelos grandes temas ou períodos 
históricos a partir de experiências particulares ou episódios 
emblemáticos.

Os comentários de Rivair Macedo sobre o potencial pe-
dagógico dos contos medievais no ensino da História valem 
para o que pretendemos estimular, entre os estudantes, com 
a apresentação de microenredos em cada um dos capítulos:

[o professor] deverá instigá-los a imaginar as cenas e perso-

nagens, estimular questionamentos, destacar detalhes, orien-

tá-los para que formulem ideias gerais a respeito da história e 

do contexto, para que confrontem os dados narrados com as 

características ou particularidades do período a que se refere.46

No que concerne aos personagens, esforçamo-nos, sempre 
que possível, por eleger pessoas comuns ou, quando menos, 
indivíduos não incluídos entre os “personagens históricos” 
convencionais. Escolha difícil, pela documentação lacunosa 
e mais imprecisa do que aquela disponível para personagens 
ilustres. Como exemplo, vale citar pelo menos sete casos par-
ticulares:
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• No capítulo sobre os reinos africanos subsaarianos (6o ano, 
cap. 12 – Reinos ao sul do Saara): Sundiata, filho do rei 
do povo mandinga, poupado pelo povo sosso, que matou 
todos os seus irmãos.

• No capítulo sobre ocupação holandesa no Brasil (7o ano, 
cap. 13 – Os holandeses no Brasil): Henrique Dias, homem 
liberto, um dos principais generais da guerra contra os 
holandeses, que integrou a resistência contra a conquista 
e também tomou parte na luta para expulsá-los.

• No capítulo sobre mineração no Brasil (7o ano, cap. 15 – 
Ouro e pedras preciosas no Brasil): Francisca, conhecida 
como Chica da Silva, ex-escrava que se tornou figura reco-
nhecida na sociedade mineira não só pela relação familiar 
com o rico contratador de diamantes. 

• No capítulo A Revolução Francesa (8o ano, cap. 2): Michel 
Merle, soldado da Guarda Imperial napoleônica, camponês 
de origem, prestes a combater na batalha final de Waterloo, 
quando relembra as etapas da Revolução pela qual lutava.

• No capítulo sobre as revoltas coloniais no Brasil (8o ano, 
cap. 5 – Rebeliões e conjurações no Brasil): Luís Gonzaga 
das Virgens, pardo, soldado do exército colonial português, 
enforcado sob a acusação de crime de lesa-majestade por 
participar da conjuração baiana ou dos alfaiates, ocorrida 
na cidade de São Salvador, Bahia, em 1798.

• No capítulo sobre a Guerra Civil nos Estados Unidos (8o  ano, 
cap. 9 – Os Estados Unidos entre o liberalismo e a escra-

vidão): William Carney, ex-escravo na Virgínia, sargento do 
regimento negro de voluntários de Massachusetts.

• No capítulo A ditadura militar brasileira (9o ano, cap. 14): 
Zuleika Angel Jones (Zuzu Angel), estilista de moda sem 
qualquer engajamento político, que se torna militante con-
tra a ditadura quando soube que seu filho, Stuart Angel, foi 
assassinado pelos militares.

As dificuldades para a seleção de personagens comuns 
nos levou, diversas vezes, a utilizar personagens célebres 

como guias da narrativa no subtexto: o faraó egípcio Tutancâ-
mon (menos o personagem do que a múmia do cadáver, neste 
caso), Leonardo da Vinci, Bartolomeu Dias, Malinche, Martim 
Lutero, Thomas Jefferson, Pancho Villa, Shaka, Che Guevara, 
Nelson Mandela, entre outros. 

Mas o que importa frisar, nesses casos, é a tentativa de 
neutralizar a monumentalidade dos personagens em favor de 

seus dilemas pessoais, incertezas, contradições. Utilizamos 
também tais personagens para iluminar questões mais gerais, 
como se fossem janelas de uma casa que descortinam um 
largo horizonte.

6
o
 ANO

• Capítulo 1 – Tempos e lugares da História: a musa Clio 
como meio para relacionar registro da memória, tempo 
e espaço na construção do pensar histórico. 

• Capítulo 2 – Na África, nossos antepassados: Pé Peque-
no (Little Foot), um dos hominídeos encontrados nas 
cavernas de Sterkfontein, na África do Sul, considerado 
um dos ancestrais mais antigos do ser humano atual.

• Capítulo 3 – O povoamento do continente americano: 
Padre José de Acosta, jesuíta espanhol, um dos primei-
ros a aventar, no século XVI, a hipótese de que a origem 

Houve capítulos em que, pelo grau de abstração da ma-
téria, o recurso foi o de utilizar personagens míticos. Foi o 
caso do capítulo voltado para o tema do tempo e do espaço 
na História, no qual escolhemos personagem da mitologia 
grega: Clio. Na mesma linha, para o capítulo sobre a cultura 
greco-romana, o deus do Olimpo Zeus foi escolhido como 
personagem-guia.

Em outros momentos, a escolha recaiu sobre episódios 
monumentais ou situações-limite, como no capítulo sobre a 
ascensão dos regimes fascista e nazista no século XX, cuja 
tópica do subtexto foram os encontros entre Hitler e Mussolini 
em 1938 e 1939. 

Enfim, há casos em que a melhor opção foi a de perso-

nagens múltiplos, como vários líderes dos movimentos de 
independência na América, devidamente contrastados para 
demonstrar a diversidade de projetos políticos e sociais.

Nossa opção pela redução da escala (coadjuvante), alter-
nada com uma visão macro-histórica (predominante), exigiu 
muita pesquisa paralela, inclusive documental, para construir 
o “pequeno” enredo do subtexto que guia e pontua o próprio 
texto-base.

O mais importante nessa proposta de inovação reside 
na combinação entre a atualização historiográfica e os pro-
cedimentos narrativos adotados pelos autores da coleção. 
Combinação que não é meramente retórica, nem limitada à 
agregação de temas em narrativas paralelas. Escolhemos 
articular, no plano teórico-metodológico, níveis diferentes de 
observação e de narrativa. Uma combinação empenhada na 
alternância de escalas não apenas enquanto modo de encarar 
a História, senão como forma de narrá-la por escrito. 

Nessa perspectiva microanalítica, como vimos, cada capí-
tulo da coleção aborda um personagem principal – pessoas 
comuns ou célebres, por vezes um personagem mitológico 
– ou um evento, articulando a História com personagens 

particulares, conforme os quadros a seguir.
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dos povos americanos era alóctone, mas sem recorrer 
a explicações bíblicas. 

• Capítulo 4 – Egito e Mesopotâmia: Tutancâmon, faraó 
egípcio coroado ainda menino, aos 9 anos, em cujo tú-
mulo os arqueólogos descobriram riquezas reveladoras 
da civilização egípcia.

• Capítulo 5 – Hebreus, fenícios e persas: Moisés, per-
sonagem central da história dos hebreus narrada no 
Antigo Testamento, ao qual se atribui a libertação do 
cativeiro no Egito e a migração para Canaã, a chamada 
“Terra Prometida”.

• Capítulo 6 – O mundo grego: Péricles, governante da 
cidade de Atenas no século V a.C., personagem que sim-
bolizou a importância da cultura helenística na Grécia 
antiga.

• Capítulo 7 – O mundo romano: Espártaco, escravo e gla-
diador de origem grega, que liderou uma revolta escrava 
no período republicano da história romana, século I a.C.

• Capítulo 8 – A cultura greco-romana: Zeus, deus princi-
pal do Olimpo grego, Júpiter na versão romana.

• Capítulo 9 – Germanos e bizantinos: Átila, líder guerreiro 
dos hunos, povo asiático cuja ação precipitou a crise do 
Império Romano do Ocidente, favorecendo as invasões 
dos germanos.

• Capítulo 10 – O feudalismo europeu: Guilherme Mare-
chal, um dos grandes cavaleiros da Inglaterra medieval 
no século XIII.

• Capítulo 11 – O Islã em expansão: África e Europa:  
Kusayla, chefe africano de um grupo berbere do Magreb, 
que se converteu ao islamismo no século VII e se impôs 
como governante islâmico em região de domínio árabe. 

• Capítulo 12 – Reinos ao sul do Saara: Sundiata, filho 
do rei do povo mandinga, poupado pelos sossos, que 
mataram todos os seus irmãos. Vingou seus parentes 
e fundou o Império do Mali.

7
o
 ANO

• Capítulo 1 – Mudanças e crise da sociedade medieval: 
Marco Polo, mercador de Veneza, exemplo de comer-
ciante medieval que negociou além do Velho Mundo, 
viajando para a China no século XIII.

• Capítulo 2 – A Europa das navegações oceânicas: o 
navegador português Bartolomeu Dias, um dos protago-
nistas da expansão marítima, comandante que venceu 
o cabo das Tormentas e nele morreu, anos mais tarde.

• Capítulo 3 – Impérios Asteca, Maia e Inca: Tezcatlipoca, 
deus asteca da morte e da noite, é personagem-pre-

texto para caracterizar as especificidades dos impé-
rios indígenas na Mesoamérica e nos Andes centrais; 
o entrelaçamento entre guerra, religião e trabalho; a 
importância do culto solar naquelas sociedades.

• Capítulo 4 – A conquista da América: Malinche, amante 
e intérprete do conquistador do México asteca, Hernán 
Cortés, exemplo da importância dos conflitos indígenas 
para o êxito dos conquistadores.

• Capítulo 5 – A sociedade tupinambá em Pindorama: 
Cunhambebe, guerreiro tamoio, exemplo dos valores 
sociais e culturais dos grupos Tupi.

• Capítulo 6 – Renascimento e Humanismo: Leonardo da 
Vinci, sábio do Renascimento italiano, artista e cientis-
ta, exemplo da combinação entre a renovação das artes 
e a experiência científica típica do Renascimento e do 
Humanismo na Europa.

• Capítulo 7 – Reformas religiosas: Martinho Lutero, 
monge agostiniano que desafiou a Igreja de Roma, pro-
tagonizando o movimento de reformas que rompeu a 
unidade religiosa da Europa ocidental.

• Capítulo 8 – Monarquias absolutistas: a trajetória de 
Jean, camponês que trabalhou para um perfumista de 
Paris e que presenciou, na infância, a cerimônia em que 
Luís XIII recebeu centenas de súditos para curá-los com 
seu “toque real”. 

• Capítulo 9 – Pirataria e colonização nas Américas: o 
pirata escocês Willian Kidd, que aterrorizou os mares 
desde a costa oriental da África até o Caribe e a América 
do Norte, saqueando navios de inimigos dos ingleses.

• Capítulo 10 – A África Centro-ocidental no tempo do 
tráfico de escravos: Nzinga, rainha e guerreira dos jagas 
e, depois, rainha do Ndongo; por sua ação militar, obteve 
dos portugueses o reconhecimento da soberania de seu 
reino no século XVII.

• Capítulo 11 – A África ocidental no tempo do tráfico de 
escravos – iorubas, fons, jejes e haussás: Ali Eisami, 
muçulmano africano escravizado que não chegou ao 
seu destino no Brasil porque ingleses capturaram, em 
1818, o navio em que ele era transportado. Foi levado 
com seus companheiros para Serra Leoa, região a oeste 
da África ocidental.

• Capítulo 12 – Economia e sociedade na América por-
tuguesa: o Mestre de Campo Garcia d’Ávila Pereira de 
Aragão, da poderosa família da Casa da Torre, da Bahia, 
acusado de maus-tratos a seus escravos, na segunda 
metade do século XVIII.
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• Capítulo 13 – Os holandeses no Brasil: Henrique Dias, 
homem liberto, um dos principais generais da guerra 
contra os holandeses, lutou na resistência contra a 
conquista e também na luta para expulsá-los. 

• Capítulo 14 – Palmares, a guerra dos quilombos: Zumbi 
dos Palmares, último líder e guerreiro do quilombo do 
Nordeste açucareiro destruído pelas milícias coloniais 
em fins do século XVII. 

• Capítulo 15 – Ouro e pedras preciosas no Brasil: Fran-
cisca da Silva, ou “Chica da Silva”, como é conhecida na 
literatura brasileira, liberta que se tornou companheira 
do contratador de diamantes do distrito diamantino, 
João Fernandes de Oliveira, no século XVIII, em Minas 
Gerais.

8
o
 ANO

• Capítulo 1 – A Europa no tempo do Iluminismo: Emanuel 
Kant, filósofo alemão no século XVIII, um apologista da 
Razão, em lugar da Religião, como sinal da maioridade 
humana.

• Capítulo 2 – A Revolução Francesa: Michel Merle, de 
família camponesa de Vendôme, depois sargento da 
Guarda Imperial de Napoleão Bonaparte, recorda as 
etapas e os significados da Revolução Francesa antes 
da Batalha de Waterloo.

• Capítulo 3 – Revolução Industrial: o escocês James 
Watt, que desenvolveu um motor a vapor amplamente 
utilizado nas fábricas de tecidos e nas ferrovias dos 
séculos XVIII e XIX. 

• Capítulo 4 – Movimentos de independência ameri-

canos: lideranças contrastadas nos movimentos de 
independência da América: Jefferson, Washington 
e Franklin, no caso estadunidense (projeto liberal); 
Toussaint Louverture, na revolução haitiana (projeto 
quilombola e abolicionista); Simon Bolívar, general nas 
guerras de emancipação hispano-americanas (projeto 
conservador e aristocrático).

• Capítulo 5 – Rebeliões e conjurações no Brasil: Luís 
Gonzaga das Virgens, pardo, soldado do exército co-
lonial português, enforcado sob a acusação de crime 
de lesa-majestade por participar da conjuração baiana 
ou dos alfaiates, ocorrida na cidade de São Salvador, 
Bahia, em 1798.

• Capítulo 6 – A construção do Império do Brasil: Maria 
Quitéria de Jesus, mulher que se alistou no Batalhão dos 
Voluntários do Príncipe, na Bahia, com o nome de sol-
dado Medeiros, nas lutas pela independência do Brasil. 

• Capítulo 7 – Rebeliões no Brasil regencial: Cosme Bento 
das Chagas, ou Preto Cosme, liberto que organizou um 
quilombo e liderou a participação de escravizados e 
libertos na revolta da Balaiada, ocorrida no Maranhão, 
uma das principais revoltas do período regencial.

• Capítulo 8 – A cafeicultura no Brasil escravista: os ir-
mãos Antônio e Francisco Clemente Pinto, que inves-
tiram na cafeicultura escravista durante o século XIX, 
fazendo grande fortuna.

• Capítulo 9 – Os Estados Unidos entre o liberalismo e 

a escravidão: o negro William Carney, ex-escravo na 
Virgínia, sargento do 54o Regimento de Voluntários da 
Infantaria de Massachusetts, exemplo do engajamento 
de ex-escravos na Guerra Civil do país. 

• Capítulo 10 – Crise da escravidão e da monarquia no 

Brasil: José do Patrocínio, ou “Zé do Pato”, jornalista e 
abolicionista radical, que atuou no período de crise da 
escravidão e da decadência do Império do Brasil.

• Capítulo 11 – Lutas dos trabalhadores: “General Ludd”, 
nome pelo qual os revoltosos assinavam as cartas de 
ameaças a donos de máquinas, também era relacionado 
a Robin Hood, personagem lendário inglês que inspirou o 
movimento ludista na Inglaterra no início do século XIX.

• Capítulo 12 – Nacionalismos em conflito na Europa: a 
brasileira Anita, esposa do revolucionário italiano Giu-
seppe Maria Garibaldi, que atuou na Farroupilha, rebe-
lião separatista e republicana do Rio Grande do Sul, e 
nas lutas pela unificação italiana.

• Capítulo 13 – A partilha do mundo entre as nações in-

dustrializadas: o rei Shaka, da nação Zulu, ao sul da 
África, que criou técnicas militares e organizou exér-
citos bem treinados, transformando o reino Zulu em 
uma força militar que fez frente aos reinos vizinhos e 
aos europeus, como os bôeres e, posteriormente, os 
britânicos. 

• Capítulo 14 – Ciências e costumes na sociedade bur-

guesa: Louis Pasteur, químico francês que revolucionou 
a Medicina com suas pesquisas sobre os organismos 
que não precisam de ar para sobreviver.

9
o
 ANO

• Capítulo 1 – A Primeira Guerra Mundial: Erich Maria Re-
marque, autor do livro Nada de novo no front, em que 
contou os horrores que viveu na guerra. 

• Capítulo 2 – A Revolução Russa: Joseph Stalin, revolu-
cionário comunista russo e, posteriormente, ditador da 
União Soviética.
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• Capítulo 3 – A Primeira República brasileira: Maria La-
cerda de Moura, mulher pobre, anarquista e ativista na 
luta pelos direitos das mulheres.

• Capítulo 4 – A Crise de 1929 e o New Deal: Charles Cha-
plin, ícone do cinema mundial, cujos filmes criticavam 
a miséria social da época.

• Capítulo 5 – Ascensão do fascismo e do nazismo: os 
encontros entre Mussolini e Hitler como base do Pacto 
de Aço.

• Capítulo 6 – A Segunda Guerra Mundial: as trajetórias de 
Primo Levi e Solomon Perel em meio ao conflito mundial 
na Europa.

• Capítulo 7 – Governo Vargas e reformas sociais no Bra-
sil: Abdias Nascimento, ativista negro de origem pobre, 
e sua luta contra o autoritarismo do Estado Novo e mi-
litância em movimentos antirracistas.

• Capítulo 8 – A Guerra Fria: Yuri Gagarin, astronauta rus-
so que, em 1961, tornou-se o primeiro ser humano a ver 
a Terra do espaço, situação que simbolizou as rivalida-
des tecnológicas entre o mundo capitalista e o mundo 
comunista na época da Guerra Fria. 

• Capítulo 9 – Movimentos sociais na década de 1960: 
Rosa Louise McCauley, conhecida como Rosa Parks, 
mulher negra estadunidense que, nos anos 1950, de-
flagrou a luta pelos direitos civis da população negra.

• Capítulo 10 – Movimentos de emancipação na África: a 
trajetória de Nelson Mandela, líder negro sul-africano, e 
sua luta pelo fim do regime racista em seu país.

• Capítulo 11 – Conflitos no Oriente Médio: Salma, mulher 
palestina, personagem do filme Lemon Tree, e sua luta 
para impedir que o Exército de Israel cortasse suas 300 
árvores de limões.

• Capítulo 12 – Argentina e Cuba: ditadura e revolução 
na América Latina: Benjamín Ávila, cineasta argentino 
diretor do filme autobiográfico Infância clandestina, 
sobre a trajetória de um garoto filho de guerrilheiros 
montoneros.

• Capítulo 13 – Democracia e desenvolvimentismo no 
Brasil (1946-1964): Clodesmidt Riani, trabalhador ele-
tricitário, líder sindical e deputado pelo PTB, que presi-
dia o Comando Geral dos Trabalhadores (CGR) quando 
ocorreu o golpe de 1964.

• Capítulo 14 – A ditadura militar brasileira: Zuleika An-
gel Jones (Zuzu Angel), estilista de moda que se torna 
militante contra a ditadura ao descobrir que seu filho, 
Stuart Angel, foi assassinado por militares. 

• Capítulo 15 – O Brasil recente entre conquistas e desi-
lusões: Francisco Alves Mendes Filho, o Chico Mendes, 
líder dos seringueiros no Acre na luta contra o desmata-
mento da Amazônia e pela união dos chamados “povos 
da floresta”, assassinado em 1988.

• Capítulo 16 – A nova ordem mundial, neoliberalismo 
e globalização: o personagem cinematográfico Rocky 
Balboa, interpretado pelo ator estadunidense Silves-
ter Stalonne, que protagonizou filmes com enredos de 
crises sociais, da Guerra Fria e da utopia pacifista no 
mundo.

• Capítulo 17 – Guerras sem fronteiras e crise da eco-
nomia mundial: Mohamed Bouazizi, jovem que ateou 
fogo no próprio corpo em Túnis para protestar contra a 
corrupção na Tunísia, desencadeando revoltas na região 
que ficaram conhecidas como Primavera Árabe.

 Pelo ensino de uma História engajada

A legislação educacional brasileira reitera o compromis-
so que deve existir entre o ensino escolar e da História, em 
particular, e a construção da cidadania em uma sociedade 
democrática. O pressuposto geral é o de que:

Os componentes curriculares e as áreas de conhecimen-

to devem articular em seus conteúdos [...] a abordagem de 

temas abrangentes e contemporâneos que afetam a vida hu-

mana em escala global, regional e local, bem como na esfera 

individual. Temas como saúde, sexualidade e gênero, vida 

familiar e social, assim como os direitos das crianças e adoles-

centes, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente  

(Lei n. 8.069/90), preservação do meio ambiente, nos termos 

da política nacional de educação ambiental (Lei n. 9.795/99), 

educação para o consumo, educação fiscal, trabalho, ciência 

e tecnologia, e diversidade cultural devem permear o desen-

volvimento dos conteúdos da base nacional comum e da parte 

diversificada do currículo.47

Endossando essa importante tradição legislativa das úl-
timas décadas, a BNCC considera, nas Competências Gerais, 
que o ensino deve oferecer condições para o aluno:

Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a 

cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao 

outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização 

da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, 

identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de 

qualquer natureza.48 

47  BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Base Nacional Co-

mum Curricular. Brasília: MEC/Consed/Undime, 2017.  p. 136.

48  Idem, p. 10.
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Nesse sentido, nossa coleção assumiu o compromisso de 
promover positivamente a imagem e a cultura dos africanos e 
afrodescendentes, dos povos indígenas, dos povos do campo; 
a imagem da mulher e a temática de gênero; a educação e a 
cultura em direitos humanos, realçando, aqui, os direitos das 
crianças, dos adolescentes e dos idosos. Tal atitude está rela-
cionada às competências específicas das Ciências Humanas 
da BNCC, principalmente aos itens:

1. Compreender a si e ao outro como identidades diferentes, 

de forma a exercitar o respeito à diferença em uma sociedade 

plural e promover os direitos humanos.

[...]

4. Interpretar e expressar sentimentos, crenças e dúvidas 

com relação a si mesmo, aos outros e às diferentes culturas, 

com base nos instrumentos de investigação das Ciências 

Humanas, promovendo o acolhimento e a valorização da 

diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, 

identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de 

qualquer natureza.49

Estamos de pleno acordo com esses pressupostos, uma vez 
que a História, talvez a mais humanista das Ciências Humanas, 
deve se engajar no combate aos preconceitos de todo tipo que 
marcaram (e marcam) não só a sociedade brasileira como a so-
ciedade global (ressalvadas as diversidades de cada caso): pre-
conceitos raciais, misoginia, transfobia, homofobia, intolerância 
religiosa, discriminações sociais. É, por assim dizer, uma vocação 
da História empenhar-se em tais combates em uma sociedade 

democrática. Assim, concordamos inteiramente com a afirmação 
de que qualquer ensino deve:

Estar livre de estereótipos ou preconceitos de condição so-

cioeconômica, regional, étnico-racial, de gênero, de orientação 

sexual, de idade, de linguagem, religioso, de condição de defi-

ciência, assim como de qualquer outra forma de discriminação, 

violência ou violação de direitos humanos.50

Exatamente por isso, entendemos as recomendações de 
promover positivamente e de dar visibilidade a esses grupos, 
considerando que vários deles ficaram por muito tempo au-
sentes do ensino da disciplina, quando não tratados de forma 
estereotipada e preconceituosa. 

Isso implica, portanto, abrir espaço, nas coleções, para 
tais grupos ou problemáticas em uma perspectiva crítica, 
sem prejuízo, porém, da ética profissional dos historiadores 
e professores, evitando, portanto, celebrações e idealizações. 

Nossa opção para lidar com esta atitude combativa reside 
em adotar uma perspectiva histórica ampla, não restrita à 

49  BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC/Consed/Undime, 2017. p. 355.

50  BRASIL. Edital PNLD 2020. Brasília: Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação/Ministério da Educação, 2018. p. 38.

história do Brasil ou à sociedade brasileira atual. A compara-

ção é sempre um procedimento valioso para o conhecimento 

histórico, e isso vale também para uma concepção do ensino 

da disciplina enquanto instrumento de formação da cidadania. 

Abordar situações históricas de preconceito racial de outras 

sociedades em comparação com as presentes na nossa his-

tória pode produzir bons resultados nesse sentido. 

O lugar da África na História

A história da África, em particular, assume importância 

crucial nessa atitude engajada que o ensino da História deve 

assumir, considerando que, até meados da década de 1990, 

a inclusão de temas africanos no currículo da disciplina era 

insignificante. É injustificável que um país como o Brasil tenha 

excluído ou marginalizado durante tanto tempo o ensino da 

história africana e da recriação das africanidades na diáspora 

escravista.

A LDB de 1996, complementada pelos PCNs de 1998, de-

ram um primeiro passo importante para a reversão desse 

quadro. O avanço significativo veio mais tarde, com a Lei n. 

10.639/03 e, sobretudo, com a aprovação, pelo Conselho 

Nacional da Educação, em 2004, das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para 

o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana.

A valorização da história africana e afro-brasileira pela 

legislação educacional nos últimos vinte anos resultou em 

conquistas de valor inestimável, chegando a impulsionar, no 

âmbito das universidades públicas, a criação de disciplinas 

e setores exclusivamente dedicados à história africana no 

continente e na diáspora. Há hoje muitos africanistas entre 

os pesquisadores brasileiros, vários deles lecionando nas 

universidades, o que sem dúvida resulta dessa mudança de 

perspectiva no ensino da História em nosso país.

Também são de importância crucial o texto da Constituição 

de 1988, que regulamentou o crime de racismo, o reconheci-

mento das comunidades remanescentes de quilombos e as 

políticas de ações afirmativas, e a Lei n. 10.639, de 2003, que 

tornou obrigatório o ensino de História e cultura afro-brasileira 

e africana nas escolas.

No entanto, ainda há muito a ser feito nesse campo, segun-

do indicam os africanistas brasileiros. A própria legislação a 

respeito oscilou muito entre 1996 e 2004, externando dificul-

dades para delimitar o próprio objeto do que deve ou deveria 

ser o ensino de história da África.
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Anderson Ribeiro Oliva realizou um balanço crítico circuns-

tanciado da legislação produzida em âmbito federal entre 

1995 e 2006, constatando que, de início, a valorização das 

dinâmicas próprias da História africana por vezes se explicita-

va através de temáticas “tradicionais”, como o tráfico negreiro, 

a mercantilização do continente e a escravidão de populações. 

A ideia, segundo o texto oficial (1998), era alcançar, por 

meio do ensino, “um dimensionamento correto do absurdo, 

do ponto de vista ético, da escravidão”.51 Escusado dizer que 

a rejeição da escravidão, do ponto de vista ético, não preci-

saria de recomendações oficiais, tampouco é suficiente para 

justificar o valor da história africana como objeto de estudo.

A tentativa de descortinar o véu que cobria a história afri-

cana esbarrou, durante décadas, no desconhecimento dos 

historiadores brasileiros sobre o tema, o que justifica, aliás, 

diversas imprecisões na legislação produzida sobre o assunto. 

A própria dificuldade em identificar grupos e civilizações do 

continente deu prova do referido desconhecimento, sobretudo 

quando culturas étnicas aparecem confundidas com Estados 

africanos e, ainda por cima, denominadas de acordo com os 

portos africanos de embarque ou, quando menos, com troncos 

linguísticos genéricos (a exemplo do banto).

Hebe Mattos resumiu o problema, em texto de 2003, sobre 

os PCNs de 1998:

Ainda mais grave, há alguns conteúdos fundamentais […] – 
especialmente a ênfase na história da África – que, infelizmen-
te, ainda engatinham como área de discussão e pesquisa nas 
nossas universidades, impondo-se como limite ainda maior 
ao esforço pedagógico que pode ser feito para uma abordagem 
que rompa com o europocentrismo que ainda estrutura os 
programas de ensino das escolas. Esses limites e distorções 
refletem-se, necessariamente, na própria produção dos me-
lhores livros didáticos.52

É claro que houve avanços no conhecimento da história 

africana desde então, mas, em contrapartida, reforçou-se, nos 

textos legais, a justificativa ideologizante da recomendação 

oficial. Nas Diretrizes de 2004, já mencionadas, recomenda-se, 

entre outros tópicos, que:

Pedagogias de combate ao racismo e a discriminações elabo-
radas com o objetivo de educação das relações étnico/raciais 

51  OLIVA, Anderson Ribeiro. A história africana nas escolas brasileiras. Entre o prescrito e o vivido, da legislação educacional aos olhares dos especialistas (1995-2006). História

[on-line]. 2009, v. 28, n. 2. p. 148. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/S0101-90742009000200007>. Acesso em: 8 set. 2018.

52  MATTOS, Hebe Maria. O ensino de História e a luta contra a discriminação racial no Brasil. In: ABREU, Martha; SOIHET, Rachel. Ensino de História: conceitos, temáticas e metodologia. 
Rio de Janeiro: Casa da Palavra; FAPERJ, 2003. p. 131.

53  MEC, 2004, Apud MATTOS, Hebe; ABREU, Martha. Em torno das “Diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-
-brasileira e africana”: uma conversa com historiadores. Estudos Históricos. Rio de Janeiro, v. 21, n. 41, 2008. p. 11.

54  MEC, 2004, Apud MATTOS, Hebe; ABREU, Martha, op. cit. p. 11.

positivas têm como objetivo fortalecer entre os negros e des-
pertar entre os brancos a consciência negra.53

Hebe Mattos e Martha Abreu colocaram em xeque tal reco-
mendação, lembrando que:

[…] não é possível no Brasil, em termos históricos, separar de 
forma rígida negros e brancos como se fossem, respectivamen-
te, descendentes de africanos e de senhores de escravos. Muitos 
africanos e descendentes de africanos tornaram-se senhores 
de escravos; as relações interétnicas e a chamada ideologia do 
branqueamento tornaram brancos muitos descendentes de 
cativos. Por sobre eles, uma prática de silenciar a respeito das 
cores, ou de multiplicá-las num quase arco-íris descritivo, pro-
curou também desconstruir o continuum hierárquico branco/
preto, herdado da experiência colonial.54

No comentário acima temos uma interpretação lúcida da 
questão racial em termos historiográficos e pedagógicos. De 
um lado, admissão de que o racismo, herdado do passado 
escravista, é uma realidade brasileira a ser combatida; de 
outro, a consciência de que tal combate não deve resvalar para 
simplificações a-históricas como a naturalização de conceitos 
como brancos e negros. Tais categorias não são operacionais 
nem para o estudo da África, em si mesma, nem para o enten-
dimento do processo de formação histórica brasileira.

O impasse fundamental dos estudos africanos no ensino da 
História talvez resida na disputa entre dois paradigmas: de um 
lado, o que concebe o ensino da História da África e da cultura afro-
-brasileira como um instrumento para combater as desigualdades 
raciais no Brasil; de outro, o que, sem desmerecer o combate às 
desigualdades, aposta na pesquisa sobre as histórias africanas 

(no plural), mas não silencia sobre a complexidade multifacetada 
da formação histórica e da cultura brasileira.

Concordamos com o segundo paradigma, convencidos de 
que o reconhecimento de nossa diversidade sociorracial não 
equivale a adotar o malsinado conceito de “democracia racial”.

Em todo caso, como enunciamos no início deste item, a nossa 
opção em tratar os temas ligados a racismos e preconceitos so-
ciais reside na ampliação dos horizontes histórico-geográficos. No 
tocante às africanidades, podemos ilustrar esse procedimento 
distribuindo diversos temas tratados na coleção por três conjun-
tos: a história africana, a história afro-brasileira e a história dos 

africanos ou afrodescendentes em outros continentes.
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• a crítica ao eurocentrismo nas descobertas dos primeiros 
hominídeos;

• a África magrebina e o processo de islamização;

• a África subsaariana, reinos e alianças;

• a especificidade da escravidão e do tráfico de escravi-
zados na África;

• as especificidades da região congo-angolana;

• as especificidades da África ocidental;

• a trajetória da rainha Nzinga entre os jagas e os portu-
gueses;

• relações afro-europeias na tessitura do tráfico atlântico;

• a partilha imperialista do continente africano;

• as revoltas africanas contra a dominação imperialista;

• a brutalidade da invasão da Etiópia pela Itália fascista;

• as lutas pela independência na África;

• os líderes e pensadores africanos do século XX;

• o apartheid sul-africano e a luta de Nelson Mandela;

• os regimes autoritários do continente;

• conflitos entre grupos e culturas rivais na história afri-
cana;

• a importância da África na Revolta Árabe;

• populações africanas na Europa ocidental.

Na história africana:

Na história afro-brasileira:

• procedência africana dos escravizados traficados para 
o Brasil;

• as relações sociais escravistas;

• o exemplo de aliança afro-portuguesa na atuação de Hen-
rique Dias;

• os quilombos de Palmares como resistência à escravidão 
colonial e o contraste entre as lideranças de Ganga Zumba 
e Zumbi nas guerras palmarinas;

• religiões afro-brasileiras na mira da Inquisição portuguesa;

• a Revolta dos Malês, de Preto Cosme, de Carrancas, de 
Manoel Congo e outras rebeliões do século XIX;

• a condenação da África e da “origem negra” no racialismo 
brasileiro;

• o papel dos afrodescendentes no movimento abolicio-
nista;

• Abdias Nascimento e o movimento negro durante o Es-
tado Novo;

• lideranças e correntes dos movimentos negros nos sé-
culos XX e XXI;

• a condenação de Palmares pela ditadura militar brasileira;

• o resgate da história africana e da cultura afro-brasileira 
no ensino de História.

Na história dos africanos e afrodescendentes em outros continentes:

• as justificativas religiosas para a escravização de africa-
nos nas Américas;

• cultura e religião africanas na diáspora colonial;

• a revolução haitiana como exemplo de luta abolicionista 
e emancipatória;

• a detração dos povos africanos pela Ciência do mundo 
ocidental;

• a trajetória de William Carney e a participação dos negros 
na Guerra Civil estadunidense;

• a condenação dos negros pela Ku-Klux-Klan estadunidense;

• a rejeição da “raça africana” no discurso dos regimes na-
zista e fascista;

• a vitalidade das culturas negras na diáspora ocidental;

• o papel de Rosa Parks na luta pelos direitos civis nos Es-
tados Unidos da América;

• a luta e os principais líderes dos afrodescendentes pelos 
direitos civis nos EUA;

• o racismo contra os africanos na ultradireita europeia 
do século XXI.

Apostamos, aqui, no valor do exemplo para sustentar o nos-
so engajamento na valorização do lugar da África na História. 
Trata-se de dar a maior visibilidade possível ao protagonismo 
dos povos africanos na história mundial, da qual o Brasil é 
apenas uma parte. Mas a adoção de uma postura combativa 
não pode, nem deve, se afastar dos critérios pertencentes à 
História enquanto disciplina e ciência.

O lugar dos indígenas na História

A incorporação da história indígena no Ensino Básico de 
nosso país guarda semelhanças e diferenças com o que vimos 
no subitem anterior.

Ela também se relaciona a decisões de governo no campo 
educacional, desde a LDB de 1996. Mais recentemente, a Lei 
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n. 11.645/08 estendeu à História indígena as disposições da 
Lei n. 10.639/03, então restrita ao ensino da História africana 
e afro-brasileira. A História indígena tornou-se obrigatória nas 
grades curriculares.

Também nesse caso há conexões importantes entre os 
movimentos sociais e a renovação do ensino, como se pode 
constatar no Projeto Pindorama, criado em 2001 e voltado para 
a inclusão de indígenas na universidade brasileira. Foi uma ini-
ciativa bem-sucedida que envolveu a Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo (PUC-SP), lideranças xavantes, a Pastoral 
Indigenista da Arquidiocese de São Paulo, a Associação SOS 
Pankararu e a Comunidade Guarani do Pico do Jaraguá.55

Voltando ao Ensino Básico, os textos dos especialistas em 
História indígena dedicados à sua inserção na grade curricular, 
da mesma forma que os africanistas, criticam a nossa historio-
grafia e obras didáticas pelo longo silêncio a que condenaram 
a história dos povos nativos, exceto em suas relações com 
os europeus. Trata-se, a nosso ver, de uma avaliação correta 
de uma posição que vem de longe, desde, no mínimo, a obra 
de Francisco Adolpho de Varnhagen História Geral do Brasil, 
publicada entre 1854 e 1857 em cinco volumes.

Tratando dos grupos indígenas do país em relação à cro-
nologia da história pátria, o famoso historiador afirmou, sem 
rodeios, que “para os povos na infância não há história: há só 
etnografia”.56 O marco inaugural da história brasileira seria, 
segundo o autor, o ano de 1500, quando aqui chegaram os 
portugueses.

Não resta dúvida de que o juízo de Varnhagen, embora 
muito combatido na época por colegas indianistas do Insti-
tuto Histórico Geográfico Brasileiro (IHGB), foi consagrado 
nas obras didáticas desde o século XIX, a começar por Lições 

de História do Brasil para os alunos do Colégio de Pedro II, de 
Joaquim Manuel de Macedo (1861).

Diversos textos contemporâneos apontam omissões e 
estereótipos ao abordar os povos indígenas nas coleções di-
dáticas brasileiras desde o século XIX. Podemos resumir em 
seis pontos: 

• adoção de um conceito genérico de indígena sem proble-
matizar as diversas culturas e sua distribuição no espaço 
geográfico do território;

• endosso de vocabulário preconceituoso para referir os 
grupos indígenas, a exemplo de “selvagens”, “silvícolas”, 
“ferozes”, “feras”, etc., reiterando discursos colonizadores 
e eurocêntricos;

55  Ver o site Ensino Superior Indígena. Disponível em: <https://ensinosuperiorindigena.wordpress.com/atores/nao-humanos/projeto-pindorama/>. Acesso em: 5 set. 2018.

56  VARNHAGEN, Francisco Adolpho de. História geral do Brasil. 10. ed. São Paulo: Melhoramentos. p. 42. t. I.

• valorização da obra missionária jesuítica no tocante à ex-
tirpação dos “vícios” indígenas por meio da cristianização, 
o que implica negar as identidades culturais indígenas;

• valorização da expansão territorial promovida pelos ban-
deirantes, sem qualquer alusão aos massacres e ao tráfico 
de indígenas por eles realizados desde o século XVI;

• omissão da eliminação de povos indígenas no Brasil desde o 
século XVI, seja por ação de epidemias, seja por massacres;

• omissão da história indígena nos capítulos sobre a história 
brasileira nos séculos XIX e XX.

Nos últimos dez anos esse quadro certamente mudou, 
como se pode constatar nas coleções didáticas de História pu-
blicadas no país. Persistem, porém, como no caso da História 
africana e afro-brasileira, problemas de abordagem, segundo 
indicam os especialistas na matéria. Destacaríamos três pro-
blemas nesse tópico:

• insistência em uma leitura da história indígena como ex-
pressão de um genocídio deliberado perpetrado pelos co-
lonizadores ou pelos “brancos”, do que resulta uma visão 
vitimizadora dos grupos indígenas, além de simplificadora 
da crise demográfica que afetou tais grupos;

• dificuldades em lidar com identidades culturais muitas 
vezes construídas pelo discurso colonizador, em especial 
quanto à ramificação dos grupos em nações ou grupos 
étnicos;

• atenuação ou omissão das estratégias movidas por diver-
sos grupos indígenas no sentido de eliminar grupos rivais 
e/ou obter benefícios do sistema colonial (terras e títulos, 
por exemplo), uma questão central para a compreensão de 
identidades em processo de recriação diante de adversi-
dades concretas. 

Além disso, há quem assimile a importância da história 
indígena e da afro-brasileira (ou africana) no mesmo patamar. 
É verdade que o ensino obrigatório das duas histórias apresen-
ta similitudes, seja quanto à fonte legal que o estimula, seja 
quanto à opressão que se abateu sobre as populações em 
causa. Mas são histórias muito diferentes sob diversos outros 
pontos de vista, o que não cabe aqui aprofundar. 

Bastaria citar, porém, a diferença histórica no tratamento 
que os povos indígenas e os africanos receberam da historio-
grafia – e do pensamento social brasileiro, em geral, com a 
exceção honrosa da nossa Antropologia – desde o século XIX. 

Há 150 anos, por exemplo, os africanos sequer eram men-
cionados nos compêndios, exceto como escravizados. Eram 
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considerados um “problema nacional” nos debates sobre a 
“questão da mão de obra”; eram objeto de uma projeção racia-

lista que apostava no desaparecimento dos negros através 
da miscigenação e do branqueamento. 

Tratamento muito diferente foi dado aos indígenas, ain-
da que por razões ideológicas relacionadas à construção 
oitocentista da brasilidade. Em todo caso, os indígenas 
foram objeto de verdadeira celebração na literatura român-
tica, na ópera, na pintura, até na historiografia do IHGB do 
século XIX (com exceção de Varnhagen), por meio de sua 
facção indianista. 

A profusão de títulos de nobreza concedidos pelo impe-
rador com nomes indígenas ou pseudoindígenas confirma o 

• os sítios arqueológicos pré-coloniais brasileiros;

• cultura dos indígenas do tronco Tupi;

• a invenção dos tapuias na etnografia brasileira;

• significado da guerra e da antropofagia na cultura Tupi;

• a busca da Terra sem Mal na mitologia heroica tupinambá;

• importância da maloca na organização social dos tupis;

• o problema da nominação dos grupos étnicos da popu-
lação indígena;

• a lógica indígena no escambo com os europeus;

• protagonismo de grupos indígenas na conquista portu-
guesa;

• hecatombe demográfica na situação colonial;

• importância dos indígenas nos conflitos entre coloniza-
dores europeus;

• ressignificação das tradições dos indígenas submetidos 
à catequese;

• significado da valorização do indígena no imaginário do 
Brasil imperial;

• a política indigenista no Brasil desde marechal Rondon;

• processos de etnogênese entre populações indígenas 
do século XX;

• a imagem do indígena na tradição do ensino didático 
brasileiro;

• a relação entre a questão da terra e a questão indígena 
no Brasil contemporâneo;

• o papel da Igreja da ação missionária às pastorais indi-
genistas contemporâneas;

• a questão dos direitos indígenas no Brasil contempo-
râneo.

• polêmicas tradicionais e atuais sobre o povoamento do 
continente;

• crítica ao eurocentrismo vocabular (América, pré-colom-
biano, índios, etc.);

• densidade e distribuição territorial dos grupos indígenas 
no continente;

• tecnologias indígenas na prática da caça, coleta, pesca 
e agricultura;

• impérios indígenas na Mesoamérica e nos Andes Cen-
trais;

• significado dos sacrifícios humanos na sociedade asteca;

• importância do culto solar nos impérios agrícolas do con-
tinente;

• o papel das rivalidades indígenas na conquista espanhola;

• a figura de Malinche no imaginário mexicano entre a His-
tória e a Memória;

• a exploração das comunidades indígenas na colonização 
hispano-americana;

• a catástrofe demográfica na população indígena da Amé-
rica espanhola;

• rebeliões indígenas na América espanhola;

• participação de grupos indígenas nos movimentos de 
independência;

• reações e alianças dos grupos indígenas nas coloniza-
ções francesa e inglesa da América do Norte;

prestígio que a origem nativa alcançou na intelligentsia bra-
sileira daquele tempo. É certo que a referida celebração nada 
tinha a ver com políticas indigenistas, nem partiu de alguma 
perspectiva etnológica. Mas essa diferença de tratamento a 
africanos e indígenas não é questão de pouca importância.

Do mesmo modo como no item anterior, atentos à dife-
rença entre história indígena e história africana (e/ou afro-
-brasileira), a nossa opção recaiu sobre uma visão ampla, 
na qual a nossa história indígena foi inserida na história das 
populações nativas das Américas. Nesse caso, poderíamos 
ilustrar as temáticas trabalhadas por meio de dois con-
juntos: história indígena no Brasil e história indígena em 

outras regiões do continente americano, conforme a seguir.

História indígena no Brasil:

História indígena em outras regiões do continente americano:
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Os dois elencos temáticos enunciados anteriormente 

permitem demonstrar o empenho de nossa coleção em dar 

visibilidade à história indígena, não apenas no caso brasileiro, 

senão em perspectiva continental. Trata-se de uma opção 

dedicada a realçar o protagonismo dos grupos indígenas na 

História das Américas, sem endossar, no entanto, discursos 

vitimizadores e ideologizantes.

Combate à discriminação das alteridades

No campo da historiografia existe uma massa crítica subs-

tantiva quanto à história das relações de gênero e à histó-

ria da sexualidade, uma e outra engajadas no combate aos 

preconceitos misóginos e homofóbicos da nossa sociedade. 

Iniciado na década de 1980, esse campo de pesquisa cresceu 

e apurou suas metodologias nas últimas décadas, em especial 

nos cursos de pós-graduação do país.

No caso da história das relações de gênero, as historia-

doras Rachel Soihet e Joana Pedro – pioneiras nas pesquisas 

desse campo – publicaram um balanço sobre o estado da arte 

das pesquisas brasileiras em 2007,57 tempo em que a área já 

estava bem consolidada no país. 

No caso da história da sexualidade, o livro Histórias ínti-

mas: sexualidade e erotismo na história do Brasil, de Mary 

Del Priore,58 pode orientar sobre os percalços desse campo 

de estudos desde que as primeiras pesquisas vieram à luz, 

também na década de 1980.

Novamente Mary Del Priore nos socorre em um campo de 

pesquisas ainda incipiente se comparado aos dois campos 

citados acima. Organizou, em 1991, uma obra clássica sobre 

a infância na história brasileira desde o período colonial.59

57   SOIHET, Rachel; PEDRO, Joana. A emergência da pesquisa da história das mulheres e das relações de gênero. Revista Brasileira de História. São Paulo, v. 27, n. 54, 2007. Disponível 

em: <http://dx.doi.org/10.1590/S0102-01882007000200015>. Acesso em: 5 set. 2018.

58  PRIORE, Mary Del. Histórias íntimas: sexualidade e erotismo na história do Brasil. São Paulo: Planeta do Brasil, 2011.

59  . (Org.). História da infância no Brasil. São Paulo: Contexto, 1991.

60  MINOIS, Georges (Org.). História da velhice no Ocidente. Lisboa: Teorema, 1991.

61  LE GOFF, Jacques; SCHMIDT, Jean-Claude (Org.). História dos jovens. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. 2 v.

Quanto aos adolescentes e aos idosos, as melhores referên-

cias se encontram na bibliografia francesa. A História da velhice 

no Ocidente60 e a História dos jovens61 podem orientar o professor 

sobre os dois campos de estudos na historiografia do século XX.

Quanto à história das relações de gênero, diversos capí-

tulos focalizaram a condição feminina em todos os volumes, 

realçando o seu protagonismo em momentos cruciais, a exem-

plo da participação ativa das mulheres na Revolução Francesa 

ou dos movimentos sufragista feminino, de fins do século XIX 

e início do XX, e feminista, na década de 1960.

Além disso, no subtexto microanalítico dos capítulos, algu-

mas personagens femininas foram escolhidas como guia da 

narrativa: Clio, a musa grega da História; Malinche, persona-

gem-chave na conquista do México asteca; Nzinga, rainha an-

golana no século XVII; Anita Garibaldi, guerreira na Farroupilha 

gaúcha e nas guerras italianas do século XIX; Maria Lacerda 

de Moura, anarquista brasileira que lutou pelos direitos da mu-

lher na Primeira República; Rosa Parks, afrodescendente que 

deflagrou, com sua indignação pessoal, a luta pelos direitos 

civis nos EUA dos anos 1960; Zuzu Angel, estilista brasileira 

que passou de omissa a combatente contra a ditadura, após 

perder o filho nos porões da ditadura militar brasileira.

Realçar o protagonismo feminino, coletivo e individual, 

como tentamos fazer, é um passo importante no combate ao 

sexismo misógino até hoje presente, embora sob fogo cerrado.

O combate à homofobia também esteve presente no ânimo 

dos autores em algumas passagens-chave, como na alusão à 

orientação homoerótica de grandes artistas do Renascimento 

italiano ou no destaque que demos às perseguições aos ho-

• a revolta do chefe Pontiac como exemplo da resistência 

anticolonizadora no século XVIII;

• opressão e resistência dos indígenas no contexto da Mar-

cha para o Oeste estadunidense;

• política estadunidense de reconhecimento dos direitos 

indígenas no século XX;

• relações entre modernização agrícola e expropriação das 

terras indígenas na América Latina;

• protagonismo das lideranças indígenas na Revolução 

Mexicana;

• a eliminação dos grupos indígenas em áreas de forte imi-

gração europeia (Argentina);

• memória das tradições em festas indígenas contempo-

râneas;

• relações entre movimentos indígenas e guerrilhas na 

América Latina;

• o papel das tradições e dos movimentos indígenas em 

países bolivarianos da América do Sul.
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mossexuais pelo nazismo, estigmatizados com o triângulo 
rosa no uniforme de prisioneiros, milhares deles executados 
durante a Segunda Guerra Mundial.

Em resumo, esse combate está amparado na BNCC, cuja 
primeira competência para a área de Ciências Humanas é: “Com-
preender a si e ao outro como identidades diferentes, de forma a 
exercitar o respeito à diferença em uma sociedade plural e pro-
mover os direitos humanos”.62 Competência esta que se reforça 
na quarta a ser desenvolvida pelas coleções da área, a saber:

Interpretar e expressar sentimentos, crenças e dúvidas com 

relação a si mesmo, aos outros e às diferentes culturas, com 

base nos instrumentos de investigação das Ciências Humanas, 

promovendo o acolhimento e a valorização da diversidade de 

indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, cultu-

ras e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza.63

A lista de temas sobre o protagonismo dos povos do campo 
ocuparia laudas seguidas, como na homenagem que José 
Saramago fez, em seu clássico Memorial do convento,64 aos 
milhares de trabalhadores que morreram na construção do 
Convento de Mafra, no século XVIII. É claro que os autores 
desta coleção não teriam semelhante pretensão.

A valorização dos grupos oprimidos na História foi, de todo 
modo, matéria de atenção especial desta coleção. Antes de 
tudo, porque a opressão e a revolta contra os opressores é 
marca essencial da História em todos os períodos e socie-
dades. E sobretudo porque, na história dos livros didáticos 
brasileiros, passou-se de um “silêncio ensurdecedor”, entre 
meados do século XIX e o último quartel do século XX, para 
um “grito voluntarista”, doutrinário, ideologizante. Nos dois 
casos, os estudantes ficam longe de conhecer a História, nas 
suas sutilezas e ambiguidades – características humanas –, 
em prejuízo de uma educação cidadã, democrática e tolerante 
em face das diferenças.

 Ensino de História e experiência cotidiana  

na Base Nacional Comum Curricular 

Seguimos, nesse ponto, as metas estabelecidas pelo texto 
da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), amparando-nos 
nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Funda-

mental, em especial:

62  BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC/Consed/Undime, 2017. p. 355.

63  Idem, idem.

64  SARAMAGO, José. Memorial do convento. São Paulo: Companhia das Letras, 2013.

65  BRASIL. Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental. In: BRASIL. Diretrizes Curriculares Nacionais. Brasília: Ministério da Educação, 2013. p. 70. Disponível em: <http://
portal.mec.gov.br/docman/julho-2013-pdf/13677-diretrizes-educacao-basica-2013-pdf/file>. Acesso em: 5 set. 2018.

66  BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC/Consed/Undime, 2017. p. 395.

a)  compreensão do ambiente natural e social, do sistema polí-

tico, da economia, da tecnologia, das artes, da cultura e dos 

valores em que se fundamenta a sociedade;

b)  o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo 

em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a 

formação de atitudes e valores.65

Além disso, compreendemos e veiculamos a proposição de 
que “todo conhecimento sobre o passado é também um conhe-
cimento do presente elaborado por distintos sujeitos”.66 Procu-
ramos, assim, ao longo de toda a coleção, trabalhar conceitos 
que permitam estabelecer o nexo entre ensino da História e 
experiência social do estudante, explorando as variações na 
temporalidade, o estatuto da narrativa histórica em relação a 
outros tipos de narrativa e a relação entre história e alteridade 
no passado e no presente.

Quanto à relação entre ensino da História e experiência 
social do estudante, investimos muito no eixo histórico-so-
cial-geográfico. Há um boxe especial em todos os capítulos 
chamado O seu lugar na História, título que objetiva atrair o 
estudante enquanto indivíduo, bem como valorizar o lugar de 
seu nascimento ou moradia, como elementos da experiência 
social para o aprendizado da História. 

Nesse boxe, procuramos articular o tema de cada capítulo a 
atividades de pesquisa em biblioteca, enquete na vizinhança, 
bairro ou cidade, conversas em família, registros da memória 
local, etc., de modo a dar vida e sentido a temas abordados na 
coleção. Pensamos a experiência social dos estudantes no sen-
tido mais concreto possível, de modo a estimular, no cotidiano 
deles, a importância da indagação histórica e a importância da 
disciplina para construir a visão de mundo de cada um.

A ideia de manter um questionamento sobre o “seu lugar na 
história”, em todos os capítulos da obra, permite ao estudante 
o exercício constante de aliar sua experiência e seu conheci-
mento adquirido ao processo de construção da História, de 
sua própria história, e de se posicionar em relação à história 
do outro, identificando seu lugar e reconhecendo a alteridade. 

Além disso, grande atenção foi dada, na redação e com-
posição da obra, para o estabelecimento de nexos entre o 
conteúdo já apresentado e o assunto a ser tratado. Todos os 
capítulos têm remissões aos anteriores e posteriores, sejam 
eles de natureza sincrônica, diacrônica ou temática.
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A mesma importância foi atribuída às relações entre os 

conteúdos e os temas contemporâneos, quer sejam relati-

vos às culturas indígenas e africanas, como já explicitados, 

quer sejam aos direitos humanos, ao exercício da cidadania, 

à educação ambiental e à economia. Como já foi devidamente 

explicitado, as comparações só foram realizadas quando não 

incorriam em anacronismo ou voluntarismo teórico.67

 Por uma avaliação dialógica e interativa

Na bibliografia da área de Educação, é consensual, já de longa 

data, que o professor não deve ser aquele que impõe conteúdos 

aos estudantes para, em seguida, aplicar provas. Entendemos 

que o processo de avaliação deve ser contínuo, sem constrangi-

mento, sugerindo uma parceria entre o professor e os estudantes 

para a construção do conhecimento em cada disciplina.

Atualmente, os pesquisadores distinguem, no processo 

educativo, a avaliação chamada tradicional daquela conhecida 

como integral. Na primeira situação, a avaliação, geralmente 

expressa em uma prova escrita, serve para medir o desem-

penho dos estudantes, verificar se adquiriram os conteúdos 

ministrados em sala de aula. 

A avaliação integral, por sua vez, tem outros objetivos e prá-

ticas, pois visa ajudar o estudante no seu próprio desenvolvi-

mento pessoal e capacitar o professor a conhecer o potencial 

e os limites de cada um.

Três tipos de avaliação são bem conhecidos entre os espe-

cialistas em pedagogia: a diagnóstica, a contínua ou formativa 

e a somativa.

Ao aplicar uma avaliação diagnóstica ou inicial, o professor 

busca obter informações sobre o estágio de cada estudante 

e da turma. Com base nos resultados obtidos, ele terá meios 

para planejar suas atividades e traçar suas estratégias para 

alcançar seus objetivos pedagógicos.

Na avaliação contínua ou formativa, o professor acom-

panha o processo de aprendizagem, mantendo-se atento ao 

desenvolvimento dos estudantes, verificando seus avanços 

e suas dificuldades ao longo do processo de aprendizado.

A avaliação somativa ocorre ao final de um processo de 

ensino e aprendizagem. Ela permite ao professor perceber se o 

estudante realizou as aprendizagens inicialmente propostas.

Nesta coleção, utilizamos as três modalidades. 

67  A BNCC destaca essa condição no item das competências específicas de História para o Ensino Fundamental: “Compreender a historicidade no tempo e no espaço, relacionando 

acontecimentos e processos de transformação e manutenção das estruturas sociais, políticas, econômicas e culturais, bem como problematizar os significados das lógicas de or-

ganização cronológica”. In: BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC/Consed/Undime, 2017. p. 400.

68  BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC/Consed/Undime, 2017. p. 414.

69  Idem, p. 417.

No boxe Puxando pela memória, que compreende uma per-

gunta feita no início de cada capítulo, quando o estudante leu o 

título, mas ainda não se inteirou do conteúdo temático, a inten-

ção é a avaliação diagnóstica, cujos objetivos são: 1) relacio-

nar o tema do capítulo com conhecimentos que, porventura, os 

estudantes tragam em sua experiência pessoal; 2) motivar os 

estudantes a conhecer o conteúdo histórico ali apresentado; 

3) permitir ao professor averiguar o conhecimento prévio que 

os estudantes possuam sobre o tópico específico. 

Estamos convencidos de que “o ensino de História se justifi-

ca na relação do presente com o passado, valorizando o tempo 

vivido pelo estudante e seu protagonismo [...]”,68 mas também é 

necessário destacar que a conquista de novos conhecimentos 

é salutar. Justamente para estimular a manutenção do ques-

tionamento, ao final de cada capítulo o estudante é indagado 

se manteria a resposta à pergunta inicial, dada antes de ler o 

conteúdo temático. Espera-se que o estudante acrescente infor-

mações e argumentos para contextualizar sua nova resposta, 

sem desmerecer seu conhecimento prévio. Essa estratégia 

permite que o aluno dê valor ao conhecimento adquirido por 

meio da leitura e reconheça que esse procedimento lhe permite 

agregar, aprofundar e problematizar informações. 

Priorizamos, em larga medida, a chamada avaliação con-

tínua ou formativa. Isso vale até para o Roteiro de estudos, 

que encerra cada capítulo, pois, além de um questionário in-

titulado O que aprendemos? (avaliação somativa), incluímos 

atividades dialógicas e interativas, com a intenção de fazer 

dos estudantes sujeitos ativos do conhecimento histórico, e 

não sujeitos passivos de uma educação tradicional massifica-

da. Afinal, como registra a BNCC, “[...] é importante observar e 

compreender que a história se faz com perguntas. Portanto, 

para aprender história, é preciso saber produzi-las”.69

As referidas seções e boxes de inspiração construtivista 

são: a) Pesquisa; b) Imagens contam a história; c) O passado 

presente; d) O que há na imagem/no mapa?. No seguimento 

deste Manual explicaremos, com o devido detalhe, o sentido 

de cada uma dessas seções e boxes.

No conjunto, a nossa proposta para as atividades de avaliação 

elegeu as opções integral e contínua (ou formativa) em todos os 

capítulos da coleção. Uma aposta no diálogo e na interação entre 

professores e estudantes, mediada pela obra didática.
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 Descrição da coleção 

Esta coleção divide-se em unidades e capítulos e está es-

truturada na divisão cronológica tradicional, em consonância 

com a organização dos objetos de conhecimento e das habili-

dades da área de História na Base Nacional Comum Curricular. 

Dessa forma, a obra se adéqua perfeitamente aos objetivos 

mais amplos da BNCC. 

Tal escolha para a coleção não compromete os questiona-

mentos inseridos nos conteúdos, que visam, antes de tudo, 

relativizar o eurocentrismo que tanto marca o ensino de História 

em nosso país, sem, contudo, eliminar, muito menos “demoni-

zar”, os processos históricos que tiveram sua origem na Europa. 

Mas a crítica à temporalidade canônica na estruturação da obra 

assumiu, para nós, um papel estratégico. Estimulou, em vários 

momentos, que repensássemos as temporalidades históricas 

de modo a explicitar outras cronologias que nada têm a ver com 

a da história ocidental. Nesta edição, como se poderá constatar 

pelo exame do conteúdo dos capítulos e das seções, a proble-

matização do espaço e do tempo em perspectiva histórica tem 

por objetivo principal tentar fazer da História o estudo de um 

mundo sensível, adotando uma perspectiva geral humanista, 

porém atenta às diversidades socioculturais. 

As unidades reúnem capítulos em grandes contextos, per-

mitindo uma compreensão ampla dos processos e eventos 

históricos. 

Cada capítulo aborda acontecimentos históricos em um 

recorte espaço-temporal, além de apresentar uma narrativa 

microanalítica, mas sem deixar de lado a perspectiva de aná-

lise de territórios diferentes na mesma temporalidade, seja 

através de seções e boxes, seja através especialmente da 

seção Ao mesmo tempo, detalhada a seguir. 

Nas unidades e capítulos, há seções e boxes que efetivam 

a proposta didática da coleção, inclusive no que diz respeito 

aos processos de “identificação, comparação, contextualiza-

ção, interpretação e análise de um objeto [...]”,70 com o objetivo 

de fornecer ferramentas ao aluno de modo a:

[...] estimular a autonomia de pensamento e a capacidade de 

reconhecer que os indivíduos agem de acordo com a época e 

o lugar nos quais vivem, de forma a preservar ou transformar 

seus hábitos e condutas. A percepção de que existe uma gran-

70  BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC/Consed/Undime, 2017. p. 396.

71  Idem, p. 398.

72  Idem, p. 414.

de diversidade de sujeitos e histórias estimula o pensamento 

crítico, a autonomia e a formação para a cidadania.71 

Estrutura da coleção

Abertura de unidade

Em uma dupla de páginas, traz uma imagem representativa 

que introduz e antecipa o que será estudado nos capítulos organi-

zados naquela unidade. Apresenta também um texto que fornece 

uma visão abrangente dos conteúdos que serão abordados, além 

de um quadro com os conteúdos históricos que serão estudados. 

Abertura de capítulo

Os capítulos iniciam com um texto breve e de fácil leitura, 

além de uma imagem, ambos relacionados aos assuntos que 

serão tratados nas páginas seguintes. 

Texto principal

O texto principal do capítulo traz duas narrativas, uma dos 

acontecimentos e processos históricos e outra microanalítica, 

que pode ser sobre pessoas comuns ou célebres, personagens 

mitológicos ou até mesmo eventos. Espera-se que, por meio da 

articulação de narrativas particulares e gerais, o estudante se fa-

miliarize com os acontecimentos históricos abordados no capítulo. 

Seções e Boxes

Outras histórias

Esta seção se desdobra em nove subtipos: Artes, Crenças, 

Personagens, Lugares, Lutas sociais, Modos de viver, Econo-

mia, Episódios e Tecnologias. Sua função é aprofundar e trazer 

informações complementares sobre determinado aspecto da 

narrativa histórica do capítulo. Além disso, inclui propostas de 

atividades que contemplam a problematização a que se refere 

o terceiro procedimento básico do processo de ensino e apren-

dizagem da História no Ensino Fundamental – Anos Finais, pois 

envolve a “interpretação de diferentes versões de um mesmo 

fenômeno, reconhecendo as hipóteses e avaliando os argumen-

tos apresentados com vistas ao desenvolvimento de habilida-

des necessárias para a elaboração de proposições próprias”72.

Documento

Seção que apresenta a transcrição ou reprodução de um 

documento histórico. Acompanham o documento uma breve 

Plano geral da coleção e a BNCC
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contextualização e questões que auxiliam o estudante a inter-

pretá-lo e a relacioná-lo à narrativa principal. Por meio desta 

seção, espera-se desenvolver a análise crítica do estudante 

na construção do conhecimento histórico. Esta seção tem 

como objetivo estimular interpretações nas quais profes-

sores e alunos se tornem “sujeitos do processo de ensino e 

aprendizagem. Nesse sentido, eles próprios devem assumir 

uma atitude historiadora diante dos conteúdos propostos no 

âmbito do Ensino Fundamental”.73

A História não está sozinha

Seção interdisciplinar que mostra como os eventos e acon-

tecimentos históricos só podem ser bem compreendidos por 

meio da contribuição de outras disciplinas. As atividades desta 

seção podem ser feitas em conjunto com os professores de 

disciplinas como Ciências da Natureza, Geografia, Língua Por-

tuguesa, Artes, entre outras. Está de acordo, portanto, com a 

concepção de que os currículos têm papéis complementares, e 

cabe aos educadores atentar para as “formas de organização 

interdisciplinar dos componentes curriculares e fortalecer a 

competência pedagógica das equipes escolares para adotar 

estratégias mais dinâmicas, interativas e colaborativas em 

relação à gestão do ensino e da aprendizagem.74

Ao mesmo tempo

Esta seção traz acontecimentos históricos que ocorreram 

no mesmo período, mas em outro recorte geográfico. O objeti-

vo desses paralelos traçados entre a sociedade ou processo 

examinado no capítulo e outras sociedades ou processos na 

mesma época é trabalhar a noção de simultaneidade, mos-

trando ao estudante que a história de determinado período 

não se resume ao conteúdo principal do capítulo. Atende plena-

mente à quinta competência estabelecida pela BNCC para as 

coleções de Ciências Humanas: “comparar eventos ocorridos 

simultaneamente no mesmo espaço e em espaços variados, 

e eventos ocorridos em tempos diferentes no mesmo espaço 

e em espaços variados”.75

O seu lugar na História

Este boxe traz uma atividade de experimentação que esti-

mula a pesquisa de campo e articula a História às experiências 

locais do estudante. 

Você já ouviu falar...

Boxe que destaca e explica conceitos e termos-chave im-

portantes para a compreensão dos assuntos estudados.

73  BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC/Consed/Undime, 2017. p. 399.

74  Idem, p. 16.

75  Idem, p. 355.

Cá entre nós

Boxe que traz assuntos complementares ao texto principal.

Fique de olho

Sugestões de livros, filmes e sites relacionados aos con-

teúdos estudados. São sempre acompanhadas de breves 

sinopses. 

O que há na imagem/no mapa? 

Este boxe aprofunda a leitura de uma imagem ou de um 

mapa, relacionando-a/o ao conteúdo do capítulo ou à reali-

dade vivida.

Puxando pela memória 

Boxe que tem como objetivo suscitar conhecimentos pré-

vios que o estudante eventualmente possua sobre o assunto 

do capítulo e, ao mesmo tempo, despertar sua curiosidade e 

interesse. Ao final do capítulo, esse mesmo boxe recupera 

o tema, com o intuito de questionar se o aluno manteria a 

mesma resposta depois da leitura do capítulo. O objetivo é 

estimular a percepção de que o conhecimento pode ser con-

textualizado e historicizado.

Cronologia

Disposta no alto das páginas, apresenta fatos marcantes 

do período em estudo, organizados em ordem cronológica. 

Essa seção auxilia o estudante a organizar algumas das in-

formações importantes para o estudo do capítulo. 

Glossário

Explicita o significado de palavras e expressões do tex-

to-base e das seções que podem ser de difícil compreensão, 

para facilitar o estudo e a assimilação dos processos e acon-

tecimentos históricos. 

Roteiro de estudos

Conjunto de atividades ao final de cada capítulo. O Roteiro 

de estudos é composto de quatro subseções, que trabalham 

as diferentes habilidades e competências relacionadas ao 

ensino-aprendizagem de História:

Em O que aprendemos? há 10 questões que retomam o 

conteúdo do capítulo e relacionam processos históricos a 

fatos, personagens e localidades. Nessa subseção, há ativi-

dades que propõem um desafio de interpretação ao estudan-

te por meio de uma afirmação falsa. São identificadas pelo 
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seguinte ícone: . Há também, nessa subseção, atividades 
com as quais se pretende ressaltar a importância do espaço 
geográfico para determinado evento histórico, em clara inter-
disciplinaridade com a Geografia. Tais atividades são identifi-
cadas com o seguinte ícone: .

As atividades de Pesquisa propõem o estudo aprofun-
dado de um tema, que pode ser apresentado por escrito ou 
resultar em uma discussão com a classe. São propostas que 
estimulam o estudante a emitir sua opinião, argumentar e 
refletir sobre uma situação ou contexto histórico, de acordo 
com a orientação da BNCC no segundo procedimento básico 
a ser adotado pelo componente curricular nos anos finais do 
Ensino Fundamental: “que os alunos selecionem, compreen-
dam e reflitam sobre os significados da produção, circulação 
e utilização de documentos (materiais ou imateriais), elabo-
rando críticas sobre formas já consolidadas de registro e de 
memória, por meio de uma ou várias linguagens”.76 E, de forma 
mais enfática, ao comentar o segundo procedimento citado, 
a BNCC explicita que

O segundo procedimento diz respeito à escolha de fontes 

e documentos. O exercício de transformar um objeto em do-

cumento é prerrogativa do sujeito que o observa e o interroga 

para desvendar a sociedade que o produziu. O documento, 

para o historiador, é o campo da produção do conhecimento 

histórico: portanto, é esta a atividade mais importante a ser 

desenvolvida com os alunos.77 

Em Imagens contam a história, propõe-se a análise de 
determinado documento iconográfico relacionado ao capítulo, 
dialogando com os procedimentos de interpretação de fontes 
da disciplina. Segue-se, aqui, a orientação da BNCC expressa 
na sétima competência específica para a área de Ciências 
Humanas, a saber: 

Utilizar as linguagens cartográfica, gráfica e iconográfica e 

diferentes gêneros textuais e tecnologias digitais de informação 

e comunicação no desenvolvimento do raciocínio espaço-tem-

poral relacionado a localização, distância, direção, duração, 

simultaneidade, sucessão, ritmo e conexão.78

Por meio das atividades de O passado presente, espe-
ra-se que o estudante relacione os temas trabalhados no 
capítulo ao seu cotidiano ou a acontecimentos do Tempo Pre-

76  BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC/Consed/Undime, 2017. p. 414.

77  Idem, p. 416.

78  Idem, p. 355.

79  Idem, p. 395.

80   Essa estratégia se justifica porque os autores estão cientes de que “Se, no Ensino Fundamental – Anos Iniciais, o desenvolvimento da percepção está voltado para o reconhecimen-
to do Eu, do Outro e do Nós, no Ensino Fundamental – Anos Finais é possível analisar os indivíduos como atores inseridos em um mundo em constante movimento de objetos e po-
pulações e com exigência de constante comunicação” (BNCC, p. 353).

sente. Seguimos, enfim, o pressuposto indicado pela BNCC, 
segundo o qual: 

As questões que nos levam a pensar a História como um 

saber necessário para a formação das crianças e jovens na es-

cola são as originárias do tempo presente. O passado que deve 

impulsionar a dinâmica do ensino-aprendizagem no Ensino 

Fundamental é aquele que dialoga com o tempo atual.79

Os volumes e sua estrutura

Por sua vez, a coleção foi elaborada com a preocupação em 
promover uma educação continuada, conforme determina a 
BNCC, de relacionar conhecimentos/estudos prévios aos pos-
teriores. Esse tipo de relação está presente não só na estrutu-
ra cronológica da obra (explicitada no sumário) como também 
nas remissões indicadas ao professor no manual específico 
de cada volume e em todos os capítulos que indicam a relação 
com conteúdos ou problemáticas anteriores ou posteriores. 

6º- ano

O primeiro volume da coleção, dedicado ao 6o ano do Ensino 
Fundamental – Anos Finais, abrange uma extensa tempora-
lidade. O primeiro capítulo fornece ferramentas conceituais 
para que os alunos possam refletir sobre as relações entre 
tempo, espaço e acontecimento (fato), retomando assuntos 
bastante trabalhados no Ensino Fundamental – Anos Iniciais. 
A partir de então o livro mergulha no conteúdo histórico pro-
priamente dito,80 abordando dos primórdios da Humanidade 
até a Idade Média em capítulos sobre a história da Europa 
ocidental, da América, da África e do Oriente.

A grande preocupação na elaboração do conteúdo apre-
sentado pela coleção foi a de articular os diversos domínios 
da História (cultura, sociedade, religião, poder, economia) em 
diferentes espaços, tendo como base a seleção de temas rele-
vantes e/ou mais documentados de cada período ou sociedade 
estudados. 

O livro do 6o ano está organizado em quatro unidades, cada 
uma com seu foco específico, mas que, ao final, e de maneira 
progressiva, permite ao aluno perceber e problematizar as 
formas como se deram as interligações entre diferentes cul-
turas e espaços, com destaque para a Europa feudal, o Oriente 
islamizado e a África, em toda sua complexidade. 
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6o ano

Unidade 1 
A humanidade entra em cena

Capítulo 1 Tempos e lugares da História

Capítulo 2 Na África, nossos antepassados

Capítulo 3 O povoamento do continente americano

Unidade 2  
Sociedades antigas do Mediterrâneo oriental

Capítulo 4 Egito e Mesopotâmia

Capítulo 5 Hebreus, fenícios e persas

Unidade 3 
Sociedades antigas do Mediterrâneo ocidental

Capítulo 6 O mundo grego

Capítulo 7 O mundo romano

Capítulo 8 A cultura greco-romana

Unidade 4 
A Idade Média: o Ocidente cristão, o Islã e a África

Capítulo 9 Germanos e bizantinos

Capítulo 10 O feudalismo europeu

Capítulo 11 O Islã em expansão: África e Europa

Capítulo 12 Reinos ao sul do Saara

7º- ano

O segundo volume da coleção, dedicado ao 7o ano do En-
sino Fundamental – Anos Finais, desde o capítulo inicial tem 
como objetivos possibilitar e auxiliar a progressão de con-
teúdo em relação ao ano anterior (a Europa feudal, o Oriente 
islamizado e a África), além de preparar as bases para o es-
tudo e compreensão do contexto histórico que relaciona os 
mundos ocidental, oriental/asiático, africano e americano: 
encontro e confronto entre esses mundos. Para tanto, foram 
criados objeto de conhecimento e habilidade específicos para 
o primeiro capítulo, de forma a dar conta dessa transição e 
favorecer a estrutura teórica e metodológica da coleção.

A proposta é examinar a conexão e os conflitos entre as 
sociedades dos vários continentes a partir do século XV, apre-
sentando conteúdos sobre os povos originários das Améri-
cas, suas relações com os europeus, as Reformas religiosas, 
o processo de formação de reinos unificados e absolutistas 

na Europa, e as articulações desse continente com a África 
atlântica e o Oriente. Neste volume também são trabalhados 
assuntos que mobilizam temas estudados no 6o ano, como 
ocorre entre o Renascimento (7o ano) e a Antiguidade clás-
sica (6o ano).

O livro se organiza em cinco unidades, destacando-se: a 
interligação entre os continentes e o contexto histórico do 
Antigo Regime europeu ocidental, as sociedades indígenas 
da América e as diversas organizações africanas em contato 
com o mundo atlântico. É dado destaque especial à História 
do Brasil, dedicando a ela quatro capítulos desse volume, 
além de outros que são atravessados por sua relação com 
outros países e demais continentes.  O volume termina tra-
tando da crise do Antigo Regime, com ênfase no Brasil e em 
suas interações com os reinos europeus e africanos – prelú-
dio dos temas do volume dedicado ao 8o ano, a começar pelo 
Iluminismo e pela Revolução Francesa, marcos do mundo 
contemporâneo. 

7o ano

Unidade 1 
Mudanças no feudalismo e a expansão atlântica europeia

Capítulo 1 Mudanças e crise da sociedade medieval

Capítulo 2 A Europa das navegações oceânicas

Unidade 2 
Sociedades ameríndias e conquista europeia

Capítulo 3 Impérios Asteca, Maia e Inca

Capítulo 4 A conquista da América

Capítulo 5 A sociedade tupinambá em Pindorama

Unidade 3 
A modernidade no Ocidente europeu

Capítulo 6 Renascimento e Humanismo

Capítulo 7 Reformas religiosas

Capítulo 8 Monarquias absolutistas

Unidade 4 
América e África na modernidade

Capítulo 9 Pirataria e colonização nas Américas

Capítulo 10
A África Centro-ocidental no tempo do tráfico de 
escravos

Capítulo 11
A África ocidental no tempo do tráfico de escravos 
– iorubas, fons, jejes e haussás
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Unidade 5 

 América portuguesa

Capítulo 12 Economia e sociedade na América portuguesa

Capítulo 13 Os holandeses no Brasil

Capítulo 14 Palmares, a guerra dos quilombos

Capítulo 15 Ouro e pedras preciosas no Brasil

8º- ano

O terceiro volume da coleção, dedicado ao 8o ano do En-
sino Fundamental – Anos Finais, recupera conteúdos ante-
riores, como o contexto histórico do Antigo Regime europeu 
ocidental, em que o Estado acumulou o máximo de poder, 
com desdobramentos nos vários continentes em maior ou 
menor grau: o tempo do absolutismo monárquico ou, em 
alguns casos, do despotismo esclarecido. 

A temporalidade se estende do século XVIII ao final do século 
XIX, e destaca a formação e expansão do capitalismo, da socie-
dade burguesa e do liberalismo. Expõem-se os nexos entre os 
processos históricos dos quatro continentes, mostrando não 
apenas os locais onde essas transformações se iniciaram (Eu-
ropa ocidental, Estados Unidos da América), mas as reações e 
adequações à expansão capitalista em lugares mais afastados 
do sistema econômico mundial. A História do Brasil está apresen-
tada em cinco dos 14 capítulos do volume, sempre relacionada ao 
contexto mais amplo dos movimentos históricos da modernidade.

O volume se inicia com o Iluminismo, que colocou em xeque 
as bases do Antigo Regime e abriu caminho para as chamadas 
revoluções burguesas, e se conclui no final do século XIX. É 
dado destaque aos crescentes protestos da classe trabalha-
dora na Europa ocidental, que resultaram na organização sin-
dical e partidária do operariado e na expansão do capitalismo. 
No caso deste último processo, os exemplos mais conhecidos 
são as partilhas da África e da Ásia pelas potências europeias 
e, secundariamente, pelos Estados Unidos da América.

O volume, composto por quatro unidades, amplia o ho-
rizonte de conhecimento do aluno ao fornecer questiona-
mentos que o preparam para a análise da complexidade dos 
“mundos” dos séculos XX e XXI, temporalidade abordada no 
volume do 9o ano.

8o ano

Unidade 1 

A crise do Antigo Regime

Capítulo 1 A Europa no tempo do Iluminismo

Capítulo 2 A Revolução Francesa

Capítulo 3 Revolução Industrial

Unidade 2 

 Américas independentes

Capítulo 4 Movimentos de independência americanos

Capítulo 5 Rebeliões e conjurações no Brasil

Capítulo 6 A construção do Império do Brasil

Capítulo 7 Rebeliões no Brasil regencial

Unidade 3 

 Escravidão e liberdade

Capítulo 8 A cafeicultura no Brasil escravista

Capítulo 9
Os Estados Unidos entre o liberalismo 

e a escravidão

Capítulo 10 Crise da escravidão e da monarquia no Brasil

Unidade 4 

A burguesia domina o mundo

Capítulo 11 Lutas dos trabalhadores

Capítulo 12 Nacionalismos em conflito na Europa

Capítulo 13
A partilha do mundo entre as nações 

industrializadas

Capítulo 14 Ciências e costumes na sociedade burguesa

9º- ano

O último volume da coleção, correspondente ao 9o ano do 
Ensino Fundamental – Anos Finais, tem como ponto de partida 
o primeiro conflito considerado de esfera mundial: a Primeira 
Guerra Mundial. Esse fenômeno se relaciona diretamente à 
unificação alemã sob a liderança da Prússia, assunto analisa-
do detalhadamente no livro anterior (8o ano), e aos diversos 
interesses colonialistas no auge do sistema capitalista então 
em vigor. Além disso, o volume do 9o ano abrange as várias 
crises econômicas e o conjunto de guerras que devastaram 
países e arruinaram sociedades, com ênfase no período de 
grande tensão nas relações internacionais com a Guerra Fria 
e o medo causado pelo terror atômico. 

A história do Brasil se destaca, contemplada desde a 
Primeira República, passando pelo governo de Getúlio Var-
gas, o governo militar e a análise sobre o Brasil atual. São 
recuperados assuntos abordados nos volumes anteriores, 

HISTORIA_DOC_G2020_7ano_MP_GERAL_001a048.indd   32 11/4/18   4:43 PM



XXXIIIMANUAL DO PROFESSOR - PARTE GERAL

incluindo o protagonismo de afrodescendentes e indígenas 
nas lutas por direitos civis e políticos. O conteúdo do livro, 
composto de cinco unidades, tem como marcos temporais 
o início do século XX (com a Primeira Guerra Mundial), e se 
conclui com mais guerras (as “guerras sem fronteiras”) e a 
crise da economia mundial. 

O ponto de chegada da coleção é a História e a reflexão 
sobre o mundo de hoje, cuja história será construída pe-
los alunos que agora apreendem e questionam o conteúdo 
apresentado nela.

9o ano

Unidade 1 

Guerra e revolução no início do século XX

Capítulo 1 A Primeira Guerra Mundial

Capítulo 2 A Revolução Russa

Capítulo 3 A Primeira República brasileira

Unidade 2 

Crises e guerras

Capítulo 4 A Crise de 1929 e o New Deal

Capítulo 5 Ascensão do fascismo e do nazismo

Capítulo 6 A Segunda Guerra Mundial

Capítulo 7 Governo Vargas e reformas sociais no Brasil

Unidade 3 

Nos tempos da Guerra Fria

Capítulo 8 A Guerra Fria

Capítulo 9 Movimentos sociais na década de 1960

Capítulo 10 Movimentos de emancipação na África

Capítulo 11 Conflitos no Oriente Médio

Unidade 4 

Nos tempos da Guerra Fria

Capítulo 12
Argentina e Cuba: ditadura e revolução  
na América Latina

Capítulo 13
Democracia e desenvolvimentismo no Brasil  
(1946-1964)

Capítulo 14 A ditadura militar brasileira

Unidade 5 

Passagem de século: crises e mudanças globais

Capítulo 15 O Brasil recente entre conquistas e desilusões

Capítulo 16 A nova ordem mundial, neoliberalismo e globalização

Capítulo 17 Guerras sem fronteiras e crise da economia mundial

 Adequação da coleção à BNCC

Unidades temáticas, objetos de conhecimento  

e habilidades

O conjunto de objetos de conhecimento e habilidades do 
componente curricular História proposto pela BNCC está ple-
namente contemplado na coleção, conforme pode ser anali-
sado na grade/planilha a seguir. 

Deve-se ressaltar, porém, que as diversas concepções 
teóricas e metodológicas do estudo e da pesquisa histórica 
não se engessam em um só esquema. O questionamento 
e o respeito à diferença de opiniões, quer ocorram na vida 
pessoal, quer no ofício, no caso do historiador, pressupõem 
a possibilidade de adequações. Tal premissa está prevista 
na BNCC:

Cumpre destacar que os critérios de organização das habili-

dades na BNCC (com a explicitação dos objetos de conhecimen-

to aos quais se relacionam e do agrupamento desses objetos em 

unidades temáticas) expressam um arranjo possível (dentre ou-

tros). Portanto, os agrupamentos propostos não devem ser to-

mados como modelo obrigatório para o desenho dos currículos. 

Considerando esses pressupostos, e em articulação com as 

competências gerais da BNCC e com as competências especí-

ficas da área de Ciências Humanas, o componente curricular 

de História deve garantir aos alunos o desenvolvimento de 

competências específicas.81

Dessa forma, em situações excepcionais, a obra acrescen-
tou novos objetos de conhecimento e habilidades, de modo a 
dar sentido ao texto-base proposto pelos autores.

A relação detalhada entre objetos de conhecimento e habi-
lidades relacionadas aos volumes, às unidades e aos capítulos 
está presente nos manuais específicos de cada volume e tam-
bém pode ser verificada, de modo mais esquemático, a seguir. 

Por fim, mas não menos importante, reafirmamos nosso 
compromisso com a qualidade e importância do ensino da His-
tória para a formação de cidadãos ativos e compromissados 
com a construção de uma sociedade democrática e aberta à 
diversidade em suas variadas acepções.

81  Idem, p. 400.
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6o ano

Unidades temáticas Objetos de conhecimento Habilidades No volume

História: tempo, 

espaço e formas de 

registros

A questão do tempo, sincronias 
e diacronias: reflexões sobre o 
sentido das cronologias

 (EF06HI01)  Identificar diferentes formas de compreensão da 
noção de tempo e de periodização dos processos históricos 
(continuidades e rupturas).

Capítulo 1

Formas de registro da história e 
da produção do conhecimento 
histórico

 (EF06HI02)  Identificar a gênese da produção do saber histórico 
e analisar o significado das fontes que originaram determinadas 
formas de registro em sociedades e épocas distintas.

Capítulo 1

As origens da humanidade, seus 
deslocamentos e os processos 
de sedentarização

 (EF06HI03)  Identificar as hipóteses científicas sobre o sur-
gimento da espécie humana e sua historicidade e analisar os 
significados dos mitos de fundação.

Capítulo 2

 (EF06HI04)  Conhecer as teorias sobre a origem do homem 
americano.

Capítulo 3

 (EF06HI05)  Descrever modificações da natureza e da paisagem 
realizadas por diferentes tipos de sociedade, com destaque para 
os povos indígenas originários e povos africanos, e discutir a 
natureza e a lógica das transformações ocorridas.

Capítulo 2 

Capítulo 3

 (EF06HI06)  Identificar geograficamente as rotas de povoamen-
to no território americano.

Capítulo 3

A invenção do 

mundo clássico e 

o contraponto com 

outras sociedades

Povos da Antiguidade na Áfri-
ca (egípcios), no Oriente Médio 
(mesopotâmicos) e nas Améri-
cas (pré-colombianos)

Os povos indígenas originários 
do atual território brasileiro e 
seus hábitos culturais e sociais

 (EF06HI07)  Identificar aspectos e formas de registro das so-
ciedades antigas na África, no Oriente Médio e nas Américas, 
distinguindo alguns significados presentes na cultura material 
e na tradição oral dessas sociedades.

Capítulo 3

Capítulo 4 

Capítulo 5

 (EF06HI08)  Identificar os espaços territoriais ocupados e os 
aportes culturais, científicos, sociais e econômicos dos aste-
cas, maias e incas e dos povos indígenas de diversas regiões 
brasileiras.

Capítulo 3

O Ocidente Clássico: aspectos da 
cultura na Grécia e em Roma

 (EF06HI09)  Discutir o conceito de Antiguidade clássica, seu 
alcance e limite na tradição ocidental, assim como os impactos 
sobre outras sociedades e culturas.

Capítulo 8

Lógicas de 

organização política

As noções de cidadania e política 
na Grécia e em Roma

Domínios e expansão das cultu-
ras grega e romana

Significados do conceito de “im-
pério” e as lógicas de conquista, 
conflito e negociação dessa for-
ma de organização política

As diferentes formas de organi-
zação política na África: reinos, 
impérios, cidades-estados e so-
ciedades linhageiras ou aldeias

 (EF06HI10)  Explicar a formação da Grécia Antiga, com ênfase 
na formação da pólis e nas transformações políticas, sociais e 
culturais.

Capítulo 6

 (EF06HI11)  Caracterizar o processo de formação da Roma 
Antiga e suas configurações sociais e políticas nos períodos 
monárquico e republicano.

Capítulo 7

 (EF06HI12)  Associar o conceito de cidadania a dinâmicas de 
inclusão e exclusão na Grécia e Roma antigas.

Capítulo 6

Capítulo 7

 (EF06HI13)  Conceituar “império” no mundo antigo, com vistas à 
análise das diferentes formas de equilíbrio e desequilíbrio entre 
as partes envolvidas.

Capítulo 11

Capítulo 12

A passagem do mundo antigo 
para o mundo medieval

A fragmentação do poder político 
na Idade Média

 (EF06HI14)  Identificar e analisar diferentes formas de contato, 
adaptação ou exclusão entre populações em diferentes tempos 
e espaços.

Capítulo 9

O Mediterrâneo como espaço de 
interação entre as sociedades da 
Europa, da África e do Oriente Médio

 (EF06HI15)  Descrever as dinâmicas de circulação de pessoas, 
produtos e culturas no Mediterrâneo e seu significado.

Capítulo 5

Capítulo 11
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Unidades temáticas Objetos de conhecimento Habilidades No volume

Trabalho e formas 

de organização 

social e cultural

Senhores e servos no mundo an-
tigo e no medieval

Escravidão e trabalho livre em 
diferentes temporalidades e 
espaços (Roma Antiga, Europa 
medieval e África)

Lógicas comerciais na Antiguida-
de romana e no mundo medieval

 (EF06HI16)  Caracterizar e comparar as dinâmicas de abaste-
cimento e as formas de organização do trabalho e da vida social 
em diferentes sociedades e períodos, com destaque para as re-
lações entre senhores e servos.

Capítulo 10 

Capítulo 12

 (EF06HI17)  Diferenciar escravidão, servidão e trabalho livre 
no mundo antigo.

Capítulo 7

O papel da religião cristã, dos mos-
teiros e da cultura na Idade Média

 (EF06HI18)  Analisar o papel da religião cristã na cultura e nos 
modos de organização social no período medieval.

Capítulo 10

O papel da mulher na Grécia, em 
Roma, e no período medieval

 (EF06HI19)  Descrever e analisar os diferentes papéis sociais 
das mulheres no mundo antigo e nas sociedades medievais.

Capítulo 7

Capítulo 10

7o ano

Unidades temáticas Objetos de conhecimento Habilidades No  volume

O mundo moderno e a  

conexão entre 

sociedades africanas, 

americanas e 

europeias

A construção da ideia de moder-
nidade e seus impactos na con-
cepção de História 

A ideia de “Novo Mundo” ante o 
Mundo Antigo: permanências e 
rupturas de saberes e práticas 
na emergência do mundo mo-
derno

 (EF07HI01)  Explicar o significado de “modernidade” e 
suas lógicas de inclusão e exclusão, com base em uma 
concepção europeia.

Capítulo 6

 (EF07HI02)  Identificar conexões e interações entre as 
sociedades do Novo Mundo, da Europa, da África e da Ásia 
no contexto das navegações e indicar a complexidade e 
as interações que ocorrem nos oceanos Atlântico, Índico 
e Pacífico.

Capítulo 2

Saberes dos povos africanos e 
pré-colombianos expressos na 
cultura material e imaterial

 (EF07HI03)  Identificar aspectos e processos específicos 
das sociedades africanas e americanas antes da chegada 
dos europeus, com destaque para as formas de organi-
zação social e o desenvolvimento de saberes e técnicas.

Capítulo 3 

Capítulo 10

Capítulo 11

Humanismos,  

Renascimentos e o  

Novo Mundo

Humanismos: uma nova visão 
de ser humano e de mundo.  
Renascimentos artísticos e cul-
turais

 (EF07HI04)  Identificar as principais características dos 
Humanismos e dos Renascimentos e analisar seus sig-
nificados.

Capítulo 6

Reformas religiosas: a cristanda-
de fragmentada

 (EF07HI05)  Identificar e relacionar as vinculações entre 
as reformas religiosas e os processos culturais e sociais 
do período moderno na Europa e na América.

Capítulo 7

As descobertas científicas e a 
expansão marítima

 (EF07HI06)  Comparar as navegações no Atlântico e no 
Pacífico entre os séculos XIV e XVI.

Capítulo 2

HISTORIA_DOC_G2020_7ano_MP_GERAL_001a048.indd   35 11/4/18   4:43 PM



XXXVI MANUAL DO PROFESSOR - PARTE GERAL

Unidades temáticas Objetos de conhecimento Habilidades No volume

A organização do poder e 

as dinâmicas do mundo 

colonial americano

A formação e o funcionamento 
das monarquias europeias: a 
lógica da centralização política 
e os conflitos na Europa

 (EF07HI07)  Descrever os processos de formação e con-
solidação das monarquias e suas principais característi-
cas com vistas à compreensão das razões da centraliza-
ção política.

Capítulo 8

A conquista da América e as for-
mas de organização política dos 
indígenas e europeus: conflitos, 
dominação e conciliação

 (EF07HI08)  Descrever as formas de organização das so-
ciedades americanas no tempo da conquista com vistas 
à compreensão dos mecanismos de alianças, confrontos 
e resistências.

Capítulo 3 

Capítulo 5

 (EF07HI09)  Analisar os diferentes impactos da conquis-
ta europeia da América para as populações ameríndias e 
identificar as formas de resistência.

Capítulo 4

Capítulo 5

A estruturação dos vice-reinos 
nas Américas

Resistências indígenas, inva-
sões e expansão na América 
portuguesa

 (EF07HI10)  Analisar, com base em documentos histó-
ricos, diferentes interpretações sobre as dinâmicas das 
sociedades americanas no período colonial.

Capítulo 9 

Capítulo 12

 (EF07HI11)  Analisar a formação histórico-geográfica 
do território da América portuguesa por meio de mapas 
históricos.

Capítulo 12

 (EF07HI12)  Identificar a distribuição territorial da po-
pulação brasileira em diferentes épocas, considerando 
a diversidade étnico-racial e étnico-cultural (indígena, 
africana, europeia e asiática).

Capítulo 12

Lógicas comerciais 

e mercantis da 

modernidade

As lógicas mercantis e o domínio 
europeu sobre os mares e o con-
traponto Oriental

 (EF07HI13)  Caracterizar a ação dos europeus e suas 
lógicas mercantis visando ao domínio no mundo atlântico.

Capítulo 9 

Capítulo 13

Capítulo 15

 (EF07HI14)  Descrever as dinâmicas comerciais das 
sociedades americanas e africanas e analisar suas inte-
rações com outras sociedades do Ocidente e do Oriente.

Capítulo 10

Capítulo 11 

Capítulo 12

Capítulo 15

As lógicas internas das socieda-
des africanas

As formas de organização das 
sociedades ameríndias

A escravidão moderna e o tráfico 
de escravizados

 (EF07HI15)  Discutir o conceito de escravidão moderna 
e suas distinções em relação ao escravismo antigo e à 
servidão medieval.

Capítulo 12

 (EF07HI16)  Analisar os mecanismos e as dinâmicas de 
comércio de escravizados em suas diferentes fases, iden-
tificando os agentes responsáveis pelo tráfico e as regiões 
e zonas africanas de procedência dos escravizados.

Capítulo 10

Capítulo 11 

Capítulo 14

A emergência do capitalismo
 (EF07HI17)  Discutir as razões da passagem do mercan-
tilismo para o capitalismo.

Capítulo 15
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8o ano

Unidades temáticas Objetos de conhecimento Habilidades No volume

O mundo contemporâneo: 

o Antigo Regime em crise

A questão do Iluminismo e da 

ilustração

 (EF08HI01)  Identificar os principais aspectos conceituais 

do iluminismo e do liberalismo e discutir a relação entre 

eles e a organização do mundo contemporâneo.

Capítulo 1

Capítulo 3 

Capítulo 5 

Capítulo 12

As revoluções inglesas e os prin-

cípios do liberalismo

 (EF08HI02)  Identificar as particularidades político-so-

ciais da Inglaterra do século XVII e analisar os desdobra-

mentos posteriores à Revolução Gloriosa.

Capítulo 1

Revolução Industrial e seus im-

pactos na produção e circulação 

de povos, produtos e culturas

 (EF08HI03)  Analisar os impactos da Revolução Industrial 

na produção e circulação de povos, produtos e culturas.

Capítulo 3 

Capítulo 11

Capítulo 14

Revolução Francesa e seus des-

dobramentos

 (EF08HI04)  Identificar e relacionar os processos da Re-

volução Francesa e seus desdobramentos na Europa e no 

mundo.

Capítulo 2 

Capítulo 6 

Capítulo 12

Rebeliões na América portugue-

sa: as conjurações mineira e 

baiana

 (EF08HI05)  Explicar os movimentos e as rebeliões da 

América portuguesa, articulando as temáticas locais e 

suas interfaces com processos ocorridos na Europa e 

nas Américas.

Capítulo 5

Os processos de 

independência nas  

Américas

Independência dos Estados Uni-

dos da América

Independências na América es-

panhola

•  A revolução dos escravizados 

em São Domingo e seus múlti-

plos significados e desdobra-

mentos: o caso do Haiti

Os caminhos até a independên-

cia do Brasil

 (EF08HI06)  Aplicar os conceitos de Estado, nação, ter-

ritório, governo e país para o entendimento de conflitos 

e tensões.

Capítulo 4

Capítulo 6

 (EF08HI07)  Identificar e contextualizar as especificida-

des dos diversos processos de independência nas Amé-

ricas, seus aspectos populacionais e suas conformações 

territoriais.

Capítulo 4

Capítulo 6

 (EF08HI08)  Conhecer o ideário dos líderes dos movimen-

tos independentistas e seu papel nas revoluções que le-

varam à independência das colônias hispano-americanas.

Capítulo 4

 (EF08HI09)  Conhecer as características e os principais 

pensadores do Pan-americanismo.
Capítulo 4

 (EF08HI10)  Identificar a Revolução de São Domingo como 

evento singular e desdobramento da Revolução Francesa 

e avaliar suas implicações.

Capítulo 4

 (EF08HI11)  Identificar e explicar os protagonismos e a 

atuação de diferentes grupos sociais e étnicos nas lutas de 

independência no Brasil, na América espanhola e no Haiti.

Capítulo 4

Capítulo 6
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Unidades temáticas Objetos de conhecimento Habilidades No volume

Os processos de 

independência nas  

Américas

Independência dos Estados Uni-

dos da América

Independências na América es-

panhola

•  A revolução dos escravizados 

em São Domingo e seus múlti-

plos significados e desdobra-

mentos: o caso do Haiti

Os caminhos até a independên-

cia do Brasil

 (EF08HI12)  Caracterizar a organização política e social 

no Brasil desde a chegada da Corte portuguesa, em 1808, 

até 1822 e seus desdobramentos para a história política 

brasileira.

Capítulo 6

 (EF08HI13)  Analisar o processo de independência em 

diferentes países latino-americanos e comparar as formas 

de governo neles adotadas.

Capítulo 6

A tutela da população indígena, a 

escravidão dos negros e a tutela 

dos egressos da escravidão

 (EF08HI14)  Discutir a noção da tutela dos grupos indíge-

nas e a participação dos negros na sociedade brasileira do 

final do período colonial, identificando permanências na 

forma de preconceitos, estereótipos e violências sobre as 

populações indígenas e negras no Brasil e nas Américas.

Capítulo 4 

Capítulo 8

Capítulo 10

O Brasil no século XIX

Brasil: Primeiro Reinado

O Período Regencial e as contes-

tações ao poder central. 

O Brasil do Segundo Reinado: po-

lítica e economia 

•  A Lei de Terras e seus desdo-

bramentos na política do Se-

gundo Reinado

•  Territórios e fronteiras: a Guer-

ra do Paraguai

 (EF08HI15)  Identificar e analisar o equilíbrio das forças 

e os sujeitos envolvidos nas disputas políticas durante o 

Primeiro e o Segundo Reinado.

Capítulo 6

Capítulo 7 

Capítulo 8

Capítulo 10

 (EF08HI16)  Identificar, comparar e analisar a diversidade 

política, social e regional nas rebeliões e nos movimentos 

contestatórios ao poder centralizado.

Capítulo 7 

Capítulo 10

 (EF08HI17)  Relacionar as transformações territoriais, 

em razão de questões de fronteiras, com as tensões e 

conflitos durante o Império.

Capítulo 6

 (EF08HI18)  Identificar as questões internas e externas 

sobre a atuação do Brasil na Guerra do Paraguai e discutir 

diferentes versões sobre o conflito.

Capítulo 10

O escravismo no Brasil do sécu-

lo XIX: plantations e revoltas de 

escravizados, abolicionismo e 

políticas migratórias no Brasil 

Imperial

 (EF08HI19)  Formular questionamentos sobre o legado da 

escravidão nas Américas, com base na seleção e consulta 

de fontes de diferentes naturezas.

Capítulo 8

Capítulo 10

 (EF08HI20)  Identificar e relacionar aspectos das estru-

turas sociais da atualidade com os legados da escravidão 

no Brasil e discutir a importância de ações afirmativas.

Capítulo 8

Capítulo 10

Políticas de extermínio do indíge-

na durante o Império

 (EF08HI21)  Identificar e analisar as políticas oficiais com 

relação ao indígena durante o Império.
Capítulo 8

A produção do imaginário nacio-

nal brasileiro: cultura popular, 

representações visuais, letras e 

o Romantismo no Brasil

 (EF08HI22)  Discutir o papel das culturas letradas, não 

letradas e das artes na produção das identidades no Brasil 

do século XIX.

Capítulo 8

HISTORIA_DOC_G2020_7ano_MP_GERAL_001a048.indd   38 11/4/18   4:43 PM



XXXIXMANUAL DO PROFESSOR - PARTE GERAL

Unidades temáticas Objetos de conhecimento Habilidades No volume

Configurações do mundo 

no século XIX

Nacionalismo, revoluções e as 
novas nações europeias

 (EF08HI23)  Estabelecer relações causais entre as ideolo-
gias raciais e o determinismo no contexto do imperialismo 
europeu e seus impactos na África e na Ásia.

Capítulo 13

Uma nova ordem econômica: as 
demandas do capitalismo indus-
trial e o lugar das economias afri-
canas e asiáticas nas dinâmicas 
globais

 (EF08HI24)  Reconhecer os principais produtos, utiliza-
dos pelos europeus, procedentes do continente africano 
durante o imperialismo e analisar os impactos sobre as 
comunidades locais na forma de organização e exploração 
econômica.

Capítulo 13

Os Estados Unidos da América e 
a América Latina no século XIX

 (EF08HI25)  Caracterizar e contextualizar aspectos das 
relações entre os Estados Unidos da América e a América 
Latina no século XIX.

Capítulo 9 

Capítulo 13

O imperialismo europeu e a par-
tilha da África e da Ásia

 (EF08HI26)  Identificar e contextualizar o protagonismo 
das populações locais na resistência ao imperialismo na 
África e Ásia.

Capítulo 13

Pensamento e cultura no século 
XIX: darwinismo e racismo

O discurso civilizatório nas 
Américas, o silenciamento dos 
saberes indígenas e as formas 
de integração e destruição de 
comunidades e povos indígenas 

A resistência dos povos e co-
munidades indígenas diante da 
ofensiva civilizatória

 (EF08HI27)  Identificar as tensões e os significados dos 
discursos civilizatórios, avaliando seus impactos negati-
vos para os povos indígenas originários e as populações 
negras nas Américas.

Capítulo 4 

Capítulo 8

Capítulo 9

9o ano

Unidades temáticas Objetos de conhecimento Habilidades No volume

O nascimento da 

República no Brasil e os 

processos históricos até a 

metade do século XX

Experiências republicanas e prá-
ticas autoritárias: as tensões e 
disputas do mundo contempo-
râneo

A proclamação da República e 
seus primeiros desdobramentos

(EF09HI01) Descrever e contextualizar os principais as-
pectos sociais, culturais, econômicos e políticos da emer-
gência da República no Brasil.

Capítulo 3

(EF09HI02) Caracterizar e compreender os ciclos da histó-
ria republicana, identificando particularidades da história 
local e regional até 1954.

Capítulo 3
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Unidades temáticas Objetos de conhecimento Habilidades No volume

O nascimento da 

República no Brasil e os 

processos históricos até a 

metade do século XX

A questão da inserção dos ne-
gros no período republicano do 
pós-abolição. Os movimentos 
sociais e a imprensa negra; a 
cultura afro-brasileira como 
elemento de resistência e su-
peração das discriminações

 (EF09HI03)  Identificar os mecanismos de inserção dos 
negros na sociedade brasileira pós-abolição e avaliar os 
seus resultados.

Capítulo 3 

Capítulo 7

 (EF09HI04)  Discutir a importância da participação da 
população negra na formação econômica, política e so-
cial do Brasil.

Capítulo 3

Primeira República e suas carac-
terísticas 

Contestações e dinâmicas da 
vida cultural no Brasil entre 
1900 e 1930

 (EF09HI05)  Identificar os processos de urbanização e 
modernização da sociedade brasileira e avaliar suas con-
tradições e impactos na região em que vive.

Capítulo 3

O período varguista e suas con-
tradições 

A emergência da vida urbana e a 
segregação espacial

O trabalhismo e seu protagonis-
mo político

 (EF09HI06)  Identificar e discutir o papel do trabalhismo 
como força política, social e cultural no Brasil, em diferen-
tes escalas (nacional, regional, cidade, comunidade).

Capítulo 7

A questão indígena durante a 
República (até 1964)

 (EF09HI07)  Identificar e explicar, em meio a lógicas de 
inclusão e exclusão, as pautas dos povos indígenas, no 
contexto republicano (até 1964), e das populações afro-
-descendentes.

Capítulo 3 

Capítulo 7

Anarquismo e protagonismo 
feminino

 (EF09HI08)  Identificar as transformações ocorridas no 
debate sobre as questões da diversidade no Brasil durante 
o século XX e compreender o significado das mudanças de 
abordagem em relação ao tema.

Capítulo 3 

Capítulo 7

 (EF09HI09)  Relacionar as conquistas de direitos políti-
cos, sociais e civis à atuação de movimentos sociais.

Capítulo 7

Totalitarismos e  

conflitos mundiais

O mundo em conflito: a Primeira 
Guerra Mundial

A questão da Palestina 

A Revolução Russa

A crise capitalista de 1929

 (EF09HI10)  Identificar e relacionar as dinâmicas do ca-
pitalismo e suas crises, os grandes conflitos mundiais e 
os conflitos vivenciados na Europa.

Capítulo 1

Capítulo 2

 (EF09HI11) Identificar as especificidades e os desdobra-
mentos mundiais da Revolução Russa e seu significado 
histórico.

Capítulo 2

 (EF09HI12)  Analisar a crise capitalista de 1929 e seus 
desdobramentos em relação à economia global.

Capítulo 4
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Unidades temáticas Objetos de conhecimento Habilidades No volume

Totalitarismos e  

conflitos mundiais

A emergência do fascismo e do 
nazismo 

A Segunda Guerra Mundial

Judeus e outras vítimas do ho-
locausto

 (EF09HI13)  Descrever e contextualizar os processos da 
emergência do fascismo e do nazismo, a consolidação dos 
estados totalitários e as práticas de extermínio (como o 
holocausto).

Capítulo 5

Capítulo 6

O colonialismo na África

As guerras mundiais, a crise 
do colonialismo e o advento 
dos nacionalismos africanos e 
asiáticos

 (EF09HI14)   Caracterizar e discutir as dinâmicas do co-
lonialismo no continente africano e asiático e as lógicas 
de resistência das populações locais diante das questões 
internacionais.

Capítulo 8

Capítulo 9

Capítulo 10

Capítulo 11

A Organização das Nações Uni-
das (ONU) e a questão dos Direi-
tos Humanos

 (EF09HI15)  Discutir as motivações que levaram à criação 
da Organização das Nações Unidas (ONU) no contexto do 
pós-guerra e os propósitos dessa organização.

Capítulo 8

Capítulo 11

(EF09HI16)  Relacionar a Carta dos Direitos Humanos ao 
processo de afirmação dos direitos fundamentais e de 
defesa da dignidade humana, valorizando as instituições 
voltadas para a defesa desses direitos e para a identifica-
ção dos agentes responsáveis por sua violação.

Capítulo 8

Capítulo 9

Capítulo 10

Capítulo 11

Modernização, 

ditadura civil-militar e 

redemocratização: o 

Brasil após 1946

O Brasil da era JK e o ideal de 
uma nação moderna: a urbani-
zação e seus desdobramentos 
em um país em transformação

 (EF09HI17)   Identificar e analisar processos sociais, eco-
nômicos, culturais e políticos do Brasil a partir de 1946.

Capítulo 13

(EF09HI18) Descrever e analisar as relações entre as 
transformações urbanas e seus impactos na cultura bra-
sileira entre 1946 e 1964 e na produção das desigualdades 
regionais e sociais.

Capítulo 13

Os anos 1960: revolução cul-
tural? A ditadura civil-militar 
e os processos de resistência  
As questões indígena e negra e 
a ditadura

(EF09HI19) Identificar e compreender o processo que re-
sultou na ditadura civil-militar no Brasil e discutir a emer-
gência de questões relacionadas à memória e à justiça 
sobre os casos de violação dos direitos humanos.

Capítulo 13

Capítulo 14

 (EF09HI20)  Discutir os processos de resistência e as pro-
postas de reorganização da sociedade brasileira durante 
a ditadura civil-militar.

Capítulo 14
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Unidades temáticas Objetos de conhecimento Habilidades No volume

Modernização, 

ditadura civil-militar e 

redemocratização: o 

Brasil após 1946

Os anos 1960: revolução cultu-
ral? A ditadura civil-militar e os 
processos de resistência

As questões indígena e negra e 
a ditadura

 (EF09HI21)  Identificar e relacionar as demandas indíge-
nas e quilombolas como forma de contestação ao modelo 
desenvolvimentista da ditadura.

Capítulo 13

Capítulo 14

O processo de redemocratiza-
ção

A Constituição de 1988 e a 
emancipação das cidadanias 
(analfabetos, indígenas, negros, 
jovens, etc.) 

A história recente do Brasil: 
transformações políticas, eco-
nômicas, sociais e culturais de 
1989 aos dias atuais 

Os protagonismos da sociedade 
civil e as alterações da socieda-
de brasileira

A questão da violência contra 
populações marginalizadas 

O Brasil e suas relações interna-
cionais na era da globalização

 (EF09HI22)  Discutir o papel da mobilização da sociedade 
brasileira do final do período ditatorial até a Constituição 
de 1988.

Capítulo 14

Capítulo 15

 (EF09HI23)  Identificar direitos civis, políticos e sociais 
expressos na Constituição de 1988 e relacioná-los à noção 
de cidadania e ao pacto da sociedade brasileira de combate 
a diversas formas de preconceito, como o racismo.

Capítulo 15

 (EF09HI24)  Analisar as transformações políticas, econô-
micas, sociais e culturais de 1989 aos dias atuais, identifi-
cando questões prioritárias para a promoção da cidadania 
e dos valores democráticos.

Capítulo 15

 (EF09HI25)  Relacionar as transformações da socieda-
de brasileira aos protagonismos da sociedade civil após 
1989.

Capítulo 15

 (EF09HI26)  Discutir e analisar as causas da violência 
contra populações marginalizadas (negros, indígenas, 
mulheres, homossexuais, camponeses, pobres etc.) com 
vistas à tomada de consciência e à construção de uma 
cultura de paz, empatia e respeito às pessoas.

Capítulo 16

 (EF09HI27)  Relacionar aspectos das mudanças econô-
micas, culturais e sociais ocorridas no Brasil a partir da 
década de 1990 ao papel do País no cenário internacional 
na era da globalização.

 Capítulo 16

A história recente

A Guerra Fria: confrontos de dois 
modelos políticos

A Revolução Chinesa e as ten-
sões entre China e Rússia

A Revolução Cubana e as ten-
sões entre Estados Unidos da 
América e Cuba

 (EF09HI28)  Identificar e analisar aspectos da Guerra Fria, 
seus principais conflitos e as tensões geopolíticas no inte-
rior dos blocos liderados por soviéticos e estadunidenses.

Capítulo 8 

Capítulo 9 

Capítulo 10 

Capítulo 11 

Capítulo 12

Capítulo 16
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Unidades temáticas Objetos de conhecimento Habilidades No volume

A história recente

As experiências ditatoriais na 
América Latina

 (EF09HI29)  Descrever e analisar as experiências dita-
toriais na América Latina, seus procedimentos e vínculos 
com o poder, em nível nacional e internacional, e a atuação 
de movimentos de contestação às ditaduras.

Capítulo 12

 (EF09HI30)  Comparar as características dos regimes 
ditatoriais latino-americanos, com especial atenção para 
a censura política, a opressão e o uso da força, bem como 
para as reformas econômicas e sociais e seus impactos.

Capítulo 12 

Os processos de descoloniza-
ção na África e na Ásia

 (EF09HI31)  Descrever e avaliar os processos de desco-
lonização na África e na Ásia.

Capítulo 8

Capítulo 9

Capítulo 10

Capítulo 11

O fim da Guerra Fria e o processo 
de globalização 

Políticas econômicas na Améri-
ca Latina

 (EF09HI32)  Analisar mudanças e permanências asso-
ciadas ao processo de globalização, considerando os ar-
gumentos dos movimentos críticos às políticas globais.

Capítulo 16

 (EF09HI33)  Analisar as transformações nas relações po-
líticas locais e globais geradas pelo desenvolvimento das 
tecnologias digitais de informação e comunicação.

Capítulo 16

 (EF09HI34)  Discutir as motivações da adoção de diferen-
tes políticas econômicas na América Latina, assim como 
seus impactos sociais nos países da região.

Capítulo 12

Os conflitos do século XXI e a 
questão do terrorismo

Pluralidades e diversidades 
identitárias na atualidade

As pautas dos povos indígenas 
no século XXI e suas formas de 
inserção no debate local, regio-
nal, nacional e internacional 

 (EF09HI35)  Analisar os aspectos relacionados ao fenô-
meno do terrorismo na contemporaneidade, incluindo os 
movimentos migratórios e os choques entre diferentes 
grupos e culturas.

Capítulo 11 

Capítulo 17

 (EF09HI36)  Identificar e discutir as diversidades identitá-
rias e seus significados históricos no início do século XXI, 
combatendo qualquer forma de preconceito e violência.

Capítulo 9

Capítulo 11

Capítulo 17

Objetos de conhecimento e habilidades específicas da coleção

O conteúdo temático de toda a coleção está bem alinhado com os objetos de conhecimento e as habilidades definidas pela 
BNCC, mas a escolha de certos temas considerados importantes para serem destacados extrapolaram em dois casos o elenco 
geral. São eles o capítulo sobre a crise do feudalismo, que abre o volume do 7o ano, e o capítulo 14, que trata especificamente 
do Quilombo dos Palmares. No primeiro caso, a estratégia foi evitar a ruptura temática e facilitar a continuidade de conteúdo do 
volume anterior para o do livro do 7o ano. Assim, criamos objetos de conhecimento e habilidades como elos entre a análise do 
feudalismo europeu, tratados nos capítulos 9 e 10 do volume anterior, cuja crise desemboca na expansão atlântica e no encon-
tro e confronto entre o “Velho Mundo” e o “Novo Mundo”. No segundo caso, consideramos importante destacar em um capítulo 
específico o estudo sobre o Quilombo dos Palmares devido à atualidade do tema sobre “Remanescentes das Comunidades dos 
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Quilombos” e a conquista do direito à propriedade da terra, assunto inscrito na Constituição do Brasil de 198882 e com desdobra-

mento em leis e decretos posteriores. 

7o ano – Específico

Unidades temáticas Objetos de conhecimento Habilidades No volume

O mundo moderno 

e a conexão entre 

sociedades africanas, 

americanas e europeias

Crescimento do comércio e das cida-
des na Baixa Idade Média

Crise do mundo feudal no século XIV

Transição da Idade Média à Idade Mo-
derna na Europa cristã

Identificar os mecanismos de crescimento do comér-
cio e das cidades no mundo feudal dos séculos XI a XIII.

Capítulo 1

Identificar os elementos que desencadearam a crise 
do feudalismo no século XIV.

Capítulo 1

Escravidão e conflitos na América 
portuguesa

Identificar os conflitos e as relações de poder entre 
administradores metropolitanos, colonos e escravi-
zados na América portuguesa.

Capítulo 14

Competências gerais da Educação Básica, específicas de Ciências Humanas e específicas de História

As Competências gerais da Educação Básica, as específicas de Ciências Humanas e, em particular, as relacionadas à História, 

formam um conjunto de procedimentos que foram devidamente contemplados na coleção. Os autores estão conscientes das 

especificidades que envolvem os alunos dessas faixas etárias, que apresentam profundas mudanças “biológicas, psicológicas, 

sociais e emocionais”.83 

A obra, em sua estrutura, fornece ferramentas ao aluno para que possa questionar o passado, se posicionar e intervir no mundo 

em que vive através da interação com o professor, colegas e texto e da vivência em sala de aula. Assim, a primeira competência 

específica de História definida pela BNCC é a que mais expressa a intenção dos autores: “Compreender acontecimentos históricos, 

relações de poder e processos e mecanismos de transformação e manutenção das estruturas sociais, políticas, econômicas e 

culturais ao longo do tempo e em diferentes espaços para analisar, posicionar-se e intervir no mundo contemporâneo”.84 Mas é 

importante ressaltar que as demais competências relacionadas ao ensino da História são trabalhadas pela coleção.

Tanto o conteúdo quanto as atividades propostas na obra permitem, em maior ou menor intensidade, atender às competências 

gerais, as específicas de Ciências Humanas e as de História para o Ensino Básico – Anos Finais, através dos três procedimentos 

básicos para o ensino e a aprendizagem da História: 

1. Pela identificação dos eventos considerados importantes na história do Ocidente (África, Europa e América, especialmente o 
Brasil), ordenando-os de forma cronológica e localizando-os no espaço geográfico.

2. Pelo desenvolvimento das condições necessárias para que os alunos selecionem, compreendam e reflitam sobre os significados 
da produção, circulação e utilização de documentos (materiais ou imateriais), elaborando críticas sobre formas já consolidadas de 
registro e de memória, por meio de uma ou várias linguagens.

82  O Artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) da Constituição Brasileira de 1988, determina: “Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que es-

tejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos”. Discussões sobre a legislação e as conquistas da proprie-

dade da terra por parte de diversas comunidades remanescentes de quilombos podem ser acessadas no site organizado pelas historiadoras Hebe Mattos e Martha Abreu: <https://

conversadehistoriadoras.com/> (acesso em: 13 set. 2018). Artigo específico sobre a legislação, “Remanescentes das Comunidades dos Quilombos: memória do cativeiro, patrimônio 

cultural e direito à reparação”, de autoria das mesmas historiadoras, encontra-se em: <https://www.iai.spk-berlin.de/fileadmin/dokumentenbibliothek/Iberoamericana/42-2011/ 

42_Mattos_y_Abreu.pdf> (acesso em: 13 set. 2018).

83  BNCC, p. 58.

84  BNCC, p. 400.
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3. Pelo reconhecimento e pela interpretação de diferentes versões de um mesmo fenômeno, reconhecendo as hipóteses e ava-

liando os argumentos apresentados com vistas ao desenvolvimento de habilidades necessárias para a elaboração de proposições 

próprias.85 

Competências gerais da Educação Básica Código Na coleção

 1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, 
social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e 
colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.

CG1

6º-   ano – Unidades 1, 4

7º-   ano – Unidade 2

8º-   ano – Unidades 1, 3, 4

9º-   ano – Unidades 2, 3, 4, 5

2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo 
a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar 
causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções 
(inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas.

CG2

6º-   ano – Unidades 1, 4

7º-   ano – Unidades 1, 2, 4

8º-   ano – Unidades 2, 3

9º-   ano – Unidades 1, 5

 3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, 
e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural.

CG3

6º-   ano – Unidades 1, 2, 3

7º-   ano – Unidades 1, 3

8º-   ano – Unidades 1, 4

9º-   ano – Unidades 2, 3

 4.    Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, 
visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática e 
científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em 
diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo.

CG4

6º-   ano – Unidades 1, 2, 3

7º-   ano – Unidades 2, 4

8º-   ano – Unidades 1, 4

9º-   ano – Unidade 5

 5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, 
significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se 
comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas 
e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.

CG5

6º-   ano – Unidades 1, 4

7º-   ano – Unidade 2

8º-   ano – Unidades 1, 3, 4

9º-   ano – Unidades 2, 3, 4, 5

 6.  Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos 
e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e 
fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, 
autonomia, consciência crítica e responsabilidade.

CG6

6º-   ano – Unidades 3, 4

7º-   ano – Unidades 2, 4, 5

8º-   ano – Unidades 3, 4

9º-   ano – Unidade 2

 7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar 
e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os 
direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito 
local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, 
dos outros e do planeta.

CG7

6º-   ano – Unidade 1

7º-   ano – Unidade 2

8º-   ano – Unidade 4

9º-   ano – Unidade 5

 8.    Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se 
na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica 
e capacidade para lidar com elas.

CG8

6º-   ano – Unidade 1

7º-   ano – Unidades 2, 4, 5

8º-   ano – Unidade 4

9º-   ano – Unidades 2, 3, 5

 9.  Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se 
respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e 
valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, 
culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza.

CG9

6º-   ano – Unidades 1, 4

7º-   ano – Unidades 2, 3, 4

8º-   ano – Unidades 1, 2, 3, 4

9º-   ano – Unidades 1, 2, 4, 5

10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e 
determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, 
sustentáveis e solidários.

CG10

6º-   ano – Unidades 1, 3

7º-   ano – Unidade 3

8º-   ano – Unidades 1, 3, 4

9º-   ano – Unidades 2, 3, 4, 5

85  BNCC, p. 414.
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Competências específicas de Ciências Humanas Código Na coleção

 1.  Compreender a si e ao outro como identidades diferentes, de forma a exercitar o respeito 

à diferença em uma sociedade plural e promover os direitos humanos.
CCH1

6º-   ano – Unidade 1

7º-   ano – Unidade 2

8º-   ano – Unidade 4

9º-   ano – Unidade 5

 2. Analisar o mundo social, cultural e digital e o meio técnico-científico-informacional 

com base nos conhecimentos das Ciências Humanas, considerando suas variações de 

significado no tempo e no espaço, para intervir em situações do cotidiano e se posicionar 

diante de problemas do mundo contemporâneo.

CCH2

6º-   ano – Unidades 1, 4

7º-   ano – Unidade 2

8º-   ano – Unidades 1, 3, 4

9º-   ano – Unidades 2, 3, 4, 5

 3. Identificar, comparar e explicar a intervenção do ser humano na natureza e na sociedade, 

exercitando a curiosidade e propondo ideias e ações que contribuam para a transformação 

espacial, social e cultural, de modo a participar efetivamente das dinâmicas da vida social.

CCH3

6º-   ano – Unidades 1, 4

7º-   ano – Unidades 1, 2, 4

8º-   ano – Unidades 2, 3

9º-   ano – Unidades 1, 5

 4.  Interpretar e expressar sentimentos, crenças e dúvidas com relação a si mesmo, aos 

outros e às diferentes culturas, com base nos instrumentos de investigação das Ciências 

Humanas, promovendo o acolhimento e a valorização da diversidade de indivíduos e de 

grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos 

de qualquer natureza.

CCH4

6º-   ano – Unidades 1, 4

7º-   ano – Unidades 2, 3, 4

8º-   ano – Unidades 1, 2, 3, 4

9º-   ano – Unidades 1, 2, 4, 5

 5.  Comparar eventos ocorridos simultaneamente no mesmo espaço e em espaços variados, 

e eventos ocorridos em tempos diferentes no mesmo espaço e em espaços variados.
CCH5

6º-   ano – Unidades 1, 4

7º-   ano – Unidades 1, 2, 3, 5

8º-   ano – Unidades 1, 2, 3, 4

9º-   ano – Unidades 1, 2, 3, 4, 5

 6.  Construir argumentos, com base nos conhecimentos das Ciências Humanas, para negociar 

e defender ideias e opiniões que respeitem e promovam os direitos humanos e a consciência 

socioambiental, exercitando a responsabilidade e o protagonismo voltados para o bem 

comum e a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.

CCH6

6º-   ano – Unidade 1

7º-   ano – Unidade 2

8º-   ano – Unidade 4

9º-   ano – Unidade 5

 7.  Utilizar as linguagens cartográfica, gráfica e iconográfica e diferentes gêneros textuais 

e tecnologias digitais de informação e comunicação no desenvolvimento do raciocínio 

espaço-temporal relacionado a localização, distância, direção, duração, simultaneidade, 

sucessão, ritmo e conexão.

CCH7

6º-   ano – Unidades 1, 2, 3, 4

7º-   ano – Unidades 1, 2, 3, 4, 5

8º-   ano – Unidades 1, 2, 3, 4

9º-   ano – Unidades 1, 2, 3, 4, 5

Competências específicas de História Código Na coleção

1.    Compreender acontecimentos históricos, relações de poder e processos e mecanismos de 

transformação e manutenção das estruturas sociais, políticas, econômicas e culturais ao 

longo do tempo e em diferentes espaços para analisar, posicionar-se e intervir no mundo 

contemporâneo.

CEH1 6º-   ano – Unidades 3, 4

7º-   ano – Unidades 1, 2, 3, 4

8º-   ano – Unidades 1, 2, 3, 4

9º-   ano – Unidades 1, 2, 4, 5

2.    Compreender a historicidade no tempo e no espaço, relacionando acontecimentos e processos 

de transformação e manutenção das estruturas sociais, políticas, econômicas e culturais, 

bem como problematizar os significados das lógicas de organização cronológica.

CEH2 6º-   ano – Unidades 1, 3, 4

7º-   ano – Unidades 1, 2, 3, 5

8º-   ano – Unidades 1, 2, 4

9º-   ano – Unidades 1, 2, 3, 4, 5

3.    Elaborar questionamentos, hipóteses, argumentos e proposições em relação a documentos, 

interpretações e contextos históricos específicos, recorrendo a diferentes linguagens e mídias, 

exercitando a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos, a cooperação e o respeito.

CEH3 6º-   ano – Unidade 1

7º-   ano – Unidade 2

8º-   ano – Unidades 2, 4

9º-   ano – Unidades 2, 4

4.    Identificar interpretações que expressem visões de diferentes sujeitos, culturas e povos 

com relação a um mesmo contexto histórico, e posicionar-se criticamente com base em 

princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários.

CEH4 6º-   ano – Unidades 1, 4

7º-   ano – Unidades 2, 3, 4

8º-   ano – Unidades 1, 2, 4

9º-   ano – Unidades 1, 2, 5
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5.    Analisar e compreender o movimento de populações e mercadorias no tempo e no espaço 
e seus significados históricos, levando em conta o respeito e a solidariedade com as 
diferentes populações.

CEH5 6º-   ano – Unidades 1, 2, 3, 4

7º-   ano – Unidades 1, 2, 4, 5

8º-   ano – Unidades 1, 2, 3

9º-   ano – Unidades 1, 2

6.    Compreender e problematizar os conceitos e procedimentos norteadores da produção 
historiográfica.

CEH6 6º-   ano – Unidade 1

7º-   ano – Unidade 3

8º-   ano – Unidades 1, 3

9º-   ano – Unidades 2, 4, 5

7.    Produzir, avaliar e utilizar tecnologias digitais de informação e comunicação de modo 
crítico, ético e responsável, compreendendo seus significados para os diferentes grupos 
ou estratos sociais.

CEH7 6º-   ano – Unidades 1, 4

7º-   ano – Unidade 2

8º-   ano – Unidades 1, 3, 4

9º-   ano – Unidades 2, 3, 4, 5

Recursos digitais disponíveis

Esta coleção contém, além do livro impresso, um conjunto de materiais digitais que sistematiza, aprofunda e/ou complementa 

os temas abordados no conjunto da obra. Dessa forma, ele está intimamente vinculado às competências gerais e às específicas 

das Ciências Humanas e da História, em particular, conforme se detalha a seguir.

Os objetivos do Material Digital do Professor são basicamente os de organizar e enriquecer o trabalho do docente, de forma a 

contribuir para a contínua atualização e sistematização dos conteúdos. Oferece, outrossim, amplo subsídio para o planejamento 

e o desenvolvimento de suas aulas. Ele é composto de quatro tipos de recurso:

• Planos de desenvolvimento, dividido em quatro bimestres letivos, que abrangem os objetos de conhecimento e as habili-

dades trabalhados em cada bimestre, bem como a disposição deles no livro do estudante. Apresenta, também, sugestões 

de atividades em sala de aula interligadas às habilidades propostas para o bimestre; orientação sobre a gestão em sala 

de aula e sobre o acompanhamento das aprendizagens dos alunos, levando em consideração abordagens diferenciadas 

para aqueles que necessitem de maior investimento para alcançar o aprendizado esperado; sugestão de fontes de pes-

quisa voltadas para o uso dos alunos em casa e em sala de aula e proposta de projeto integrador para o bimestre.   

Dessa forma, os planos de desenvolvimento apoiam as práticas e a aplicação em sala de aula da metodologia adotada 

pela coleção.

• Sequências didáticas, em número de três para cada bimestre letivo, num total de doze por volume, que abordam, de forma 

seletiva, objetos de conhecimento e habilidades previstos para o período. Cada sequência apresenta o planejamento aula 

a aula, orientando a organização dos alunos, do espaço e do tempo para cada proposta de atividade. Contém, também, 

sugestões de atividades complementares; apresentação de diferentes maneiras de acompanhar o desenvolvimento das 

aprendizagens dos alunos e questões que visam contribuir para avaliar o desenvolvimento das habilidades listadas nas 

sequências didáticas.

• Proposta de acompanhamento da aprendizagem com uma avaliação, para cada bimestre, composta de 10 questões aber-

tas e de múltipla escolha. O gabarito, bastante detalhado, apresenta os objetos de conhecimento e habilidades avaliados; 

uma grade de correção nas questões abertas ou justificativas para as alternativas das questões de múltipla escolha e 

orientações sobre como interpretar as respostas e redefinir o planejamento com base nos resultados. Para auxiliar o mo-

nitoramento das aprendizagens dos alunos, são fornecidas fichas de acompanhamento das aprendizagens, que podem 

ser usadas como subsídio em reuniões de conselhos de classe e no atendimento aos pais ou responsáveis, fornecendo 

um retrato do desenvolvimento de habilidades de cada estudante.

• Material audiovisual, ou objetos digitais (vídeo ou videoaula), direcionado aos alunos com o objetivo de favorecer sua com-

preensão sobre relações, processos, conceitos e princípios, bem como permitir a visualização de situações e experiências 

da realidade, podendo ainda servir como ferramenta para o aprofundamento de conceitos, para a síntese de conteúdos 

e para o estabelecimento de relações com o contexto cultural do estudante. Esse material é também uma ferramenta de 

auxílio ao professor, de forma alinhada e complementar ao conteúdo do livro impresso. 
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Caro estudante

Você está convidado a fazer uma viagem no 
tempo. Uma não, várias viagens! Nesta coleção, 
você vai conhecer povos e costumes diferentes, 
modos distintos de governar as sociedades, uma 
variedade de crenças e religiões. Também percor-
rerá várias partes do mundo: África, Ásia, América, 
Europa.

Prepare-se para ampliar seus horizontes, 
relacionando a rua ou o bairro onde você mora 
com a História do Brasil e do mundo.

Tais viagens são possíveis por meio do es-
tudo da História. Não apenas com base na leitu-
ra do livro, mas pelas atividades que a coleção 
sugere, pelas imagens de outras épocas que ela 
oferece. 

Procuramos fazer uma coleção que o envol-
vesse nas tramas da História, evitando contá-la 
somente a partir das grandes datas e dos nomes 
famosos. Muitos assuntos são contados do ponto 
de vista individual, seja de um personagem ilustre, 
como um rei, seja de uma pessoa comum, como 
um camponês, um escravo. Outras vezes, coloca-
mos a História em cena a partir de algum episódio, 
uma trama específi ca, ou mesmo de algum perso-

nagem que só existiu na imaginação de indivíduos 
que viveram em outras épocas. 

Ao longo desta coleção, vocês encontrarão 
também muitos episódios violentos, guerras e 
até mesmo atitudes preconceituosas. Revolu-
ções e bombas. Pessoas escravizando outros 
homens e mulheres. Governos empenhados em 
exterminar populações inteiras. Confl itos e tra-
gédias provocados pelos interesses materiais e 
ambições políticas da Humanidade, em vários 
tempos. 

As lutas pela sobrevivência, pela riq ueza ou 
pelo poder marcam a História desde que o ser 
humano surgiu no planeta até os dias atuais.

Nesse sentido, esta coleção procura esti-
mular a consciência de que todos devem buscar 
viver com dignidade e respeito aos direitos hu-
manos, sociais, políticos, em defesa dos direitos 
civis de cada cidadão. 

Estudar História é um passo decisivo para 
despertar a consciência cidadã de cada um, es-
timular a valorização da liberdade individual, o 
combate às desigualdades sociais e a luta con-
tra todo tipo de preconceito.

Os autores
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CONHEÇA ESTE LIVRO
Esta obra está organizada em unidades e capítulos. Neles, os temas 

são desenvolvidos ao longo do texto e em diferentes seções e boxes, cada 

um com uma fi nalidade. Vamos conhecer essa estrutura?
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ABERTURA DE UNIDADE
Apresenta, em uma dupla 
de páginas, uma imagem 
representativa do contexto 
que será estudado, além de 
um quadro (“Vamos estudar”) 
e um texto que resumem 
e explicitam os principais 
conteúdos.

ABERTURA DE CAPÍTULO
Traz um texto de introdução e 
uma imagem relacionados ao 
tema desenvolvido ao longo 
do capítulo.

TEXTO PRINCIPAL
Além dos processos e 
acontecimentos históricos, 
aborda em cada capítulo um 
personagem principal (pessoas 
comuns ou célebres, por vezes 
um personagem mitológico) ou 
um evento, articulando a História 
com episódios particulares.

A sociedade tupinambá em Pindorama | CAPÍTULO 5 UNIDADE 2 | Sociedades ameríndias e conquista europeia 82 83

1562: Epidemia de gripe mata 30 mil indígenas na Bahia. 1532: Tupiniquins apoiam a colonização de São Vicente. 

 Maloca, a casa ind’gena
Em todo o litoral atlântico, os índios tupis viviam em malocas, abrigos 

feitos de palha, talos de madeira e folhas de palmeira, sem janelas. Elas 

possuíam apenas duas aberturas laterais, para arejar e refrescar, e uma no 

centro, por onde entravam e saíam as pessoas. Eram sete ou oito malocas 

por aldeia. Nas malocas moravam várias famílias, somando de 50 a 200 

pessoas. 

As malocas não tinham divisão interna: o espaço interior, que podia 

chegar a duzentos metros quadrados, era tomado por redes penduradas em 

estacas de madeira, onde os índios dormiam, embora também dormissem 

no chão, deitados em esteiras de palha. 

A maloca era, ao mesmo tempo, dormitório coletivo, lugar onde as 

mulheres faziam farinha, assavam mandioca, fermentavam cauim e, ainda, 

lugar de festas.

O chefe da maloca era sempre um grande guerreiro. Não por acaso, a 

palavra maloca significa “casa de guerra” – embora, no interior delas, pre-

valecesse a paz. 

Cada grupo de malocas era protegido por uma paliçada feita de troncos 

de palmeira rachada.

Cauim, uma bebida indígena

Cauim é uma bebida produzida à base de 

mandioca. Até hoje, o cauim é apreciado por 

grupos indígenas na Amazônia e em outras 

regiões da América. 

Entre os tupis, eram as mulheres que pro-

duziam essa bebida. Elas mastigavam as ra-

ízes pré-cozidas até formar uma pasta, que 

cuspiam em uma panela de barro. Depois, 

colocavam a panela no fogo e mexiam com 

colher de pau até cozinhar. Por último, o 

cauim era reservado para fermentar. Em suas 

festas, os índios bebiam muito cauim, e por 

isso elas foram chamadas de cauinagem pelos 

estudiosos.

• Será que os portugueses deixaram a sua bebida preferida e passaram a beber cauim? 

Pesquise qual era a bebida preferida dos portugueses e se eles adotaram o cauim.  

OUTRAS HISTÓRIAS MODOS DE VIVER 

Mulheres preparando a bebida. Xilogravura incluída na obra Duas viagens ao Brasil, de Hans Staden, 1557. 

Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin, Universidade de São Paulo, São Paulo. 
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… que, quando as 

mulheres indígenas 

pariam seus filhos, 

eram seus maridos 

que se deitavam na 

rede para descansar 

e receber os 

cumprimentos?

Os indígenas 

acreditavam 

que as crianças 

eram geradas 

somente pelos 

pais, homens. Na 

cultura tupinambá, 

em relação à 

reprodução, as 

mulheres eram 

consideradas o 

abrigo dentro do 

qual os bebês 

cresciam. Por isso, 

eram os homens que 

ficavam em repouso 

após o parto de 

suas mulheres.

VOCÊ JÁ 
OUVIU FALAR  ...

GUARINELLO, 

Norberto. Os 

primeiros habitantes 

do Brasil. São Paulo: 

Atual, 2011. 

A obra apresenta 

a diversidade das 

culturas indígenas 

no Brasil antes 

da chegada dos 

portugueses, 

contrastando 

povos nômades, 

como os aimorés, e 

semissedentários, 

como os tupinambás. 

FIQUE DE OLHO

Aldeia indígena fortificada. Detalhe de 

ilustração de Theodore de Bry, c. 1591. 

Museu da Marinha, Paris, França. 
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Paliçada: fortificação composta 

de estacas cravadas no solo ao 

redor de um forte, aldeia ou vila. 
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Nesta unidade

189

UNIDADE

AMÉRICA 
PORTUGUESA

Embora não tenha sido o único, o 
açúcar foi o principal produto de ex-
portação do Brasil no período colonial. 
Nas plantações de cana e nos engenhos de 
açúcar, espalhados pelo litoral, trabalhavam 
indígenas e negros da África na condição 
de escravos, como representado na obra 
ao lado. 

A riqueza obtida pelos portugueses 
com o açúcar aguçou a cobiça de outros 
europeus, como a dos holandeses, que con-
seguiram dominar por décadas um amplo 
território do nordeste, incluindo a capitania 
de Pernambuco, uma das mais ricas. 

Mas foi o ouro, descoberto no final 
do século XVII, que impulsionou o povo-
amento e a colonização portuguesa para 
o interior do território, onde hoje são os 
estados de Minas Gerais e de Goiás.

 » ECONOMIA COLONIAL DO 

BRASIL

 » ADMINISTRAÇÃO COLONIAL 

PORTUGUESA

 » NEGRO S DA TERRA E 

NEGROS DA GUINÉ 

 » FRANCESES E HOLANDESES 

NO BRASIL

 » QUILOMBOS E MOCAMBOS

 » OURO E PEDRAS PRECIOSAS

VAMOS ESTUDAR

Engenho, óleo sobre madeira de 
Frans Post, s/d.
A imagem é de um engenho de 
açúcar de Pernambuco, obra do 
holandês Frans Post, que viveu no 
Brasil entre 1637 e 1644. 
O artista deixou uma grande 
coleção de pinturas a óleo e 
desenhos que retratam as atividades 
econômicas e regiões do 
nordeste. Sua estada foi possível 
porque, na época, parte do Brasil 
era de domínio holandês. Palácio do 
Itamaraty, MRE, Brasília, Brasil.
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Créditos das imagens de baixo para cima: Reprodução/
Arquivo da editora; Reprodução/Museu Siegerland, Siegen, 
Alemanha; Reprodução/Fundação Biblioteca Nacional, Rio 
de Janeiro, RJ; Grafismo no número da unidade: Coleção 
particular/Castelo de Gripsholm, Suécia
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A planta da 
cana-de-açúcar é 
natural da Ásia, no 
Oriente. Como ela 
veio parar no Brasil? 
Você conhece alguns 
produtos que são 
obtidos da 
cana-de-açúcar?

1419: Ocupação da ilha da Madeira pelos portugueses. 

Em 1711, o jesuíta André João Antonil, “um anônimo toscano”, pu-
blicou o livro Cultura e opulência do Brasil por suas drogas e minas. 

O livro foi proibido por ordem do rei dom João V, e os exemplares 
foram recolhidos e queimados no mesmo ano de 1711. A obra divulgava 
as riquezas do Brasil, a forma como eram beneficiados o açúcar e o tabaco 
e os caminhos para as minas de ouro. A divulgação dessas informações 
era proibida pela Coroa. 

O livro de Antonil, que ficou conhecido como Cultura e opulência do 

Brasil, é uma importante fonte histórica. Afinal, nele o jesuíta não apenas 
relatou o que viu nos anos que passou no Brasil, como reuniu uma série 
de informações que fizeram de sua obra quase um manual. 

Vamos conhecer a forma como foram exploradas, no Brasil, as 
riquezas que a Coroa portuguesa tanto queria ocultar do grande 
público. 

Wikipedia/Wikimedia Commons 1.0

 A família Ávila
Nos arquivos secretos da Inquisição de Lisboa, existe uma denúncia 

contra o mestre de campo Garcia d’Ávila Pereira de Aragão, um dos homens 
mais ricos da capitania da Bahia na segunda metade do século XVIII. 

Apesar do prestígio de Garcia d’Ávila, um vizinho o denunciou ao Tribu-
nal do Santo Ofício de Lisboa e o acusou de extrema crueldade contra seus 
escravos em 26 ocasiões. Os casos relatados pelo denunciante são muito 
detalhados, situação que permitiu aos historiadores concluir que devem ter 
realmente acontecido.

Foram muitas as atrocidades cometidas, como açoitar escravos e escravas 
por horas a fio e castigar crianças muito pequenas por deixarem uma fruta 
ser bicada por pássaros, por exemplo.

O Tribunal da Inquisição não julgou a denúncia, mesmo que 56 pessoas 
tenham testemunhado contra Garcia d’Ávila: arquivou o processo.

Documentos como esse são muito raros, pois, em geral, a forma como 
os senhores tratavam seus escravos não era denunciada. Havia leis que deter-
minavam o tipo e a intensidade dos castigos, mas, na verdade, os senhores 
tinham autonomia para fazer o que quisessem, sem punição.

A família de Garcia d’Ávila estava na Bahia havia duzentos anos, e sua 
história se liga ao processo de construção do domínio português sobre as 
terras brasileiras, à implantação da lavoura de cana-de-açúcar, à pecuária e 
à utilização de mão de obra escrava indígena e africana. 

Vista das ruínas da Casa da 
Torre da família Ávila, Mata 
de São João, Bahia. 
O termo casa, para se 
referir à Casa da Torre, 
significava mais do que 
uma residência: significava 
geração, família, domínio. 
A “Casa da Torre” foi 
construída pela família 
Ávila ainda no século XVI e 
é uma das representantes 
do poder particular das 
famílias no período colonial 
do Brasil. Atualmente, 
suas ruínas são tombadas 
pelo Iphan. A família Ávila 
manteve prestígio e riqueza 
por mais de duzentos 
anos. Garcia d’Ávila, um 
integrante dessa família 
denunciado à Inquisição no 
século XVIII, foi agraciado 
com a comenda de 
Cavaleiro da Ordem de 
Cristo (1752) e com o título 
de Mestre de Campo dos 
Auxiliares da Torre (1753).
Fotografia de 2018.12

Cronologia 
do capítulo

Representação da Fazenda de Santa Cruz, desenho de 
Maria Graham, século XIX. Durante os primeiros séculos 
do período colonial, a Fazenda de Santa Cruz, no Rio de 
Janeiro, firmou-se como um importante centro econômico 
da América portuguesa, desenvolvendo atividades 
agrícolas e pecuárias. A princípio, era administrada pelos 
jesuítas e, em meados do século XVIII, tornou-se posse da 
Coroa portuguesa.

Tales Azzi/Pulsar Imagens

Créditos das imagens de baixo para cima: Reprodução/Biblioteca da Universidade de Leiden, Holanda; Reprodução/Palácio do Itamaraty, Ministério das Relações 
Exteriores, Brasília, DF.; The Granger Collection/Glow Images; Tales Azzi/Pulsar Imagens; Reprodução/Arquivo da editora

OUTRAS HISTÓRIAS
Seção que complementa o 
tema central do capítulo com 
informações paralelas ao 
conteúdo ou mais aprofundadas. 
Há nove subtipos: Artes, 
Crenças, Personagens, Lugares,
Lutas sociais, Modos de 
viver, Economia, Episódios e 
Tecnologias.

Você já ouviu falar...
Explica conceitos e 
termos-chave importantes 
para a compreensão dos 
assuntos estudados. 

Puxando pela memória
Boxe no início e no fi nal de cada capítulo 
com o objetivo de relacionar conhecimentos 
prévios ao tema em questão.
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Você encontrará 
atividades com os 
seguintes ícones:

desafi o pesquisa interdisciplinar dupla grupo individual

Indica que há material 
audiovisual relacionado ao tema 
ou ao conteúdo abordado.

Não escreva neste 
livro. Faça todas as 
atividades em seu 
caderno.

Fique de olho
Sugestões de livros, fi lmes 
e sites, acompanhadas de 
breves sinopses. 

O seu lugar
na História
Boxe que estimula a 
pesquisa de campo, 
articulada à História e às 
experiências locais. 

212 213Os holandeses no Brasil | CAPÍTULO 13UNIDADE 5 | América portuguesa  

1630: Holandeses conquistam Pernambuco. 

Geografia

Ao longo do século XVII, a exploração do sert ão alargou os domínios portugueses na América, 

ultrapassando a linha divisória estabelecida pelo Tratado de Tordesilhas, em 1494. Partindo de 

São Paulo, os bandeirantes se expandiram para o sul, centro-oeste e planalto mineiro. Antônio 

Raposo Tavares, por exemplo, comandou uma expedição que, do Mato Grosso, alcançou a 

Amazônia. Veja no mapa.

A expansão bandeirante no centro-oeste, a partir de São Paulo, também aproveitou o curso 

dos rios. Os bandeirantes faziam balsas e jangadas para enfrentar as monções. Venciam rios e 

cachoeiras levando água pelo peito.

A partir do texto acima, pesquise:

1 | Como se chama a navegação realizada nos rios? 

A HISTÓRIA NÃO ESTÁ SOZINHA  Holandeses de olho no Brasil

Foi no contexto da União Ibérica que os holandeses conquistaram o 
nordeste brasileiro.

Para entender esse fato é preciso que recuemos um pouco no tempo. 
Os Países Baixos, cuja principal província era a Holanda, pertenciam à Coroa 
espanhola desde o século XVI. Quando Filipe II assumiu o trono, em 1556, 
passou a tratar a região com mão de ferro. Aumentou impostos e ordenou 
perseguições religiosas contra a população, pois boa parte dela tinha se 
convertido ao protestantismo.

Em 1568, as províncias protestantes se revoltaram contra a Espanha, 
provocando uma guerra que duraria 80 anos. Em 1579, um ano antes da 
união entre as Coroas ibéricas, as províncias rebeldes proclamaram a sua 
independência, lideradas pela Holanda, fundando uma república.

Em 1604, os holandeses criaram a Companhia das Índias Orientais para 
atuar no oceano Índico. Tomaram várias feitorias portuguesas envolvidas no 
comércio de especiarias.

Em 1621, criaram a Companhia das Índias Ocidentais, esta para atuar 
no Atlântico, com o objetivo de assaltar as frotas espanholas que carrega-
vam ouro e prata para Sevilha e de conquistar as capitanias açucareiras do 
nordeste brasileiro.

Guerra do açúcar
Em 1624, os holandeses atacaram a Bahia, segunda grande produtora 

de açúcar e sede do governo-geral do Brasil colonial. Chegaram a tomar a 
capital, Salvador, mas tiveram de deixá-la no ano seguinte, repelidos pela 
população local.

Os holandeses pretendiam fazer da Bahia seu quartel-general para con-
quistar todo o nordeste açucareiro, mas mudaram de planos após a derrota 
de 1625. Sabendo que as defesas de Olinda e do Recife eram precárias, o alvo 
passou a ser Pernambuco. Além disso, essa região era a principal produtora 
de açúcar da colônia. 

Vitória holandesa
Em 1630, a frota holandesa se aproximou do litoral pernambucano. Eram 

nada menos que 67 navios e 7 mil soldados bem armados, além de quase 
mil canhões. Olinda foi arrasada; o Recife, conquistado.

Liderados pelo governador Matias de Albuquerque, soldados luso-bra-
sileiros e indígenas se refugiaram no Arraial do Bom Jesus, na várzea do rio 
Capibaribe, e organizaram tropas guerrilheiras para sabotar os holandeses, 
impedindo-os, assim, de dominar a várzea açucareira. Foi então que Henrique 
Dias entrou em cena.

História do Brasil 

por Boris Fausto 

– Colônia (Brasil). 

Direção de Mônica 

Simões, 2002. 

28 min. Disponível 

em: <https://

tvescola.org.br/tve/

video?idItem=12145>. 

Acesso em: 14 maio 

2018.

Usando imagens 

e documentos, o 

historiador Boris 

Fausto conta como 

era o Brasil nos 

primeiros séculos 

após a chegada dos 

europeus.

FIQUE DE OLHO

Arraial: lugar pequeno, 
vilarejo, povoado 
provisório. 

Guerrilheiro: que 
faz guerrilha, uma 
pequena guerra, em 
razão de não ser guerra 
aberta e convencional. 
Caracteriza-se 
pela ocultação dos 
combatentes e por sua 
grande mobilidade.

1632: Calabar se alia aos holandeses. 

Brasil: Principais bandeiras (século XVII)

Fonte: elaborado com base em ALBUQUERQUE, Manoel M. Atlas histórico escolar. Rio de Janeiro: Fename, 1978. p. 22.
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Bandeiras de busca de ouro e diamantes

Bandeiras de apresamento de indígenas 

Limites atuais do território brasileiro
Missões

1635: Fim da resistência luso-brasileira 
em Pernambuco. 

1637: Maurício de Nassau assume o governo do Brasil holandês. 
Holandeses conquistam São Jorge da Mina, na Guiné. 
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2 | Qual é o significado de monções?

A HISTÓRIA NÃO 
ESTÁ SOZINHA
Seção que aborda a 
interdisciplinaridade – a 
articulação da História 
com outras disciplinas.

GLOSSÁRIO
Explicação de palavras ou 
expressões que aparecem 
destacadas no texto, 
facilitando o estudo e a 
compreensão do tema em 
questão.

Cá entre nós
Traz assuntos 
complementares ao 
texto principal. Por vezes 
trabalha os conhecimentos 
prévios.

UNIDADE 4 | América e África na modernidade  180 181A África ocidental no tempo do tráfi co de escravos – iorubas, fons, jejes e hauçás | CAPêTULO 11 

 Revolta escrava entre os iorubas

Afonjá era o comandante supremo dos exércitos do Reino de Oió, 
membro da aristocracia ioruba. Como mencionado no início do capítulo, foi 
um dos que pretendeu ser alafim, começando a luta em 1796, sem resultado. 
Mas não desistiu. 

Em 1817, Afonjá uniu-se a um mulá de origem fulani, Alimi, que pregava 
a religião muçulmana na região. Juntos, instigaram uma revolta escrava, 
com relativo sucesso. Muitas guerras se seguiram. O objetivo era destruir os 
exércitos do alafim. Os escravos eram regularmente empregados nas forças 
militares do Reino de Oió, muitos deles hauçás e de religião muçulmana que, 
com a esperança de se tornarem livres, aderiram aos exércitos de Afonjá e 
Alami. O Império Oió desmoronou. 

Porém, a escravidão não acabou. Ao contrário, intensificou-se. O Reino 
do Daomé foi o mais beneficiado com o enfraquecimento de seu vizinho Oió. 

A partir dessa rebelião escrava, muitos senhores resolveram vender seus 
escravos para o tráfico atlântico, com receio de que eles aderissem à revolta. 

Foi o caso de nosso personagem, Ali Eisami, cujo senhor ioruba o vendeu 
para um negociante de Porto Novo, um dos principais portos de exportação 
de escravos da África ocidental. 

Manilha: objeto de 
metal, geralmente 
cobre ou latão, em 
forma de “C” e 
utilizado como enfeite 
nos braços ou nos 
tornozelos; também era 
utilizada como moeda. 

Nos mercados das 
cidades africanas, o 
comércio era feito 
com a utilização 
de vários tipos 
de moeda, como 
manilhas, barras e 
arames de cobre. 
Mas, por toda parte 
da África abaixo 
do Saara, os cauris 
(conchas como as da 
fotografia da página 
seguinte) eram as 
principais moedas 
de troca. Os cauris 
são uma espécie de 
búzio encontrado 
na costa oriental 
da África, nas ilhas 
Maldivas, no oceano 
Índico. Eles foram 
introduzidos no 
centro da África 
por negociantes do 
deserto do Saara, 
que lá compravam 
principalmente 
escravos. 

CÁ ENTRE NÓS

Cauris, Senegal. 
Fotografia de 

Um africano e suas memórias

Leia o que Ali Eisami revelou sobre sua venda como escravo:

Depois de ficar ali [em território ioruba] quatro anos, uma guerra começou: agora, 

todos os escravos que iam para a guerra tornavam-se livres; então, quando os escravos 

ouviram essas boas-novas, todos correram para lá, e os iorubas viram isso. Um amigo do 

homem que me comprara lhe disse, “Se você não vender este escravo seu, ele vai fugir e 

ir para a guerra, de forma que seus cauris estarão perdidos, porque esse moço tem olhos 

firmes”. Então o homem me pegou, me amarrou e seus três filhos levaram-me para a 

vila de Ajashe [Porto Novo], onde homens brancos tinham desembarcado; então tiraram 

os ferros de meus pés, levaram-me para a gente branca, que me comprou, e colocou um 

ferro em volta do meu pescoço. Depois de comprar todo mundo, eles nos pegaram e nos 

trouxeram para a beira-mar, trouxeram uma canoa muito pequena e nos transferiram um 

a um para uma grande embarcação.

REIS, João José. Rebelião escrava no Brasil: a história do levante dos malês em 1835. 
São Paulo: Companhia das Letras, 2012. p. 165.

Ele não veio para o Brasil, que era o destino da embarcação, porque os ingleses capturaram 
o navio negreiro e levaram os escravizados para Serra Leoa.

DOCUMENTOFoi em uma dessas batalhas que Ali Eisami (personagem apresentado no 
início do capítulo) foi capturado pelos hauçás jiradistas e tornado escravo na 
cidade de Kano. Ali Eisami foi vendido para um proprietário ioruba da região 
de Katunga, capital do Reino de Oió, onde viveu por cerca de quatro anos.

Mas as desventuras de Ali Eisami não acabaram aí, e ele não morreu na 
condição de escravo.

1818: Ali Eisami é vendido e embarcado para o Brasil. Guezo 
chega ao trono do Daomé por intermédio de um golpe.

1820: Os fon se livram definitivamente da dominação do Reino de Oió.

Reprodução/Coleção particular

Godong/UIG/Getty Images

Cauris, Senegal. 
Fotografia de 

Godong/UIG/Getty Images

Cidade hauçá de Kano, principal mercado da África central, onde Ali Eisami foi levado como cativo. 
Gravura de Charles Maurand, 1860. Coleção particular.

A gravura retrata 
o muçulmano 
Ali Eisami, 
escravizado que 
não chegou ao seu 
destino no Brasil 
porque ingleses 
capturaram, em 
1818, o navio 
em que ele era 
transportado. 
Século XIX. 
Coleção particular. 
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1 |  Pelas leis do Alcorão, livro sa-

grado dos muçulmanos, o que 

está errado na venda de Ali Ei-

sami como escravo? 

2 |  A que movimento Ali Eisami se 

referiu quando disse que “uma 

guerra começou”?

3 |  O que Ali Eisami quis dizer com 

“cauris”?

DOCUMENTO
Apresenta fontes 
documentais escritas ou 
visuais, complementando e 
enriquecendo os assuntos 
desenvolvidos no capítulo.

CRONOLOGIA
Disposta no alto das páginas, 
apresenta fatos marcantes 
do período em estudo em 
cada capítulo, organizados 
em ordem cronológica. 

A Europa da s navegações oceânicas | CAPêTULO 2 31

1488: Bartolomeu Dias dobra o cabo das Tormentas. 

 È Os recursos econômicos passaram a ser abundantes. Os mercadores 
portugueses, e também os italianos de Gênova, investiram na aven-
tura portuguesa em busca das Índias. E, tão logo iniciada na África, a 
expansão marítima tornou-se muito lucrativa.

A importância da Revolução de Avis

A centralização da monarquia em Portugal, ainda no século XIV, favore-
ceu a expansão marítima, pois foi a Coroa que montou e dirigiu a aventura 
atlântica. Essa mudança política ocorreu com a Re volução de Avis, em 1383, 
que rompeu com a dominação do reino espanhol de Castela sobre Portugal.

A Revolução de Avis resultou de uma aliança entre a nobreza, que desejava 
a autonomia  do reino, e os mercadores, interessados no negócio marítimo. 
Consolidada em 1385, a dinastia de Avis, liderada pelo rei dom João I, iniciou 
a expansão com a conquista de Ceuta, no Marrocos, em 1415.

Centraliza•‹o do poder e navega•›es oce‰nicas

O pioneirismo português na expansão marí-

tima esteve relacionado, portanto, com a ascen-

são da dinastia de Avis. Na mesma época, a vi-

zinha Espanha, por exemplo, estava dividida em 

reinos independentes, como Castela, Aragão, 

Navarra e Galiza. No sul castelhano ainda havia 

um reino islâmico bem firme: Granada. Os es-

panhóis não possuíam um poder centralizado, 

e ainda lutavam para expulsar os muçulmanos 

da península Ibérica.

• O pioneirismo português tem a ver, entre outras condições, com a Revolução de Avis. 

O que isso quer dizer?

AO MESMO TEMPO

Reconquista cristã na península Ibérica

Fonte: elaborados 
com base em 
VICENTINO, 
Cláudio. Atlas 

histórico. 

São Paulo: 
Scipione, 
2011. p. 89; 
ARRUDA, José 
Jobson de. Atlas 

histórico básico. 
São Paulo: Ática, 
2009. p. 18.
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ROTEIRO DE ESTUDOS

120120 Reformas religiosas| CAPêTULO 7 
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 O QUE APRENDEMOS?

1 |  Que episódio marca o início da Reforma luterana?

2 | Qual grupo social deu apoio político e militar à Reforma luterana? 

3 | Como podemos associar a Bíblia à doutrina defendida por Lutero?

4 | O que significa a doutrina da predestinação formulada por Calvino?

5 | Por que os protestantes, de maneira geral, rejeitavam o culto católico 
aos santos?

6 | Qual foi o reino europeu em que o próprio rei realizou a Reforma protestante?

7 | Qual a relação entre Lutero e Calvino? 

8 | O que Thomas Müntzer tem a ver com a Reforma luterana?

9 | Por que a frase seguinte é falsa? 

A Reforma luterana atendeu às expectativas da burguesia comercial alemã, que 
pretendia romper com o feudalismo defendido pela Igreja.

10 |    Por que a cidade italiana de Trento é importante na história da Reforma 
protestante?

 PESQUISA

Igrejas evangŽlicas no Brasil

Iniciadas no século XVI, as Reformas protestantes se expandiram pela Europa 

e pelo mundo ocidental. 

Mesmo no Brasil, colonizado por um reino católico, Portugal, o protestantismo 

ganhou importância desde o século XIX.

Em 2010, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), o protestantismo era o segundo grupo religioso em número de fiéis no 

país, só perdendo para os católicos. 

As diversas igrejas protestantes contavam com 42,3 milhões de fiéis ou cerca 

de 22% da população brasileira. 

Entre as igrejas protestantes mais antigas, destacam-se as batistas, com quase 

4 milhões de seguidores. Entre as igrejas mais novas, chamadas evangélicas, 

pentecostais ou neopentecostais, prevalece a Assembleia de Deus, com mais 

de 12 milhões de fiéis.

1 |  Qual é a doutrina do chamado pentecostalismo ou neopentecostalismo? Se 
necessário, pesquise.

2 |  Indique três diferenças entre a doutrina ou organização da Igreja neopente-
costal e a da Igreja católica.

120

  IMAGENS CONTAM A HISTÓRIA

O calvinismo se expandiu em várias províncias dos Países Baixos, especialmente na Holanda, que 

contava com uma vigorosa burguesia mercantil. O rei espanhol Filipe II, que herdou os Países Baixos de 

seu pai, praticou ali uma forte política fiscal, além da intolerância religiosa com os calvinistas, acirrando 

as disputas entre católicos e protestantes e levando-os a entrar em guerra.

• Observe a imagem com atenção. Sabendo que a cena principal se passa em uma igreja, indique elementos 
do quadro que revelam o sentimento calvinista dos revoltosos.

O PASSADO PRESENTE

Apesar da rivalidade, católicos e protestantes tinham em comum a rejeição à homossexualidade, 

amparada na antiga tradição bíblica. Já no Antigo Testamento consta que “abominável” é a r elação 

sexual entre dois homens, como se um deles “fosse mulher” (Levítico, 18:22). No Novo Testamento, 

o apóstolo Paulo, que viveu no século I d.C., também condenou a sensualidade “de homens com ho-

mens” (Epístola aos Romanos, 1:27). A condenação bíblica aos homossexuais se transformou em uma 

perseguição implacável nos séculos XVI e XVII. Nesse período, na Espanha, o Tribunal da Inquisição 

mandou queimar 85 homens por essa conduta sexual. Na França, 38 foram executados pela mesma 

causa. Nos países calvinistas, cem homens foram queimados: trinta na Suíça e setenta na Holanda. Em 

2013, porém, o papa Francisco I afirmou: “Se uma pessoa é gay e procura Jesus, e tem boa vontade, 

quem sou eu para julgá-la?”.

Com base no texto acima, responda às seguintes questões.

1 |  Há evidências, no Brasil atual, de assassinatos de homossexuais, como havia no século XVI ou XVII? 
Pesquise.

2 | Como interpretar a posição do papa Francisco I sobre o assunto?

A rebelião calvinista 

de 1566, retratada por 

Franz Hogenberg. Museu 

Britânico, Londres.
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Abominável: 

detestável.

ROTEIRO DE ESTUDOS
Seção que fi naliza o estudo de cada capítulo com 
propostas de atividades diversas, que trabalham as 
diferentes habilidades e competências relacionadas 
ao ensino-aprendizagem de História. É dividida em 
quatro subseções: O que aprendemos?, Pesquisa, 
Imagens contam a história e O passado presente.

AO MESMO TEMPO
Seção que traça paralelos 
entre a sociedade ou 
processo examinado no 
capítulo e outras sociedades 
ou processos da mesma 
época.

UNIDADE 3 | A modernidade no Ocidente europeu110

1520: Lutero é excomungado. 1522: Lutero traduz a Bíblia para o alemão.

Paraíso e inferno
Lutero temia pela própria alma. Mas temer a morte é um sentimento 

humano e universal. Esse medo é sentido de diferentes maneiras, conforme 

a pessoa, a época e a sociedade em que vive. 

Na Europa do século XVI, homens e mulheres temiam a morte física, 

claro, mas sentiam pavor ainda maior da morte espiritual: a condenação de 

sua alma. Durante a Idade Média, a Igreja católica tinha convencido os cris-

tãos de que o Inferno aguardava os pecadores após a sua morte. Os padres 

diziam que poucos conseguiriam salvar a própria alma e alcançar o Paraíso. 

Para escapar do Inferno, não bastava garantir bom comportamento 

e boas ações, rezar sempre, não faltar à missa e confessar os pecados aos 

padres da paróquia. Era preciso fazer doações à Igreja católica pagando o 

dízimo – dez por cento do que se ganhava no mês ou no ano. 

O medo do Inferno, como vimos, era maior do que o medo da morte. 

Para dar alguma esperança de salvação aos cristãos, a Igreja católica criou 

durante a Idade Média a ideia de “inferno provisório”, chamado Purgatório. 

Um lugar onde as almas purgavam os pecados até que, purificadas, fossem 

autorizadas a entrar no Paraíso. 

Entretanto, a Igreja católica passou a cobrar pelo remédio. Para que 

a alma do morto escapasse do Purgatório, os parentes deviam pagar por 

missas e fazer doações.

Observe com atenção a pintura ao 

lado, ela representa o Purgatório. 

Descreva-a em relação ao tema 

do capítulo.

O  QUE HÁ NA IMAGEM?

Purgar: tornar puro; 

livrar-se de impurezas.
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Virgem com o menino e o Purgat—rio, óleo sobre tela de 

Diego Quispe Tito, século XVII. Museu de Arte do Brooklin, 

Nova York, Estados Unidos.

O SEU LUGAR    
NA HIST O RIA

O Brasil não tem 

uma religião 

oficial. Diversas 

manifestações de fé 

são aceitas no país.

Em grupo, façam 

uma pesquisa com, 

pelo menos, vinte 

pessoas. Podem 

ser vizinhos da 

rua ou do prédio, 

frequentadores da 

praça, funcionários 

da escola, etc. 

Perguntem: você 

segue uma religião? 

Qual? Apresentem 

os resultados da 

pesquisa em sala de 

aula.

O que há na 
imagem/no mapa?
Aprofunda a leitura de 
uma imagem ou de um 
mapa, relacionando-a/o 
ao conteúdo do capítulo 
ou à realidade vivida.
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 Unidade 1
Mudanças no 
feudalismo e a 
expansão atlântica 
europeia
A Unidade é composta pelos 

capítulos 1 e 2, dedicados à aná-
lise das mudanças na sociedade 
feudal na Baixa Idade Média e do 
contexto da crise do mundo me-
dieval e do início da Idade Moder-
na, trabalhando o movimento de 
expansão marítima da Europa 
em direção ao oceano Atlântico.

Com o objetivo de evitar a rup-
tura temática e favorecer a pro-
gressão de conteúdo, foram cria-
dos objetos de conhecimento e 
habilidades específicos para o 
primeiro capítulo desta Unida-
de. Eles estabelecem elos entre 
a análise do feudalismo europeu 
(capítulos 9 e 10 do volume ante-
rior), cuja crise (capítulo 1 deste 
livro) desemboca na expansão 
atlântica e no encontro e o con-
fronto entre o “Velho” e o “Novo” 
mundos (temas também desta 
Unidade).

O conteúdo dos livros está 
alinhado com os parâmetros es-
tabelecidos pela BNCC e, justa-
mente por essa razão, optou-se 
por criar objetos de conhecimen-
tos e habilidades específicos: 
para que a estrutura da cole-
ção aborde e relacione de for-
ma coerente temas considerados 
importantes. Para isso, os obje-
tos de conhecimento e as habi-
lidades específicos tem como 
referência a Unidade temática 
da BNCC – O mundo moderno e 
a conexão entre sociedades afri-
canas, americanas e européias, 
que você pode conferir na tabe-
la apresentada na página XLIV 
do Manual Geral desta coleção.

A imagem de abertura retra-
ta alguns dos seres fantásticos 
que faziam parte do imaginário 
medieval sobre o “mar desconhe-
cido”, ou seja, o oceano Atlânti-
co, porque o “mar conhecido” 
era o mar Mediterrâneo. Foram 
inúmeras as pinturas dos sécu-
los XV, XVI e até mesmo XVII que 
indicavam a presença de mons-
tros marinhos ou de criaturas 
não encontradas no cotidiano, 
por exemplo, peixes alados ou 
enormes, como os desta pintura, 
do século XVI, gravada por Jean 
Collaert para ser reproduzida em 
livros da época.

Competências Gerais da 

Educação Básica

Competências Específicas de 

Ciências Humanas
Competências Específicas de História

CG2, CG3 CCH3, CCH5, CCH7 CEH1, CEH2, CEH5

10 MANUAL DO PROFESSOR - UNIDADE 1

HISTORIA_DOC_G2020_7ano_MP_Cap01_010a025.indd   10 11/4/18   4:25 PM



11MANUAL DO PROFESSOR - UNIDADE 1

11

 » COMÉRCIO E CIDADES NO 

FEUDALISMO

 » A SOCIEDADE MEDIEVAL 

EM CRISE

 » EXPANSÃO MARÍTIMA 

EUROPEIA

 » NAVEGANDO PARA A 

ÁFRICA E O ORIENTE

 » AMÉRICA, UM 

NOVO MUNDO PARA 

OS EUROPEUS

Nesta unidadeVAMOS ESTUDAR

Representação de embarcações 

europeias e monstros marinhos. 

Gravura do século XVI, de Jean 

Collaert. Coleção particular. 
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MUDANÇAS NO 
FEUDALISMO 
E A EXPANSÃO 
ATLÂNTICA 
EUROPEIA 

A partir do século XV, os europeus de-
ram início às grandes navegações oceâni-
cas. Os portugueses tomaram a dianteira, 
desbravando o oceano Atlântico, depois o 
Índico. A Europa alargou seus horizontes 
geográficos. 

Enfrentar os mares era motivo de pâ-
nico, pois, na sociedade da época, acredi-
tava-se que os mares eram a mora da de 
monstros. Apesar de apoiados na melhor 
tecnologia da época, os europeus continua-
vam acreditando em criaturas sobrenaturais. 
Enfrentaram o medo, conheceram dife-
rentes povos sobre os quais nunca tinham 
ouvido falar e chegaram a terras distantes, 
batizando-as de América.

Créditos das imagens de baixo para cima: The 
Moneylender and His Wife by Quentin Massys; De Agostini 
Picture Library/Easypix; Erich Lessing/Album/Latinstock/
Biblioteca Nacional, Paris, França.

 Objetivos da Unidade
• Identificar os processos de 

mudanças na sociedade feu-

dal na Baixa Idade Média.

• Analisar o contexto da crise 

do mundo medieval e a tran-

sição da Idade Média para 

a Modernidade na Europa.

• Analisar o movimento de 

expansão marítima da Eu-

ropa em direção ao oceano 

Atlântico.

• Identificar as navegações 

pela costa ocidental africa-

na, a chegada ao Oriente e 

a descoberta da América.

Texto complementar

A vida prática das cidades 

italianas

Na Itália de 1300, para onde 
se transferiu o principal da 
inovação, os que dominam não 
são nem os camponeses, nem 
os guerreiros, nem os padres. 
São os negociantes, os banquei-
ros, que traficam de tudo, espe-
ciarias, fazendas, seda, obras de 
arte, emprestando ao rei, reco-
lhendo em toda a cristandade o 
imposto devido ao Papa, forman-
do para isso o que chamam de 
companhias, presentes, através 
de filiais, em todas as principais 
praças de comércio. A Catedral 
não é, pois, nas cidades da Tos-
cana e da Umbria, o que ela é na 
França e na Inglaterra, o centro 
de tudo. É um objeto, um belo 
objeto que se coloca entre outros. 
A vida se organiza em torno da 
praça, onde se discute, onde se 
trocam coisas e palavras, e ao 
longo das ruas para as quais se 
abrem as lojas e oficinas. A mais 
alta cultura não é aqui teológica. 
É prática, civil, profana, baseada 
no direito romano que se ensina 
na Universidade de Bolonha, ba-
seada no cálculo e, em suas áreas 
avançadas, em Aristóteles, mas 
naquele Aristóteles que fala de 
lógica e virtude [...].

DUBY, Georges. A Europa na Idade 
Média. São Paulo: Martins Fontes, 

1988. p. 105.

Habilidades da BNCC trabalhadas na Unidade

EF07HI02 EF07HI06

Objetos de conhecimento 

específicos da coleção

Habilidades específicas 

da coleção

Crescimento do comércio e das 

cidades na Baixa Idade Média.

Crise do mundo feudal no 

século XIV.

Transição da Idade Média à Ida-

de Moderna na Europa cristã.

Identificar os mecanismos de cresci-

mento do comércio e das cidades no 

mundo feudal dos séculos XI a XIII.

Identificar os elementos que desen-

cadearam a crise do feudalismo no 

século XIV.
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Marco Polo, mosaico 

italiano de Eurico Podio, 

1867. Palácio Tursi, 

Gênova, Itália. 

 L
e

e
m

a
g
e

/H
u
lt
o
n

 F
in

e
 A

rt
 C

o
lle

c
ti
o
n
/G

e
tt

y
 I
m

a
g

e
s

1
MUDANÇAS E CRISE DA 
SOCIEDADE MEDIEVAL

Marco Polo nasceu em 1254 na cidade italiana de Veneza.
Seu pai, Niccolo Polo, um rico comerciante de produtos do Oriente, 

só o conheceu quando retornou de uma longa viagem pela Ásia com 
o irmão, Maffeo, muitos anos depois, em 1271, quando Marco tinha 
17 anos. Mas logo partiram novamente para a Ásia, desta vez levando 
o jovem Marco, que, por tudo que aprendeu sobre navios, moedas e 
técnicas de comércio, não teve nenhuma dificuldade em se adaptar ao 
mundo mercantil. Atraídos pelas riquezas da região, alcançaram o Império 
Mongol de Kublai Khan e lucraram tanto com suas transações comerciais 
que só retornaram a Veneza 24 anos depois. As peripécias e aventuras 
desta longa viagem foram narradas em um livro que ficou muito famoso, 
chamado As Viagens ou O Livro das Maravilhas.

Marco Polo morreu em 1324, deixando a esposa e três filhas. Sua 
vida é um exemplo das transformações provocadas pelo grande desen-
volvimento do comércio e das cidades iniciado no século XI, levando a 
Europa para uma nova etapa de sua história.

Créditos das imagens de baixo para cima: Daniel Thierry/Photononstop/Diomedia; SPL/Latinstock/Biblioteca Britânica, Londres, Inglaterra; Tarker/The Bridgeman Art 
Library/Fotoarena; Photo Josse/Leemage/Corbis Historical/Getty Images; Leemage/Hulton Fine Art Collection/Getty Images; The Stapleton Collection/The Bridgeman 
Art Library/Fotoarena.

Burgo vem da palavra 

burgus, que em latim 

significa “pequena 

fortaleza”, “povoado”. 

Hoje existem pessoas 

que são consideradas 

burguesas. Sabendo 

disso, você sabe o que 

significa burgu•s? 

 Capítulo 1
Mudanças e crise da 
sociedade medieval
O capítulo tem como persona-

gem microanalítico o comerciante 
Marco Polo e como objetivo ana-
lisar as principais mudanças na 
sociedade feudal na Baixa Idade 
Média, contemplando o cresci-
mento do comércio e das cida-
des e os fatores que levaram o 
mundo feudal a entrar em crise 
no século XIV.

 Objetivos gerais do 
capítulo

• Identificar os processos de 
mudanças na sociedade feu-
dal na Baixa Idade Média.

• Analisar o contexto da crise 
do mundo medieval.

Conforme mencionado ante-
riormente, foram criados objetos 
de conhecimento e habilidades 
específicos para este capítulo. O 
objetivo é favorecer a progressão 
de conteúdo entre a análise do 
feudalismo europeu (capítulos 
9 e 10 do volume anterior) e de 
sua crise (este capítulo).

Espera-se que, ao final da lei-
tura e da execução das tarefas 
propostas, o aluno tenha domí-
nio das habilidades propostas. 

Objetos de conhecimento 

específicos da coleção

Crescimento do comércio e 
das cidades na Baixa Idade 

Média.
Crise do mundo feudal no 

século XIV.
Transição da Idade Média à 
Idade Moderna na Europa 

cristã.

Habilidades específicas 

da coleção

Identificar os mecanismos de 
crescimento do comércio e 

das cidades no mundo feudal 
dos séculos XI a XIII.

Identificar os elementos que 
desencadearam a crise do 
feudalismo no século XIV.

Puxando pela memória
Resposta pessoal. Espera-se que o aluno relacione os dois termos 

e responda que burguês é o morador de uma pequena fortaleza, de 
um povoado; pode também relacionar o burguês ao comerciante, 
ao empresário industrial.

Material digital
Para auxiliar em seu planejamento escolar e na organização de 

suas aulas, verifique o plano de desenvolvimento do 1o bimestre, 
localizado no material digital do Manual do Professor.
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1088: Fundação da primeira universidade do mundo em Bolonha, Itália. 

 Crescimento do comércio
Na Baixa Idade Média, a 

partir do século XI, uma série 

de fatores contribuíram para o 

desenvolvimento do comércio 

e a recuperação das cidades, 

provocando grandes transfor-

mações sociais.

O aumento da produção 

no campo permitiu aos cam-

poneses destinar uma parte 

dos alimentos cultivados ao 

comércio. A população das 

cidades voltou a crescer e sur-

giram novas rotas mercantis. 

Diante desse cenário favorável, 

os comerciantes voltaram a ser 

figuras comuns na paisagem 

medieval. No entanto, a Euro-

pa do Ocidente enfrentou uma 

grande crise no século XIV, que 

resultou no fim do feudalismo.
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Geografia

Marco Polo retornou a Veneza em 1295. Três anos depois, comandou uma guerra contra a 

cidade de Gênova, onde foi capturado e preso. Na cadeia, ditou a um colega de cela toda a 

viagem que havia realizado. Esse relato foi organizado em um livro, que ficou conhecido como

 As Viagens ou O Livro das Maravilhas. Foi traduzido para o latim em 1315, e em 1471 foi impresso. 

O livro se tornou um sucesso, tendo várias edições.

As histórias relatadas no livro de Marco Polo eram tão fantásticas que os leitores não acredi-

tavam que fossem verdadeiras – e talvez algumas não fossem mesmo. Somente no século XIX os 

pesquisadores confirmaram várias informações lá contidas. Muitos lugares do Oriente até então 

desconhecidos foram descobertos por meio de sua narrativa.

1 |  Compare o mapa desta página com um planisfério atual e cite três países que existem em nossos 
dias que são atravessados pela rota de Marco Polo.

2 |  Qual foi a importância do livro de Marco Polo para os conhecimentos geográficos naquela época?

3 |  Em sua opinião, como um relato de viagem pode incentivar outras pessoas a viajar? 

A HISTÓRIA NÃO ESTÁ SOZINHA
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Fonte: elaborado com base em ALBUQUERQUE, Manoel Maurício de; REIS, Arthur Cézar 
Ferreira; CARVALHO, Carlos Delgado de. Atlas histórico escolar. Rio de Janeiro: Fename, 
1980. p. 112-113. 

A provável rota de Marco Polo (século XIII)

Cronologia 
do capítulo

Texto complementar

[...] Mas cidades desenvolve-
ram também o papel de centros 
de troca. Durante muito tempo 
apenas os produtos de luxo (teci-
dos, paste, especiarias) ou de pri-
meira necessidade (sal) alimenta-
ram o comércio. As mercadorias 
pesadas (grãos, madeira) só len-
tamente passaram a fazer parte 
deste comércio. [...] Nos séculos 
XII e XIII as feiras da Champa-
nhe constituíam o principal cen-
tro comercial. Portos e cidades 
da Itália e do norte da Alema-
nha então emergiam [...]. Mas 
no Norte, a Hansa, uma vasta 
confederação comercial, adqui-
riu rapidamente poder político, 
dominando as trocas no longo 
raio de ação. No fim do século 
XIII ela estende as suas atividades 
de Flandres e da Inglaterra até o 
norte da Rússia [...]. Na mesma 
época, as relações entre os dois 
grupos que dominavam o grande 
comércio, hanseáticos ao norte 
e italianos ao sul, sofreram uma 
alteração. Em vez de se encontrar 
pelas vias terrestres que levavam 
às feiras da Champanhe, longas, 
gostosas, sempre ameaçadas, eles 
estabeleceram uma ligação direta 
regular por mar. Frotas mercantis 
passaram a ligar Gênova e Vene-
za a Londres e Bruges, e dali, ao 
espaço báltico e seus territórios 
vizinhos. O modesto comércio 
medieval, limitado às vias flu-
viais na Alta Idade Média, ao se 
desenvolver pelas vias terrestres 
no decurso dos séculos X a XIV, 
ao se aventurar pelos mares, de 
Alexandria à Riga pelas rotas do 
Mediterrâneo, do Atlântico, do 
Canal da Mancha, do Mar do 
Norte e do Báltico, preparava a 
expansão comercial da Europa 
Moderna [...].

LE GOFF, Jacques. A civilização 

do Ocidente medieval. 

Bauru: Edusc, 2005. p. 73.

A História não está 
sozinha

Geografia

1. Índia, China e Turquia.

2. Ele apresentou aos lei-
tores europeus regiões 
que não eram ainda co-
nhecidas.

3. Resposta pessoal. É inte-
ressante que os estudan-
tes reflitam a respeito da 
importância dos relatos de 
viagem como documentos 
históricos que podem, por 
meio da narrativa de aven-
turas, despertar a curiosi-
dade do leitor de conhecer 
as terras que fazem parte 
do relato.

Material digital

Para ampliar os temas abordados no bimestre, verifique no 
plano de desenvolvimento o projeto integrador A História em HQ.
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1161: Cria•‹o da Liga Hanse‡tica. 

Um mundo em transformação

Por que as atividades comerciais cresceram na Baixa Idade Média? 

A partir do século XI a produção de alimentos aumentou muito. Com 

isso, o excedente passou a ser comercializado, levando ao crescimento da 

população e à melhoria das condições de vida. Depois, com as Cruzadas, 

os comerciantes europeus tiveram acesso às rotas comerciais marítimas 

que haviam sido bloqueadas pelos muçulmanos, principalmente àquelas 

que utilizavam o mar Mediterrâneo. O comércio entre o Oriente e a Europa 

cresceu. O consumo entre os membros do clero e os nobres foi estimulado, 

passando ambos a comprar produtos de luxo que não existiam no Ocidente.

Rotas e feiras comerciais

O mar Mediterrâneo voltou a ter um comércio importante com desta-

que para as cidades italianas de Veneza e Gênova, importantes centros de 

comércio de produtos que vinham do Oriente, como especiarias, perfumes, 

marfim, porcelanas e tecidos, tão cobiçados pela nobreza europeia. 

Outras rotas comerciais marítimas incluíam o mar do Norte e o mar 

Báltico, nas quais se destacaram algumas cidades da Alemanha.

O contato entre todas essas regiões foi intenso, formando-se novas rotas 

por terra, por rio e por mar. Podemos destacar as rotas terrestres do noroeste 

da Europa, importante centro de comércio e produção de tecidos de lã. 

Nos cruzamentos dessas rotas, locais de encontro dos mercadores, 

surgiram feiras de comércio. As mais ricas e importantes foram as da região 

da Champagne, na França.

Excedente: tudo 

aquilo que ultrapassa, 

que sobra. 

Fonte: elaborado com base 
em ARRUDA, José Jobson 

de. Atlas histórico básico. São 
Paulo: Ática, 2009. p. 17. 

Rotas comerciais marítimas e terrestres na Baixa Idade Média 
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 Habilidade específica 
Aqui, trabalhamos com a ha-

bilidade específica da coleção: 

Identificar os mecanismos de 

crescimento do comércio e das 

cidades no mundo feudal dos 

séculos XI a XIII.

Texto complementar

O mercador

O caminho percorrido pela 
classe mercantil na Europa Oci-
dental entre os séculos XI e XV 
reflete modificações de extraor-
dinária importância que nes-
se período se verificaram, na 
economia, na estrutura social 
e na cultura. De elemento no-
tável, mas secundário, de uma 
sociedade predominantemente 
agrária como era a sociedade de 
inícios da Idade Média, o mer-
cador transformou-se gradual-
mente numa figura de primeiro 
plano, no criador das novas re-
lações que minavam os alicerces 
tradicionais do feudalismo [...]. 
A mentalidade dos mercadores 
distinguia-se, em muitos aspec-
tos, e substancialmente, da dos 
cavaleiros, do clero e dos cam-
poneses [...].

Em nenhum outro local da Eu-
ropa a classe mercantil atingiu 
tanto poder econômico e polí-
tico como nas cidades italianas. 
Em nenhum outro local uma 
camada tão vasta da população 
esteve ligada à atividade mer-
cantil [...]. A partir do século 
XIII, numerosos mercadores 
empreenderam longas e peri-
gosas viagens por mar. Basta re-
cordar o célebre Marco Polo. Em 
1291, os irmãos genoveses Vival-
di empreenderam uma viagem à 
qual, segundo as palavras de um 
contemporâneo, ninguém antes 
deles se tinha arriscado. A Índia, 
a China, os países da África e o 
Próximo Oriente atraíam estes 
corajosos navegadores e viajan-
tes que associavam a caça ao lu-
cro, à curiosidade e ao espírito 
de aventura. O mercador tinha 
de estar preparado para enfren-
tar o perigo, que constituía um 
aspecto imprescindível de sua 
profissão, e por conseguinte, a 
consciência do risco, da ameaça 
nunca o abandonava. 

O perigo escondia-se nas via-
gens de longo curso, sobretudo 
as que eram feitas por mar: os 
naufrágios, os assaltos dos pi-
ratas ou dos mercadores rivais. 
Mas o perigo também vinha das 
perturbações do mercado, e das 
pessoas com as quais estabelecia 
relações de vários gêneros [...]. 
Gradualmente, porém, vai-se ve-
rificando uma alteração no tipo 
dominante do grande merca-

dor: de empresário que peregrina por terra ou por mar e está sujeito 
a todos os perigos, passa a mercador que permanece na sua empresa 
e que faz os seus negócios, sobretudo por intermédio de agentes ou 
por correspondência. Essa alteração teve enormes consequências para 
a figura do mercador, a sua mentalidade e a sua cultura.

GUREVIC, Aron J. O mercador. In: LE GOFF, Jacques. O homem medieval. 
Lisboa: Editorial Presença, 1989. p. 177-178.
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Feiras e associações

As feiras eram itinerantes, ficavam cerca de quatro semanas em cada 

cidade e reuniam comerciantes de várias partes da Europa. Elas também assu-

miam um caráter festivo, com a apresentação de vários músicos e artistas. O 

bom funcionamento e a segurança das feiras eram garantidos pela proteção 

dos senhores feudais, que enviavam homens em troca do pagamento de 

taxas pelos mercadores.

Para organizar suas atividades, os mercadores formaram associações, 

como a Hansa Teutônica, ou Liga Hanseática, criada em 1161. Essa organização 

chegou a abrigar comerciantes de noventa cidades alemãs, que controlavam 

o comércio do mar Báltico. Outra organização foi a Hansa das Dezessete 

Cidades, que reuniu mercadores de cidades holandesas.

1337: Início da Guerra dos Cem Anos. 

Veneza

Veneza é uma cidade formada por di-

versas ilhas e cortada por muitos canais. É 

chamada de “Rainha do Adriático” por ser 

banhada por esse mar. Ficou muito famosa 

durante a Idade Média. 

A cidade se libertou do Império Romano 

do Oriente no início do século IX. D esde 

então, os venezianos promoveram um 

próspero comércio com a Ásia. Era em 

Veneza que as maiores rotas de comércio 

terminavam, como a Rota da Seda.

Veneza foi uma das maiores potências 

marítimas e comerciais da Idade Média, 

com numerosa frota de navios. Por lá pas-

savam mercadores de todas as origens, 

com seus navios  abarrotados de produtos 

de luxo, como sedas, pedras e especiarias, 

adquiridos nos locais mais longínquos do 

Oriente. 

Ao longo de sua história, Veneza entrou em guerra com outras cidades, disputando o domínio 

de locais estratégicos desse lucrativo comércio.

No século XIV, enquanto o resto da Europa sofria com a fome e a pobreza, Veneza se tornava 

a principal potência comercial e marítima do Mediterrâneo.

•  Qual foi a importância econômica da cidade de Veneza durante a Idade Média? 

OUTRAS HISTÓRIAS LUGARES

Vista do Canal Grande, em Veneza, Itália. A principal característica 
da cidade é a existência de canais que atravessam o centro urbano. 
Fotografia de 2018.

Ebenezer Mongoose/Shutterstock
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1161: Criação da Liga Hanseática. 

Um mundo em transformação

Por que as atividades comerciais cresceram na Baixa Idade Média? 

A partir do século XI a produção de alimentos aumentou muito. Com 

isso, o excedente passou a ser comercializado, levando ao crescimento da 

população e à melhoria das condições de vida. Depois, com as Cruzadas, 

os comerciantes europeus tiveram acesso às rotas comerciais marítimas 

que haviam sido bloqueadas pelos muçulmanos, principalmente àquelas 

que utilizavam o mar Mediterrâneo. O comércio entre o Oriente e a Europa 

cresceu. O consumo entre os membros do clero e os nobres foi estimulado, 

passando ambos a comprar produtos de luxo que não existiam no Ocidente.

Rotas e feiras comerciais

O mar Mediterrâneo voltou a ter um comércio importante com desta-

que para as cidades italianas de Veneza e Gênova, importantes centros de 

comércio de produtos que vinham do Oriente, como especiarias, perfumes, 

marfim, porcelanas e tecidos, tão cobiçados pela nobreza europeia. 

Outras rotas comerciais marítimas incluíam o mar do Norte e o mar 

Báltico, nas quais se destacaram algumas cidades da Alemanha.

O contato entre todas essas regiões foi intenso, formando-se novas rotas 

por terra, por rio e por mar. Podemos destacar as rotas terrestres do noroeste 

da Europa, importante centro de comércio e produção de tecidos de lã. 

Nos cruzamentos dessas rotas, locais de encontro dos mercadores, 

surgiram feiras de comércio. As mais ricas e importantes foram as da região 

da Champagne, na França.

Excedente: tudo 

aquilo que ultrapassa, 

que sobra. 

Fonte: elaborado com base 
em ARRUDA, José Jobson 

de. Atlas histórico básico. São 
Paulo: Ática, 2009. p. 17. 

Rotas comerciais marítimas e terrestres na Baixa Idade Média 
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Atividade 
complementar

Veneza em perigo
Todo o incalculável patri-

mônio histórico e cultural de 
Veneza, na Itália, está afun-
dando. A cidade-sonho da 
costa do Adriático, insulada 
no interior de uma laguna de 
55 quilômetros de extensão 
por 13 quilômetros de largu-
ra, está morrendo. Cinquenta 
anos de transformações indus-
triais alteraram catorze séculos 
de equilíbrio delicado entre a 
cidade e a laguna. Marés cada 
vez mais altas afogam Veneza 
e seus famosos palazzi [...]. 
Veneza convive com a maré 
alta, acqua alta em italiano, 
desde a sua fundação, no sé-
culo VI. Mas, com o passar 
do tempo, o subsolo cedeu e o 
piso da cidade baixou 23 cen-
tímetros em relação ao nível 
médio do mar em 1900 [...].

Em Veneza, pode-se admi-
rar cerca de 450 palácios e 
residências de valor artísti-
co inegável – neles, há quase 
sempre o toque de um mestre 
da arquitetura medieval, re-
nascentista e barroca. A ci-
dade, durante séculos, teve 
fama de ser ponto de encon-
tro de artistas. Compositores 
como Rossini, Giuseppe Ver-
di e, mais recentemente, Igor 
Stravinsky fizeram a sua pri-
meira apresentação em Vene-
za, no Teatro la Fenice. O Mu-
seu Accademia reúne obras de 
alguns dos mais famosos pin-
tores italianos, todos com pas-
sagens pela capital do Vêneto.
ARNT, Ricardo. Veneza, avanço 

do mar. Superinteressante, 
31 out. 2016. Disponível em: 
<https://super.abril.com.br/

comportamento/vene
za-avanco-do-mar/>. 

Acesso em: 8 jul. 2019.

• Peça aos alunos que fa-
çam uma pesquisa para 
descobrir as alternati-
vas para resolver o pro-
blema dos alagamentos 
em Veneza, cidade que 
foi tão importante na Ida-
de Média.

Outras histórias 
Lugares

• Veneza era considerada 
um centro de comércio no 
mar Mediterrâneo. Várias 
rotas comerciais vindas 
do Oriente passavam por 
essa cidade.
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Bancas e moedas

Com o crescimento do comércio, a circulação de moedas na Europa 

aumentou bastante. Entre os séculos XII e XIII, ouro e prata foram comercia-

lizados do Oriente até o Ocidente para 

confeccioná-las. Seu uso voltou a se dis-

seminar não apenas entre comerciantes, 

mas também entre servos e senhores. 

Algumas taxas que os servos deviam 

aos seus senhores podiam ser pagas 

em moeda.

O comércio e a cir culação mone-

tária criaram entre os mercadores uma 

nova atividade: a troca de moedas de 

diferentes lugares, realizada em bancas 

montadas nas feiras por pessoas que 

ficaram conhecidas como banqueiros. 

As bancas também guardavam moedas 

dos comerciantes, para evitar que eles 

fossem roubados nas viagens, e em-

prestavam dinheiro, mas com cobrança 

de juros.

Juros: cobrança pelo 

empréstimo de uma 

quantia em dinheiro. 

O banqueiro e sua mulher, 

óleo sobre painel de Quentin 

Matsys, 1514. Museu do 

Louvre, Paris, França. 

Photo Josse/Leemage/Corbis Historical/Getty Images

1348: A peste negra se alastra pela Europa. 

 As cidades medievais

As cidades foram fundamentais para o sucesso do comércio ao mesmo 

tempo que o comércio proporcionou também o progresso das cidades. 

Nesse período, cidades que haviam sido abandonadas após o colapso do 

Império Romano do Ocidente foram repovoadas, e outras tantas surgiram, 

havendo um grande aumento delas entre 1150 e 1300.

A partir do século XI, com o aumento da produção de alimentos, a 

população rural crescia cada vez mais. Parte dessa população abandonou o 

campo para se dirigir às cidades, fugindo da exploração de seus senhorios 

e buscando melhores condições de vida.

Nas cidades, eram comercializados alimentos e matérias-primas, como 

lã, couro e ferro. A produção artesanal também se expandiu. Os artesãos, 

como os mercadores, passaram a se organizar de acordo com sua profissão 

(carpinteiros, pintores, ferreiros, etc). Essas organizações foram chamadas de 

corporações de ofício.

 Habilidade específica
Aqui trabalhamos com a ha-

bilidade específica da coleção: 
Identificar os mecanismos de 
crescimento do comércio e das 
cidades no mundo feudal dos 
séculos XI a XIII.

Texto complementar

As feiras

Mas no século XIII a grande 
meta do mercador itinerante são 
as feiras da Champagne [...]. Ha-
via lá um mercado quase perma-
nente do mundo Ocidental [...]. 
Para chegar lá, os mercadores 
fizeram uma longa e difícil via-
gem; os italianos que transpu-
seram os desfiladeiros alpinos 
passaram cinco semanas na es-
trada. Precisavam, em primeiro 
lugar, de alojamento. A princípio, 
construíam-se acampamentos 
provisórios nas praças ou fora 
da cidade. Depois, os habitan-
tes alugavam aposentos ou ca-
sas aos mercadores. Por fim, fo-
ram construídas para eles casas 
especiais de pedras resistentes a 
incêndios, com grandes subter-
râneos abobadados para armaze-
nar as mercadorias. Mercadores 
e habitantes gozavam de privilé-
gios consideráveis, e a fixação e o 
desenvolvimento das feiras estão 
internamente ligados ao cresci-
mento do poder dos condes da 
Champagne e ao liberalismo de 
sua política. Há, inicialmente, os 
salvo-condutos concedidos em 
toda a extensão das terras con-
dais. Em seguida, a isenção de 
todas as taxas servis sobre os ter-
renos onde se construíram alo-
jamentos e estabelecimentos co-
merciais. Os condes, sobretudo, 
asseguravam o policiamento das 
feiras, controlavam a legalidade 
e a honestidade das transações, 
garantiam as operações comer-
ciais e financeiras. [...]

LE GOFF, Jacques. Mercadores e 
banqueiros na Idade Média. 

São Paulo: Martins Fontes, 1991. 
p. 14-17.

Atividade complementar

Carcassone

Carcassone é uma cidade localizada no sul da França, fundada 
em torno do século VI a.C., e que durante a Baixa Idade Média cres-
ceu muito. Peça aos alunos que façam uma pesquisa na internet e 
busquem uma imagem dessa cidadela. Depois, oriente-os a fazer 
o que se pede:
1. Identifique uma característica marcante que você observou. 

Justifique sua resposta.

2. Cite algumas características da vida nas cidades e no campo.
Espera-se que os alunos percebam que ela é uma cidade murada, 

para facilitar a defesa contra ataques inimigos. É interessante que 
fique clara a diferença entre espaço urbano e rural e as atividades 
desempenhadas em cada um deles, a fim de que compreendam me-
lhor o processo histórico trabalhado no capítulo e percebam a com-
plexidade das relações sociais durante esse processo.
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1358: In’cio da Jacquerie, na Fran•a. 
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Representação de 

artesãos trabalhando. 

Ilustração de manuscrito 

italiano do século XV. 

Coleção particular. 

Novas cidades

Ao longo das rotas comerciais e  nos locais onde as feiras eram realizadas, 

surgiram novas cidades. Muitas pessoas passaram a habitar nas regiões em 

que os mercadores paravam para realizar seus negócios ou mesmo descansar.

Também surgiram cidades nos arredores dos castelos, dos mosteiros 

e das grandes propriedades senhoriais. Os comerciantes eram obrigados 

a pagar uma taxa para atra vessar as cidades que surgiram em regiões per-

tencentes aos senhores feudais. Algumas delas – as comunas – acabaram se 

tornando independentes.

Burgueses

As cidades medievais eram protegidas por muralhas, pois a segurança 

continuava sendo um problema na Baixa Idade Média. Os habitantes dessas 

cidades muradas – chamadas de burgos – ficaram conhecidos como burgue-

ses. A maioria desses habitantes era composta de comerciantes e, por isso, 

as palavras burguês e burguesia acabaram sendo utilizadas para nomeá-los.

 Habilidade específica 
Neste tema trabalhamos com 

a habilidade específica da cole-

ção: Identificar os mecanismos 

de crescimento do comércio e 

das cidades no mundo feudal 

dos séculos XI a XIII.

Texto complementar

O fenômeno urbano no 

sistema feudal

[...] O mercado urbano é, pois, 
indispensável ao mundo rural. 
Pode, ademais, ser a fonte de 
lucros suplementares para o se-
nhor, que cobra sobre o trans-
porte e a venda das mercadorias 
no seu domínio, taxas, pedágios 
e diversos direitos [...]. Os cita-
dinos, por sua vez, ou antes, a 
camada superior que assume, 
ao lado do senhor ou dos se-
nhores, um lugar dominante nas 
cidades, os burgueses, têm três 
preocupações essenciais: o di-
reito de enriquecer, o direito de 
administrar e a possibilidade 
de dispor facilmente de mão de 
obra. É preciso, portanto, que não 
haja sobre a produção artesanal 
e o comércio direitos senhoriais 
exorbitantes; os burgueses devem 
ser livres e poder dedicar-se aos 
seus negócios, ter o direito de se 
reunir livremente e a possibilida-
de de controlar a vida econômica 
e administrativa da cidade [...].

A cidade encontrou seu lugar 
no sistema feudal e formou com 
ele, não como aliada mas como 
parte integrante, o que José Luiz 
Romero denominou de sistema 
feudo-burguês. Este sistema du-
rou enquanto o modo de pro-
dução senhorial não entravou 
o funcionamento econômico do 
mercado nem freou em demasia 
as ambições da burguesia [...]. 

Ante a presença do feudalismo 
na cidade, onde uma parte mais 
ou menos considerável do solo 
urbano consistia em feudos e em 
terras enfeudadas, os burgueses, 
por seu lado, se não eram obri-
gados a colocar-se a serviço dos 
senhores urbanos, procuravam 
introduzir-se no sistema feudal 
ou, pelo menos, apropriar-se dos 
elementos dele que lhes aumen-
tassem a fortuna e poder.

LE GOFF, Jacques. O apogeu 
da cidade medieval. São Paulo: 

Martins Fontes, 1992. p. 55-56; 60.
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Como vimos, com o crescimento urbano, muitos servos fugiram em 

direção às cidades. Como consequência, a exploração sobre aqueles que 

permaneceram nos senhorios aumentou. Para comprar os produtos de luxo 

vindos do Oriente, os senhores aumentaram os impostos cobrados dos servos. 

E, para aumentar as vendas dos produtos agrícolas nas cidades, passaram a 

exigir que os servos trabalhassem ainda mais.

A cidade de Feurs, ilustração do Armorial de Guillaume Revel, século XV. Biblioteca Artes Figurativas, 

Pa ris, França. 
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1453: Término da Guerra dos Cem Anos. 

Universidades
Na Idade Média, a cultura, o ensino e o saber estavam subordinados 

à Igreja. A educação era destinada somente aos jovens que se tornariam 

religiosos. A maioria da população era analfabeta. Até o século XII, o ensino 

ocorria nos mosteiros da Europa do Ocidente. Depois, começaram a surgir 

escolas também nas cidades, dentro das catedrais.

Muitos filhos de mercadores sentiram necessidade de estudar para o 

melhor desenvolvimento das atividades mercantis. Afinal, saber ler, escrever e 

calcular era muito importante para fazer bons negócios. O acesso às escolas 

foi aos poucos deixando de ser uma exclusividade dos clérigos. Inicialmente, 

um grupo de estudantes se reunia com um professor para discutir vários 

assuntos. Com o tempo, algumas dessas escolas foram se juntando e se 

transformaram em universidades, instituições de ensino típicas das cidades 

medievais. Os cursos oferecidos eram Teologia, Direito, Artes e Medicina. 

A universidade mais antiga do mundo é a de Bolonha, na Itália, fundada 

em 1088 e em funcionamento até hoje. Depois surgiram outras, como a de 

Paris (1150), na França, a de Oxford (1167), na Inglaterra, a de Modena (1175), 

na Itália, e a de Cambridge (1209), na Inglaterra.

... que a Idade 

Média teve alguns 

pensadores muito 

importantes, como 

Pedro Abelardo, 

Alberto Magno e 

Tomás de Aquino? 

Esses filósofos 

tentaram explicar a 

existência de Deus 

com base nas ideias 

de pensadores 

gregos, como Platão 

e Aristóteles. 

VOCÊ JÁ 
OUVIU FALAR  ...

 Para desenvolver

Burgueses

Professor, pode ser interessan-

te esclarecer aos estudantes que 

a palavra burgo originalmente 

significa “local fortificado”. No en-

tanto, passou a ser utilizada para 

nomear qualquer cidade medieval.

 Habilidade específica
Trabalho com a habilidade es-

pecífica da coleção: Identificar os 

mecanismos de crescimento do 

comércio e das cidades no mun-

do feudal dos séculos XI a XIII.

Texto complementar

O citadino e a vida na cidade

[...] As cidades, vastas necrópo-
les do mundo rural, consumiram 
desmedidamente um material 
humano que foi rapidamente 
substituído. Em segundo lugar, 
sua influência ultrapassa, estra-
nhamente, a sua consciência de-
mográfica: aí se criam escolas, se 
instalam os mendigos, os prínci-
pes fazem dela as suas capitais, o 
artesanato diversifica-se e o seu 
mercado alarga cada vez mais 
os seus horizontes. A cidade é 
o centro do desenvolvimento de 
uma sociedade complexa, que se 
adapta ao sistema senhorial e à 
sua ideologia, mas que cria as 
suas próprias hierarquias [...].

Não que, ao transpor suas por-
tas, tudo mude radicalmente: o 
campo, muito próximo, é domi-
nado pela propriedade e pelos 
capitais citadinos e, aqui e ali, há 
residências de burgueses; os seus 
habitantes vêm regularmente ao 
mercado, cruzam-se no caminho 
com os agricultores, que são sem-
pre em grande número nas me-
trópoles, atravessam, intra muros, 
jardins e vinhedos, e ao passar, 
afugentam aves e porcos iguais 
aos da sua aldeia, mas nascidos 
e criados à sombra das muralhas. 
Há, todavia, uma grande diferen-
ça: uma cidade agrícola é mais do 
que uma grande aldeia e, no Oci-
dente, a cidade não se caracteriza 
pela sua produção agrícola [...].

[...] Se se é pobre, habitar na 
cidade significa, em primeiro lu-
gar, habitar com mais dois ou três 
num quarto no sótão, uma toca 
sem luz que dá para um pátio nas 
traseiras; se se tem algum dinhei-
ro, há as hospedarias; se se tem 
família, pode dispor-se de  um 
ou dois quartos, mas o poço e a 
cozinha têm de ser sempre par-
tilhados com outros; o artesão, 
claro, mora em casa própria e aí 
tem seu forno, a sua cave e o seu 
celeiro, mas os servos e os apren-
dizes também lá moram. À exce-

ção de uma pequena minoria, é necessário habituar-se a viver rodeado 
de vizinhos de condições e ofícios muito diversos [...].

ROSSIAUD, Jacques. O citadino e a vida na cidade. In: LE GOFF, Jacques. 
O homem medieval. Lisboa: Editorial Presença, 1989. p. 100-102.
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 A crise do sŽculo XIV

O século XIV foi um período difícil na história da Europa do Ocidente, 

no qual ocorreram inúmeras crises de fome. Mesmo com o aumento da 

produção agrícola, a quantidade de comida não foi suficiente para alimentar 

tanta gente. Com os efeitos da crise, o artesanato, o comércio e a circulação 

de moedas também diminuíram. Muitos dos que resistiram à fome não so-

breviveram às doenças.

Os grandes proprietários desmataram bosques e florestas para aumentar 

as áreas de cultivo. Esse desmatamento modificou o clima e o volume de 

chuvas na Europa e, entre 1314 e 1317, tempestades acabaram com colheitas, 

diminuindo a quantidade de alimentos e, consequentemente, elevando os 

preços dos produtos agrícolas. A fome passou a fazer parte do dia a dia da 

população.

O SEU LUGAR    
NA HIST O RIA

As universidades 

mais antigas da 

América datam do 

século XVI. São elas: 

a Universida de de 

Santo Domingo, 

na República 

Dominicana (1538); 

a Universidade 

de São Marcos, 

no Peru (1551); 

e a Universidade 

Autônoma do 

México (1551).

No município ou 

estado onde você 

mora, há alguma 

universidade? Faça 

uma pesquisa sobre 

os cursos oferecidos 

por ela, escolha um 

curso que você faria 

e explique para os 

colegas por que 

você escolheu esse 

curso. 

A fome

A falta de alimentos foi um dos fatores que agravaram a crise do século 

XIV. Leia o texto e responda às questões.

1 | Por que os preços dos produtos aumentaram tanto no século 

XIV?

2 | Com base no documento, caracterize a situação na cidade de 

Paris no século XIV. 

DOCUMENTO

Menos de oito dias depois, o trigo e a farinha encareceram de 

tal modo que o sesteiro de trigo valia [...] 30  francos da moeda então 

corrente, e a boa farinha 32 francos [...]. Foi um mau pedaço para os 

pobres e para os padres sem meios, que mal recebiam dois soldos 

parisienses por uma missa. Para se alimentarem, não comiam os 

pobres senão couves e nabos sem pão e sem sal [...]. Sobre o monte 

de esterco em Paris podiam se encontrar, aqui e ali, vinte, trinta 

crianças, meninos ou meninas, morrendo de fome e de frio [...]. Mas 

os pobres chefes de família não podiam vir em sua ajuda, sem pão, 

sem trigo, sem madeira nem carvão. E o pobre povo estava tão aflito 

dia e noite que as pessoas não podiam ajudar-se umas às outras [...].

JOURNAL d’un bourgeois en Paris pendant la guerre de Cent ans. 
In: DUBY, George. A Europa na Idade Média. São Paulo: Martins Fontes, 1988. p. 157.

Fique ligado

OLIVEIRA, Teresinha. Origem 

e memória das universidades 

medievais: a preservação de 

uma instituição educacional. 

Varia Historia, Belo Horizonte, 

v. 23, n. 37, p. 113-129, jan./

jun. 2007.

Artigo que trata da origem 

da universidade medieval na 

sua relação com o mundo ur-

bano e a escolástica. A autora 

também analisa a universida-

de levando em conta seu ca-

ráter de patrimônio histórico.

O seu lugar na História

Resposta pessoal. Esti-

mule os estudantes a listar 

suas preferências e gostos 

para orientá-los a escolher 

um curso para ser apresen-

tado em sala. 

Documento 

1. Porque havia escassez de 

alimentos e os comercian-

tes cobravam mais caro 

pela comida disponível.

2. A população parisiense 

passou por várias crises 

de fome nesse século, fi-

cando enfraquecida e vul-

nerável a doenças.
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Exploração dos servos
A diminuição da população agrícola le-

vou à exploração dos servos pelos senhores. 

O excesso de trabalho e os altos impostos fize-

ram com que eles se rebelassem. A destruição 

de propriedades, a invasão de castelos e as 

lutas contra os exércitos dos senhores feudais 

foram algumas ações realizadas pelos servos.

Vários deles, que haviam fugido para as 

cidades em busca de melhores condições de 

trabalho, tiveram dificuldade em encontrar 

novas ocupações. A remuneração era baixa 

e os preços dos produtos eram altos. Muitos 

senhores também perderam suas fortunas e 

suas terras e foram viver nas cidades.
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Representação da revolta dos camponeses liderada por Wat Tyler, em 

1381. Iluminura do século XV. Coleção particular. 

Jacquerie

A condição dos camponeses 

no século XIV era de penúria. 

Encontravam-se arrasados pela 

fome, pelas doenças e pelos 

conflitos e guerras em que se 

viam envolvidos. 

Em 1358, os camponeses 

do norte da França se revolta-

ram de uma forma nunca vista 

antes. Aproximadamente 20 

mil camponeses foram mortos, 

massacrados pelos exércitos dos 

senhores feudais. 

Os camponeses franceses 

eram conhecidos como jac-

ques, um nome então comum na 

França. A revolta, assim, acabou 

sendo chamada Jacquerie.

• Explique a situação dos servos no século XIV. 

OUTRAS HISTÓRIAS LUTAS SOCIAIS 

Gaston e Jean de Grailli carregam os jacques e os parisienses que tentam 
tomar a fortaleza do mercado de Meaux. Ilustração de Jean Froissart, século XV. 

Biblioteca Naciona l Francesa, Paris, França.
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Fique ligado

PROGRAMA de Estudos Me-
dievais (PEM). Disponível em: 
<www.pem.historia.ufrj.br/
quemsomos.html>. Acesso 
em: 17 set. 2018.

Criado no início dos anos 
1990, o programa se dedica 
ao estudo das sociedades 
medievais, oferecendo uma 
vasta gama de materiais re-
lacionados ao tema.

Outras histórias 

Lutas sociais

• Os servos estavam sofren-
do os efeitos da fome, das 
doenças e das guerras.

 Para desenvolver
A primeira imagem da página 

representa a revolta dos campo-
neses na Inglaterra em 1381, 
durante a Guerra dos Cem Anos, 
entre os reinos da Inglaterra e 
da França. Após o desastre de-
mográfico ocorrido com a peste 
negra, os senhores feudais ins-
tituíram leis que proibiam o ser-
vo de mudar de senhorio. Além 
disso, novas taxas, criadas para 
financiar a campanha real contra 
a França, oneravam ainda mais 
os camponeses. Estes se revol-
taram, sob a liderança de per-
sonagens que deixaram poucos 
registros sobre suas vidas, entre 
eles Wat Tyler, que marchou com 
milhares de habitantes do campo 
em direção à cidade de Londres, 
com o intuito de encontrar o rei 
e solicitar mudanças nas leis e 
nos impostos. Durante a perma-
nência na cidade, até mesmo a 
torre de Londres foi tomada, mas, 
apesar da promessa do rei de 
excluir o imposto para financiar 
a campanha militar e abolir a lei 
que impedia o servo de mudar 
de senhor, os líderes, como Wat 
Tyler, foram mortos e a revolta, 
derrotada.  
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A peste negra

A fome não foi o único problema enfrentado no século XIV. A popu-

lação europeia teve de enfrentar outra situação dramática: a epidemia de 

peste bubônica, também conhecida como peste negra, uma 

doença extremamente contagiosa e fatal. Rapidamente a do-

ença se espalhou pela Europa, atingindo milhões de pessoas.

Com uma população desnutrida, em péssimas condições 

de higiene, com lixo e esgoto pelas ruas, a doença encontrou 

ambiente propício para se desenvolver. Aldeias inteiras foram 

arrasadas. Não existiam remédios na época que fossem eficientes 

e os médicos não sabiam como curar a doença. Cerca de um terço 

da população europeia morreu entre 1348 e 1350.

Acreditava-se, na época, que a peste era uma punição de Deus. 

Foi um período tão difícil na história da Europa que muitas pinturas 

da época retrataram a doença e o flagelo que ela causou.

A doença se originou no Oriente e chegou à Europa atra-

vés dos ratos infectados por uma bactéria, transportados em 

navios de mercadores genoveses. As pulgas que mordiam 

esses roedores foram responsáveis pela transmissão da doença 

para os seres humanos. As causas da peste negra só foram 

descobertas no século XIX.

Epidemia: número 

muito grande de casos 

de uma doença. 
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O triunfo da morte, óleo sobre painel de Pieter Bruegel, 1562. Museu do Prado, Madrid, Espanha. 
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Médico veneziano usando roupa protetora 

contra a peste. Ilustração de Jan Van 

Grevenbroeck, século XVIII. Museu Correr, 

Veneza, Itália.
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Médico veneziano usando roupa protetora 

 Habilidade específica
Trabalho com a habilidade es-

pecífica da coleção: Identificar os 

elementos que desencadearam a 

crise do feudalismo no século XIV.

 Para desenvolver

A peste negra

No ano de 1348, na Europa, 

entrou em cena uma epidemia 

conhecida como a peste negra, 

ou a “estrela da morte”, causan-

do uma devastação: calcula-se 

que a peste matou de 33% a 40% 

da população europeia, mais nas 

cidades do que no campo. Inú-

meras aldeias e aglomerações 

rurais desapareceram por intei-

ro. Foi uma verdadeira catástro-

fe demográfica, pois a doença 

encontrou uma população debi-

litada em termos de alimentação 

e resistência. A recuperação foi 

lenta. Somente cem anos depois 

a Europa voltaria a ter o mesmo 

número de habitantes.

Em termos econômicos, com 

a diminuição da população após 

a peste, ocorreram melhores co-

lheitas, os salários subiram e o 

preço dos alimentos caiu com a 

procura reduzida nas cidades. O 

quadro econômico sofreu, por-

tanto, grande modificação. Os 

camponeses, em menor número, 

puderam cultivar mais e melho-

res campos, o que aumentou a 

colheita e diminuiu o preço dos 

cereais. A aristocracia rural, pre-

judicada pelas novas condições 

econômicas, passou a tabelar sa-

lários e a aumentar tributos para 

recuperar seu poderio anterior. 

Nesse momento, iniciaram-se 

as revoltas camponesas, princi-

palmente entre 1378 e 1381, des-

gostosos com a exploração am-

pliada que passaram a sofrer. Aos 

aristocratas, o preço mais baixo 

dos cereais significava diminui-

ção de suas rendas. Como nada 

produziam, só dos camponeses 

poderiam obter renda, e foi sobre 

eles que investiram, criando no-

vos e pesados impostos. Tanto 

camponeses pobres quanto ri-

cos se revoltaram.
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O fortalecimento do poder real
Durante a Baixa Idade Média, alguns reis feudais, como os da França 

e da Inglaterra, foram se fortalecendo: centralizaram a Justiça, formaram 
exércitos e criaram moedas próprias.

Mas, com isso, os nobres e cavaleiros foram perdendo seu prestígio 
e poder. Como muitos deles haviam perdido suas terras, não tinham mais 
como conseguir vassalos. As armas que eles utilizavam foram se tornando 
ultrapassadas. Os novos exércitos, como o dos ingleses, já utilizavam arcos 
longos, de grande alcance e precisão, além de armas de fogo, usadas 
pela primeira vez na Europa em 1324.

A Guerra dos Cem Anos

Em 1337, a nobreza francesa e a inglesa, enfraquecidas, entraram 
em um longo conflito, que se estendeu até 1453, a chamada Guerra dos 

Cem Anos. Este conflito se tornou mais um fator que agravou a crise do 
séculoãXIV, marcada pela fome e pela peste.

O motivo da guerra foi a disputa pela sucessão do trono francês. 
Desde o século XI, nobres franceses e ingleses eram ligados por paren-
tesco, por casamentos e por relações de vassalagem. Como ainda não 
existia a ideia de um país como conhecemos hoje, as terras do Reino da 
Inglaterra e do Reino da França podiam pertencer a nobres de ambos 
os reinos.

O rei francês Carlos IV havia morrido em 1328 sem deixar herdeiros. 
Seu sobrinho, o rei inglês Eduardo III, reivindicou o trono francês, mas 
quem acabou assumindo foi o francês Felipe de Valois, primo de Carlos 
IV. A nobreza inglesa reagiu, dando início à guerra.

Outro ponto de conflito entre os dois reinos foi a disputa pela região 
da Flandres, no norte da França, grande produtora de lã. A vitória final 
coube à França, que conseguiu finalmente expulsar os ingleses dessas 
terras, fortalecendo assim o poder do rei.

 O fim da Idade MŽdia

Novos tempos estavam por vir na história da Europa, diante de todos 
os problemas enfrentados no século XIV.

O feudalismo entrou em uma profunda crise. O período conhecido 
como Idade Média havia chegado ao fim.

Um dos episódios marcantes dos novos tempos, quando a Europa 
já havia superado a crise, foi a chegada dos portugueses ao Oriente no 
séculoãXV, navegando o Atlântico e contornando a África. Chegaram a 
lugares onde, até aquele momento, poucos europeus haviam chegado. 
Graças às narrativas de Marco Polo na Idade Média, os portugueses sa-
biam onde estavam pisando.
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MACEDO, José 

Rivair. Movimentos 

populares na Idade 

MŽdia. São Paulo: 

Moderna, 2013. 

(Coleção Desafios)

O livro traz os 

principais motivos 

que levaram 

camponeses e 

artesãos a se 

rebelarem durante 

a Idade Média na 

Europa ocidental. 

FIQUE DE OLHO
Fique ligado

Guerra dos Cem Anos – 
Quiz TV Escola. Disponível em: 
<https://youtu.be/5R_bdK
026Qk>. Acesso em: 17 set. 
2018.

Vídeo produzido pela TV Es-
cola sobre a Guerra dos Cem 
Anos que explica causas e 
consequências desse con-
flito para a história da Europa.

 Para desenvolver

Joana D’Arc

A Batalha de Sluys, datada 
de 1340, na região da Flandres, 
foi um dos conflitos iniciais da 
Guerra dos Cem Anos, quando 
foi destruída boa parte da ar-
mada francesa. Uma das gran-
des personagens dessa guerra 
foi uma jovem camponesa cha-
mada Joana D’Arc (1412-1431), 
que quase um século depois de 
iniciado o confronto, na sua fase 
final, liderou os franceses em 
várias batalhas. Muito religio-
sa, a filha de camponeses era 
a mais nova de cinco irmãos e, 
aos 13 anos de idade, começou 
a ter visões e ouvir mensagens 
de alguns santos. Ela acreditava 
que tinha recebido a missão de 
entrar para o exército francês e 
lutar contra os ingleses. Cortou 
o cabelo bem curto, vestiu-se de 
homem e saiu mundo afora atrás 
de seu objetivo. Treinou muito e 
foi aceita no exército, porém teve 
um destino trágico: foi capturada 
em 1430 e queimada viva pelos 
ingleses, pois eles achavam que 
Joana era uma bruxa por causa 
das suas visões.

No século XIX, foi considerada 
heroína da França e em 1920, 
canonizada. Joana D’Arc foi uma 
mulher na Idade Média bem dife-
rente das outras de sua época. A 
vida da maioria delas estava vol-
tada para o casamento, sempre 
arranjado pelos pais ou senhores 
feudais, para a vida em família e 
para as atividades do lar. As mu-
lheres dos camponeses trabalha-
vam no campo também e as que 
moravam nas cidades ajudavam 
os maridos no comércio local. Al-
gumas profissões eram exclu-
sivamente femininas, como na 
manufatura dos tecidos (fiação 
e tecelagem).
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Mulheres na Idade MŽdia

Durante a Baixa Idade Média, a maioria das mulheres estava voltada 

para o casamento, que era arranjado pela família ou até mesmo pelos 

senhores feudais. Em geral, a vida em família e as atividades do lar eram 

suas principais preocupações.

Isso não quer dizer que elas não tivessem outras atividades. As cam-

ponesas trabalhavam na agricultura com o restante da família, enquanto 

aquelas que moravam nas cidades ajudavam os maridos no comércio local. 

Algumas profissões eram exclusivamente femininas, como a manufatura 

dos tecidos. 

Algumas delas eram poderosas proprietárias de terras. Estudiosos do 

período medieval na França constataram que, dos 279 domínios franceses, 

58 pertenciam a mulheres, um número superior ao que se imaginava.

Outras mulheres também conseguiram se destacar pela inteligência, 

superando as dificuldades de acesso ao conhecimento impostas pelos 

homens. Cristina de Pisano, que viveu na França na primeira metade do 

século XIV, é um exemplo: era uma estudiosa, sabia latim, filosofia, escrevia 

poesias e textos sobre os direitos da mulher.

• Discuta com seus colegas quais dificuldades as mulheres enfren-

tavam nesse período. 

OUTRAS HISTîRIAS PERSONAGENS

Mulheres realizando trabalhos manuais, em ilustração do século XV. Detalhe de afresco no 
palácio Schifanoia, Ferrara, Itália. 
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Créditos das imagens de baixo para cima: 
Daniel Thierry/Photononstop/Diomedia; 
SPL/Latinstock/Biblioteca Britânica, 
Londres, Inglaterra; Tarker/The Bridgeman 
Art Library/Fotoarena; Photo Josse/
Leemage/Corbis Historical/Getty Images; 
Leemage/Hulton Fine Art Collection/Getty 
Images; The Stapleton Collection/The 
Bridgeman Art Library/Fotoarena.

Após o estudo 

do capítulo, você 

manteria sua 

resposta à pergunta 

da página 12? 

 Para desenvolver

Homens e mulheres no 
casamento

Homens e mulheres tinham 
papéis específicos na vida conju-
gal. Às mulheres cabia o controle 
do lar, dos filhos e dos criados, no 
caso dos mais ricos. Aos homens, 
o bom desempenho nos negócios 
ou no artesanato. No mundo rural, 
tanto a mulher quanto o homem 
trabalhavam na agricultura e no 
artesanato doméstico. Remexer o 
feno, plantar verduras, fiar, fazer 
rendas, cozer, ordenhar vacas ou 
ovelhas, comprar e vender laticí-
nios e ovos eram tarefas femini-
nas, mas fazer os instrumentos 
de trabalho, comprar e vender 
gado, armazenar alimentos e 
tratar das ferramentas eram da 
competência dos homens. A ta-
refa fundamental de qualquer 
casal era trabalhar em conjunto 
para prover o sustento da família 
com vestuário e alimentos, trans-
mitir sua propriedade de geração 
em geração, manter uma vida 
religiosa adequada e casar bem 
seus filhos e filhas. O objetivo de 
alcançar a felicidade pessoal por 
meio do casamento era um valor 
inexistente nessa época.

Puxando pela memória

Ao final deste capítulo, o aluno deve ser capaz de relacionar 
historicamente a palavra burguês ao residente do burgo, cidade 
murada medieval (daí a relação com a expressão latina burgus, 
que significa “pequena fortaleza”, onde o comércio se tornou uma 
atividade econômica importante. Por isso, relacionar burguês ao 
comércio é fundamental. Mas também deve ser capaz de reco-

nhecer que o termo burguês é usado até os dias atuais, algumas 
vezes com forte carga pejorativa, pois representa um grupo so-
cial rico e poderoso. Seria interessante que o professor alertasse 
que, na Idade Média, os moradores dos burgos, os burgueses, fa-
ziam parte do Terceiro Estado, ao lado dos camponeses e abaixo 
da nobreza e do clero.

Outras histórias 

Personagens

• A atividade pretende es-
timular os estudantes a 
discutir os problemas de 
aceitação enfrentados pe-
las mulheres que saíram 
do padrão de vida femini-
na na Idade Média.
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 O QUE APRENDEMOS?

1 |  Relacione as corporações de ofício com o comércio ligado aos senhorios.

2 |  Cite dois fatores que fizeram com que o comércio se intensificasse a partir do 
século XI.

3 |  Como podemos associar o crescimento do comércio com o surgimento de 
novas cidades?

4 |  Por que a circulação de moedas aumentou durante a Baixa Idade Média?

5 |  Cite dois fatores que expliquem a fome sofrida pela população europeia no 
século XIV.

6 |  Explique, com suas próprias palavras, por que a nobreza feudal perdeu força na 
Baixa Idade Média.

7 |  Quais eram as principais ocupações da maioria das mulheres na Idade Média?

8 |  Qual a relação entre a burguesia e as cidades?

9 |  Por que a frase seguinte é falsa? 

 As feiras medievais eram pequenos mercados instalados nas aldeias dos cam-
poneses.

10 |  Por que o mar Mediterrâneo foi importante para o comércio na Baixa Idade 
Média?

 PESQUISA 

Uma das grandes persona-

gens da Guerra dos Cem Anos 

foi uma jovem camponesa cha-

mada Joana D’Arc (1412-1431). 

Ela realizou várias conquistas para 

o Reino da França, mas teve um 

destino trágico. Em 1430, foi 

capturada e, no ano seguinte, 

condenada à pena de morte e 

queimada viva pelos ingleses.

• Em grupo, faça uma pesquisa 
sobre a história dessa mulher 
que ainda hoje é considerada 
uma heroína pelos franceses.

Joana D’Arc na Batalha 

de Orléans, pintura mural de 

Jules-Eugène Lenepveu, 

c. 1890. Panteão, Paris, França. 

Daniel Thierry/Photononstop/Diomedia

 Roteiro de estudos

O que aprendemos?

1. As corporações de ofício 

eram organizações de ar-

tesãos criadas para contro-

lar a produção e os preços 

dos produtos. Os artesãos 

conseguiam os artigos para 

a produção manufatureira 

– como lã, couro, ferro, etc. 

– por meio da compra do 

excedente dos senhorios. 

Foi com esse comércio que 

a produção artesanal pas-

sou a ganhar importância.

2. A comercialização dos pro-

dutos excedentes dos se-

nhorios e o acesso pelos 

comerciantes europeus, 

possibilitado pelas Cruza-

das e as rotas de comércio 

que eram dominadas por 

muçulmanos. Além disso, a 

criação das cidades e o re-

povoamento de outras es-

timularam o comércio, pois 

aumentaram muito a quan-

tidade de consumidores e 

a demanda por produtos.

3. A criação das cidades e o 

repovoamento de outras 

estimularam o comércio, 

aumentando muito a quan-

tidade de consumidores e 

a procura por mercadorias.

4. Com o aumento do co-

mércio pelo mar Mediter-

râneo, ouro e prata vindos 

do Oriente foram aprovei-

tados para a confecção de 

moedas e houve estímulo 

dos reis para criar moedas 

próprias nos seus reinos.

5. A diminuição das terras 

cultiváveis; a mudança do 

clima europeu, havendo 

invernos rigorosos e tem-

pestades que arrasaram 

as colheitas; as fugas e as 

revoltas dos servos, dimi-

nuindo assim a produção 

em muitas propriedades.

6. A nobreza feudal perdeu 

terras e não conseguiu 

manter as relações de 

suserania e vassalagem 

pela concessão do feudo, 

perdendo apoio militar. Os 

nobres também sofreram 

com a diminuição da pro-

dução de alimentos, com 

as guerras e a diminuição 

do número de servos. Por 

fim, a burguesia apoiava 

a centralização do poder 

nas mãos dos reis porque 

queria acabar com as taxas 

cobradas pelos senhores 

ao comércio.

7. A vida da maioria das mulheres na Idade Média estava voltada 

para as ocupações do lar e da família.

8. As cidades medievais, também chamadas de burgos, eram 

cercadas por muralhas. Como o típico habitante das cidades 

eram os comerciantes, eles foram apelidados de burgueses, 

ou burguesia.

9. As feiras medievais eram organizadas nos cruzamentos das 

rotas de comércio, permanecendo cerca de quatro semanas 

em cada cidade.

10. O mar Mediterrâneo voltou a ser o centro do comércio na Baixa 

Idade Média, com destaque para as cidades de Veneza e Gêno-

va, porque por ali passavam várias rotas de comércio.
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 IMAGENS CONTAM A HISTÓRIA

Observe a imagem ao lado e responda às questões 
a seguir.

1 |  Descreva o personagem representado na imagem e contex- 
tualize-o na crise do século XIV.

2 |  Explique o título da iluminura: Morte coroada.

 O PASSADO PRESENTE

Ao longo da história, o ser humano foi vítima de várias epidemias. 
Em muitos casos, os conhecimentos científicos não foram suficientes para conter a propagação dos 

males. Condições ruins de higiene acabaram por favorecer, muitas vezes, a disseminação de doenças, 
como foi o caso da peste negra na Idade Média.

Uma epidemia que causou inúmeras mortes, séculos depois da Idade Média, foi provocada por um 
vírus chamado ebola. 

Os primeiros surtos de ebola ocorreram no Congo, África, em 1976 e 1995; depois, em Uganda, em 
2000; e novamente no Congo, em 2003 e 2007.

Um grave surto de ebola teve início em 2014, na Guiné, e logo se espalhou por países vizinhos. A 
Organização Mundial de Saúde pediu ajuda a vários países para tentar conter a epidemia. A organi-
zação Médicos Sem Fronteiras denunciou como 
catastrófica a situação.

Como o vírus é muito contagioso e não havia 
tratamento para combatê-lo, os índices de conta-
minação eram alarmantes. Além disso, as regiões 
afetadas tinham pouquíssimos recursos para lidar 
com a doença. Os pacientes tinham de ficar iso-
lados, e os profissionais de saúde tinham de usar 
equipamentos especiais para tratar os doentes.

1 |  Como países de outros continentes ajudaram 
países africanos no combate à doença?

2 |  Discuta com seus colegas quais podem ser as 
diferenças de tratamento entre um surto epi-
dêmico em um país com muitos recursos e em 
outro, com poucos.

3 |  Pesquise uma epidemia que tenha ocorrido no 
Brasil e as medidas que foram tomadas para 
conter sua propagação. Apresente os resulta-
dos da sua pesquisa para a turma. 

Profissional da saúde limpando o braço de um homem antes de 
aplicar vacina contra ebola em Conacri, Guiné. Fotografia de 2015. 
Nessa época, uma vacina experimental foi testada em milhares de 
pessoas expostas ao vírus do ebola, na Guiné.
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Morte coroada, iluminura de 
autor desconhecido do século 

XV. Coleção particular. E
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Pesquisa
Indique aos grupos que façam 

cartazes e apresentem sua pes-
quisa para a classe. O professor 
encontra mais informações sobre 
Joana D’Arc em Para desenvol-

ver da página 22 deste Manual.

Imagens contam a 
história
1. A personagem é um homem 

bastante magro, abatido, 
com o ventre aberto e com 
aspecto doentio. Ele repre-
senta a fome e a peste que 
tomaram conta da Europa 
no século XIV.

2. Significa que a peste tinha o 
poder de vida e de morte so-
bre as pessoas. Por isso, ela 
era considerada soberana.

O passado presente 
1. Enviando dinheiro, equipa-

mentos e profissionais trei-
nados para tratar os doentes 
e isolando pacientes.

2. Resposta pessoal. É inte-
ressante que os estudan-
tes reflitam sobre os recur-
sos existentes em países 
desenvolvidos caso ocorra 
alguma epidemia. Nos países 
com poucos recursos, o com-
bate a epidemias provavel-
mente não será tão eficiente, 
já que exige investimentos 
e acesso a avanços cientí-
ficos e tecnológicos. Além 
disso, más condições de sa-
neamento básico e moradia 
podem agravar ainda mais 
alguns surtos epidêmicos.

3. Resposta pessoal. Alguns 
possíveis exemplos são: fe-
bre amarela, varíola, dengue 
e meningite.
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Você conhece a 

relação entre cravo, 

canela, noz-moscada, 

pimenta e a expansão 

marítima europeia do 

século XV? 

2
A EUROPA DA S 

NAVEGA‚ÍES OCEåNICAS 
A partir do século XII, os europeus começaram a estreitar seus 

contatos com o Oriente. Através das rotas comerciais terrestres e pelo 
mar Mediterrâneo, chegavam especiarias e tecidos da Índia e da China, 
mas esse comércio era controlado pelos muçulmanos. Os europeus, 
então, centraram esforços para chegar à terra das especiarias por outro 
caminho: o mar.

A expansão marítima europeia foi uma aventura de altos riscos. 
Muitos navegadores queriam chegar ao Oriente, onde havia muitas 
riquezas, mas poucos faziam ideia de qual caminho tomar. Várias em-
barcações não chegaram ao lugar desejado, naufragando nos mares 
agitados pelas tempestades. Muitos marujos morreram afogados ou 
devorados por tubarões.

Os portugueses levaram quase um século costeando a África até 
chegar ao oceano Índico. Apesar dos riscos dessas viagens, os ganhos 
dos comandantes e marinheiros eram gratificantes. A expansão marítima 
foi estimulada pelo lucro, mas também por um motivo religioso: expandir 
o cristianismo no mundo.

Representação de caravela 
nos tradicionais azulejos 
portugueses, Lisboa, 
Portugal. As caravelas 
não eram navios grandes. 
Ao contrário das pesadas 
barcas que navegavam 
no Mediterrâneo, a 
caravela era um navio 
adequado para carregar 
pequenas quantidades de 
mercadorias de alto valor. 
A tripulação das caravelas 
era de apenas 20 homens 
aproximadamente, que 
geralmente dormiam no 
convés, exceto quando 
chovia. Fotografia de 2017.

Créditos das imagens de baixo para cima: 
The Picture Desk/Agência France-Presse; 
The Bridgeman Art Library/Easypix; 
White Images/Scala, Florença, Itália.; The 
Bridgeman Art Library/Easypix; De Agostini 
Picture Library/Getty Images; akg-images/
Latinstock

 Capítulo 2
A Europa das 
navegações 
oceânicas
O capítulo aborda o período 

das navegações oceânicas, das 
descobertas de novas terras e no-
vas gentes sob o ponto de vista 
europeu. O personagem microa-
nalítico é o navegador português 
Bartolomeu Dias, um dos prota-
gonistas da expansão marítima, 
comandante que venceu o cabo 
das Tormentas e nele morreu, 
anos mais tarde.

 Objetivos gerais do 
capítulo

• Apresentar as condições so-
cioeconômicas europeias 
para o desenvolvimento da 
expansão atlântica. 

• Contextualizar o imaginário 
europeu na época das na-
vegações oceânicas, des-
tacando as presenças do 
maravilhoso e dos reinos 
fantásticos.

Habilidades da BNCC 

trabalhadas no capítulo

EF07HI02 EF07HI06

Puxando pela memória
Resposta pessoal. Espera-se que os alunos identifiquem que 

são especiarias, produtos cobiçados pelos europeus e cultivados 
na Ásia, ou nas Índias, de onde eram comercializados para a Euro-
pa pelos árabes muçulmanos.

Atividade complementar

Especiarias do Oriente: ontem e hoje

• Uma grande riqueza da Índia estava ligada à alimentação. Eram 
os temperos. Você consegue identificar algum tempero, hoje 
usado em todo o mundo, que integrava as riquezas do Oriente?
Os alunos podem mencionar os temperos que integravam as ri-

quezas do Oriente, como o cravo, a canela, o gengibre e a pimenta. 
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1385: Vitória da Revolução de Avis em Portugal. 

 Bartolomeu, o navegador
Na cidade de Lisboa, em agosto de 1487, a esquadra 

portuguesa partiu para o oceano Atlântico. Não era a pri-
meira vez que os portugueses navegavam em alto-mar, 
mas essa viagem era especial, pois a missão envolvia 
grande risco.

Os navegadores portugueses deveriam contornar 
o continente africano e ultrapassar o sul da África, 
rumo ao oceano Índico. Ninguém tinha ousado 
realizar uma expedição como essa.

O rei dom João II escolheu o navegador 
Bartolomeu Dias para comandar a expedição. 
Bartolomeu era muito estudioso, além de ex-
periente. Conhecia Matemática e Astronomia e 
já tinha comandado outras viagens pela costa 
africana.

A tripulação estava ansiosa e apavora-
da. O medo era justificado, pois a esquadra 
tinha de atravessar a parte mais ao sul do con-
tinente africano, conhecida como cabo das Tor-
mentas. Ali, ondas gigantescas atingiam mais de 
15 metros de altura. Muitos achavam que a missão seria 
impossível.

Representação 
do navegador 
português 
Bartolomeu Dias. 
Gravura de autor 
desconhecido, 
século XIX. 
Coleção 
particular. 

Cabo da Boa Esperan•a, gravura 
de William Huggins, século XIX. As 
ondas do cabo da Boa Esperança 
dificultavam a navegação marítima. 
Coleção particular. 

D
e

 A
g

o
s
ti
n

i 
P

ic
tu

re
 L

ib
ra

ry
/G

e
tt

y
 I

m
a
g
e

s

Esquadra: conjunto de navios. 

Tripulação: equipe que realiza as operações em 
determinado meio de transporte (no caso, em navios).

Cabo: porção de terra que avança em direção ao mar.

Cronologia 
do capítulo

 Bartolomeu, o navegador
Na cidade de Lisboa, em agosto de 1487, a esquadra

portuguesa partiu para o oceano Atlântico. Não era a pri-
meira vez que os portugueses navegavam em alto-mar, 
mas essa viagem era especial, pois a missão envolvia 

Os navegadores portugueses deveriam contornar 
o continente africano e ultrapassar o sul da África, 
rumo ao oceano Índico. Ninguém tinha ousado 

O rei dom João II escolheu o navegador 

 estava ansiosa e apavora-
da. O medo era justificado, pois a esquadra 

particular. 
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 Para desenvolver

Superando o cabo 
Bojador

A passagem pelo cabo Boja-
dor, feita em 1434, ocupa lugar 
de destaque nas navegações 
portuguesas. A última etapa foi 
a passagem pelo cabo da Boa 
Esperança, em 1488, o que fez o 
reconhecimento da costa ociden-
tal africana ter durado 54 anos.

Hoje, pode parecer um período 
muito longo para uma empreitada 
que dura poucos dias em navios 
modernos, mas é bom lembrar 
os alunos de que a utilização 
de caravelas (movidas pelo ven-
to) representava a necessidade 
de conhecimento de correntes 
marítimas, ventos, acidentes 
geográficos, instrumentos de lo-
calização, etc, e que a produção 
desses conhecimentos leva mui-
to tempo. A cada viagem e com 
os registros dos livros de bordo 
dos navegadores anteriores, os 
seguintes tinham mais facilida-
de de ir até o ponto demarcado. 
Daí em diante, novamente o des-
conhecido se apresentava e no-
vos dados iam sendo acrescen-
tados aos anteriores. Foi o que 
aconteceu com a navegação de 
Bartolomeu Dias, que conseguiu 
atravessar o cabo das Tormentas 
(nome dado por ele), no sul da 
África, depois rebatizado para 
cabo da Boa Esperança pelo rei 
dom João II.
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Um difí cil desafio

Os navegadores europeus temiam o oceano Atlântico. Eles já realizavam 
longas viagens marítimas, desde a Antiguidade, pelo mar Mediterrâneo. 
Acreditavam que, se navegassem na mesma direção, logo avistariam terra. 

Os navegadores europeus também estavam inseguros em relação ao 
que poderiam encontrar nos continentes africano e asiático. A África era um 
mistério e quase nada sabiam sobre a Ásia, exceto que era rica em espe-
ciarias. O principal relato que circulava na época era o do mercador italiano 
Marco Polo, que tinha viajado para o Oriente durante o século XIII. Mas es-
sas informações que circulavam não serviam como roteiro de viagem, pois 
Marco Polo tinha viajado pelo Mediterrâneo e depois seguiu rotas terrestres 
até chegar à China.

  Conhecimentos geográficos e 
religião
O conhecimento geográfico dos europeus no final da Idade Média não 

estava baseado somente em observações da natureza, mas também em 
relatos de viajantes, em fábulas e, principalmente, no modo como a Igreja 
católica representava o mundo. Muitas pessoas da época da expansão 
marítima europeia achavam que nosso planeta era o centro do Universo, 
conforme dizia a Igreja católica.

1415: Conquista portuguesa de Ceuta. 

AMADO, Janaína. 

A magia das 

especiarias. São 

Paulo: Atual, 1999.

Narrativa ilustrada 

sobre o fascínio das 

grandes navegações 

e a importância das 

especiarias orientais. 

FIQUE DE OLHO

Representação de 

monstros marinhos 

atacando embarcações. 

Gravura de c.1560. 

Os navegadores 

acreditavam que no 

oceano havia seres 

amedrontadores 

e perigosíssimos. 

Biblioteca Nacional 

Braidense, Milão, Itália.

Costa/Leemage/Easypix

Atividade 

complementar

Viagens e 

descobrimentos: 

Cadamosto

Em 1454, por “força do tem-
po contrário”, aportou em ter-
ras portuguesas um navega-
dor veneziano conhecedor e 
experiente no comércio maríti-
mo. Desde essa época, Alvise 
da Mosto, ou Luís da Casa Da 
Mosto, que ficou mais conhe-
cido como Cadamosto, passou 
a realizar, sob a bandeira da 
Coroa lusitana, expedições 
pelo Atlântico até a região da 
Guiné, atraído que estava pe-
las boas perspectivas de lucro 
que o ligaram a Portugal por 
cerca de nove anos.

De volta à Itália, o navega-
dor pôs-se a escrever suas 
memórias da aventura luso-
-italiana, apoiado talvez em 
apontamentos trazidos de 
Portugal. No texto, conhe-
cido como Navegações, ao 
relatar seu encontro com os 
secretários do infante D. Hen-
rique, Cadamosto conta como 
se deixara convencer a trocar 
o Mediterrâneo pelo Atlântico: 

[...] em meio às amostras de 
açúcar e de sangue-de-drago, 
pairava, na surdina das pala-
vras, a proposta de um Infante 
orgulhoso de ter feito navegar 
mares que nunca por outros 
foram navegados; e descoberto 
terras de gerações estranhas, 
entre as quais se achavam coi-
sas maravilhosas. E que os que 
lá tinham estado tinham feito 
com essa gente nova avultados 
lucros, pois que com um soldo 
ganhavam sete e dez.

GARCIA, J. Manuel (Org.). As 
viagens dos descobrimentos. 
Lisboa: Presença, 1983, p. 80. 
In: TOMA, M. Nas tramas do 

relato: navegações portuguesas 
e o maravilhoso como substrato 
cultural. Revista Tempo, Espaço, 

Linguagem, Irati, v. 3, n. 2, 
maio-ago. 2012. p. 21-43. 

Esclareça aos alunos que 
sangue-de-drago é uma goma 
retirada de uma planta originá-
ria das ilhas do litoral africano 
utilizada na cicatrização de 
feridas. Proponha aos alunos 
a interpretação do texto nos 
seguintes aspectos:

1. A quais “mares” o venezia-
no Cadamosto se refere?

É esperado que os alunos 
respondam que se refere ao 
oceano Atlântico, denomina-
do, muitas vezes, “mar Tene-
broso”.

2. Cadamosto tinha expectativa de mais alguma coisa do que 
conhecer seres fabulosos. O que era? Indique a parte do tex-
to que justifica sua resposta.

Espera-se que os alunos respondam que tinha o objetivo do 
lucro, expresso na frase: “[...] E que os que lá tinham estado 

tinham feito com essa gente nova avultados lucros, pois que com 

um soldo ganhavam sete e dez”.
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1434: Gil Eanes dobra o cabo Bojador, na costa ocidental africana. 

Os mapas-múndi medievais, por exemplo, misturavam conhecimentos 

geográficos e religiosos. Os pontos de referência dos mapas eram Jerusa-

lém – cidade sagrada para o cristianismo, vista como o centro do mundo – e 

o paraíso terrestre, lugar onde teriam vivido Adão e Eva antes do pecado 

original, segundo a Bíblia.

As fábulas também influenciara m o saber náutico e geográfico dos eu-

ropeus, alimentando o imaginário deles. Durante muito tempo, eles acredi-

taram que, se navegassem no oceano Atlântico, os navios seriam devorados 

por monstros terríveis que saíam das águas ou que as embarcações seriam 

afundadas por ondas gigantescas. E, caso conseguissem alcançar o desti-

no, os navegadores ainda poderiam encontrar homens sem cabeça, outros 

com corpo humano e cabeça de animal, povos canibais, gigantes, serpentes 

enormes, feras maiores e mais perigosas do que tigres ou leões...
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Mapa-múndi de Rust Hanns, de c. 
1480. Esse mapa segue os padrões 
religiosos do período medieval: o 
paraíso terrestre é representado no 
alto, de onde saem os rios Tigre, 
Eufrates, Nilo e Ganges; no centro está 
Jerusalém, considerada a cidade da 
Paixão de Cristo. Biblioteca Pierpont 
Morgan, Nova York, Estados Unidos. 

Mapa-múndi: mapa 

que oferece uma visão 

de conjunto do mundo. 

Náutico: diz respeito 

ao que é próprio da 

navegação. 

Canibal: pessoa que 

se alimenta de carne 

humana. 

 Para desenvolver

Seres e fatos fantásticos
Algumas crenças eram prá-

ticas, como a de que os navios 
tinham seus pregos arranca-
dos quando chegavam perto de 
“pedras de íman” e afundavam; 
outra, de que as águas do mar, 
cada vez mais quentes ao sul, 
entravam em ebulição quando 
se passava o Equador.

Outra crença se referia ao se-
guinte: com 105 anos de idade, 
São Brandão, um monge irlandês, 
saiu para o alto-mar e fundou 
uma terra de felicidade e riqueza: 
a ilha de São Brandão ou “ilha do 
Brazil” (“Brazil” do celta “bress”, 
que significa bênção). A ilha se 
afastava quando os navegantes 
chegavam perto. Essa ilha cons-
tava em mapas até meados do 
século XVIII. 

Por fim, o mito mais conheci-
do foi o de “Preste João”. Ele teria 
sido um senhor cristão que teria 
imposto a fé aos homens nativos, 
tornando-se rico e respeitado. Em 
seu reino estariam as Amazonas, 
as relíquias de S. Tomé, a fonte 
da juventude e rios de ouro, pra-
ta e joias. Nos primeiros relatos, 
datados de 1145, o reino estaria 
situado na Índia, mas, a partir de 
1340, já o situavam na África. Os 
portugueses o procuraram sis-
tematicamente, acreditando que 
Preste João se tornaria um aliado 
e atacaria os muçulmanos pelas 
costas. O reino de Preste João fi-
gurava nos mapas e a lenda só 
passou a ser dissipada a partir 
do século XVI, mas ainda havia 
resquícios dela no século XVIII.

Fique ligado

DELUMEAU, Jean. A civiliza-

ção do Renascimento. Lisboa: 
Edições 70, 2004.

HOLANDA, Sérgio Buarque 
de. Visão do paraíso: os mo-
tivos edênicos no descobri-
mento e colonização do Bra-
sil. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2010.

Algumas lendas e histó-
rias fantásticas menciona-
das podem ser consultadas 
nesses livros.
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1484: Diogo Cão chega ao Congo. Dom João II rejeita o plano de Colombo. 

 Na dianteira das navega•›es
Os perigos reais e imaginários envolvidos na travessia do oceano Atlântico 

não impediram que os navegadores europeus se lançassem a esse desafio. 

Para eles, o objetivo de enriquecer compensava o alto risco.

Os navegadores estavam interessados em adquirir diretamente dos 

produtores algumas riquezas do Oriente, como as sedas e as especiarias, sem 

precisar comprar das cidades italianas de Veneza e Gênova, que revendiam 

esses produtos a preços muito altos. Os primeiros europeus que se lançaram 

à navegação atlântica foram os portugueses, no século XV. Alguns fatores 

explicam esse pioneirismo de Portugal na corrida em direção ao Oriente pelo 

oceano Atlântico: 
 » Sua localização geográfica era favorável. Situado no sudoeste da Eu-

ropa, Portugal é banhado pelo oceano Atlântico, facilitando a saída 

das embarcações.
 » Portugal era uma monarquia centralizada e financiava expedições 

marítimas dando início à expansão no século XV. 
 » Os portugueses reuniram técnicas náuticas para navegação de longo 

curso com base em conhecimentos náuticos adquiridos com os árabes, 

que ocuparam e dominaram durante séculos a península Ibérica, e 

também com os venezianos e os genoveses.

The Bridgeman Art Library/Easypix

Vista de Gênova em pintura 
de Christoforo de Grassi, 
1596, baseada em desenho 
de 1481. Quando Portugal 
se lançou nas expedições 
marítimas do oceano 
Atlântico, Gênova era um dos 
principais centros comerciais 
do mar Mediterrâneo. Museu 
Cívico Naval, Gênova, Itália.

Pioneirismo: qualidade 

de quem é pioneiro, ou 

seja, desbravador, que 

vem na frente.

Texto complementar

Professor, para os povos eu-
ropeus, controlar as rotas do co-
mércio das especiarias costean-
do a África para chegar ao Oriente 
foi um dos motivos econômicos 
para as navegações oceânicas, 
pois as rotas terrestres e pelo 
mar Mediterrâneo eram de domí-
nio árabe. Mas que importância 
tinham essas especiarias para 
os povos europeus, os grandes 
consumidores? Por que eram tão 
valorizadas? É o que o historia-
dor francês Jean Louis Flandrin 
explica, no texto a seguir:

Foi a busca das especiarias – 
assim como a do ouro e da prata 
– que lançou os europeus à con-
quista dos oceanos e dos outros 
continentes, revolucionando, 
com isso, a história do mundo. 

Por que as especiarias? 

O que justificava tal dispêndio 
de energia? Esse problema não 
despertou a atenção de ninguém 
e a pergunta nunca recebeu uma 
resposta satisfatória. Comecemos 
pela mais vã das razões apre-
sentadas: as especiarias serviam 
para conservar as carnes ou para 
mascarar o gosto infecto das mal 
conservadas. De qualquer ângulo 
que a consideremos, essa expli-
cação se revela improcedente.

Em primeiro lugar, porque os 
agentes de conservação das car-
nes e dos peixes eram essencial-
mente o sal, o vinagre, o óleo, e 
não as especiarias. Ainda que 
certos textos sejam ambíguos a 
esse respeito, ainda que se con-
sidere que se acrescentavam es-
peciarias às carnes preparadas 
para serem consumidas em lu-
gares distantes (muito mais do 
que quando se destinavam ao 
consumo imediato), as especia-
rias nunca chegaram realmente 
a concorrer com o sal – e não 
era por seu poder de conserva-
ção que se aceitava pagar bem 
mais por elas.

[...] De qualquer forma, se de-
terminadas pessoas chegaram a 
comer carne conservada ou es-
tragada, com certeza não foram 
os senhores e os ricos burgueses 
que consumiam especiarias, mas 
os infelizes que não tinham con-
dições de comprá-las. [...]

Para não correr o risco de in-
correções, as outras explicações 
pecam por insuficiência. Muitos 
bons historiadores consideraram 
a cozinha que utilizava a espe-
ciaria como uma forma de dis-
tinção social. O que não deixa 
de ser verdade, uma vez que ela 
estava fora do alcance da gente 
do povo. [...] 

Mas essa tese peca pela superficialidade, uma vez que a função de 

conferir status social não podia ser a mais importante. Com efeito, 

nunca bastou que um produto fosse raro para ser procurado, cons-

tituindo-se em símbolo de posição social; é necessário também que 

seja considerado superior [...].

Por que, enfim, as especiarias eram importantes?

[...]

Tradicionalmente, a palavra “especiaria” não designava qualquer 

tempero utilizado na cozinha, mas apenas os produtos exóticos, vin-

dos de longe. Muitos desses produtos importados do Oriente não ti-

nham uma função culinária, mas terapêutica. Quanto àqueles usados 

pelos cozinheiros, também eles eram usados como medicamento.

[...] Os tratados de Medicina do fim da Idade Média e início dos 

Tempos Modernos demonstram claramente a ligação entre espe-

ciarias e saúde corporal. No livro Régime du corps, de 1256, Alde-

brandin de Siena escrevia que a canela teria o mérito de “reforçar 

a virtude do fígado e do estômago” e de “fazer que a carne tenha 

um bom cozimento”. Os cravos-da-índia “reforçam a natureza do 

estômago e do corpo, eliminam a ventosidade e os maus humores 
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1488: Bartolomeu Dias dobra o cabo das Tormentas. 

 È Os recursos econômicos passaram a ser abundantes. Os mercadores 
portugueses, e também os italianos de Gênova, investiram na aven-
tura portuguesa em busca das Índias. E, tão logo iniciada na África, a 
expansão marítima tornou-se muito lucrativa.

A importância da Revolução de Avis

A centralização da monarquia em Portugal, ainda no século XIV, favore-
ceu a expansão marítima, pois foi a Coroa que montou e dirigiu a aventura 
atlântica. Essa mudança política ocorreu com a Re volução de Avis, em 1383, 
que rompeu com a dominação do reino espanhol de Castela sobre Portugal.

A Revolução de Avis resultou de uma aliança entre a nobreza, que desejava 
a autonomia  do reino, e os mercadores, interessados no negócio marítimo. 
Consolidada em 1385, a dinastia de Avis, liderada pelo rei dom João I, iniciou 
a expansão com a conquista de Ceuta, no Marrocos, em 1415.

Centraliza•‹o do poder e navega•›es oce‰nicas

O pioneirismo português na expansão marí-

tima esteve relacionado, portanto, com a ascen-

são da dinastia de Avis. Na mesma época, a vi-

zinha Espanha, por exemplo, estava dividida em 

reinos independentes, como Castela, Aragão, 

Navarra e Galiza. No sul castelhano ainda havia 

um reino islâmico bem firme: Granada. Os es-

panhóis não possuíam um poder centralizado, 

e ainda lutavam para expulsar os muçulmanos 

da península Ibérica.

• O pioneirismo português tem a ver, entre outras condições, com a Revolução de Avis. 

O que isso quer dizer?

AO MESMO TEMPO

Reconquista cristã na península Ibérica

Fonte: elaborados 
com base em 
VICENTINO, 
Cláudio. Atlas 

histórico. 

São Paulo: 
Scipione, 
2011. p. 89; 
ARRUDA, José 
Jobson de. Atlas 

histórico básico. 
São Paulo: Ática, 
2009. p. 18.
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engendrados pelo frio, e ajudam no cozimento da carne”. O tesouro 

da saúde, publicado em 1607, por exemplo, dizia que a pimenta-
-do-reino “mantém a saúde, conforta o estômago, dissipa os gases. 
Ela faz urinar, cura os calafrios das febres intermitentes, cura tam-
bém picadas de cobras, provoca o aborto de fetos mortos. Quando 
bebida, serve para tosse [...], mastigada com uvas passas purga o 
catarro, abre o apetite”. O cravo-da-índia era bom para “os olhos, 
para o fígado, para o coração, para o estômago. Seu óleo é excelente 
contra dor de dentes. Serve para diarreia de origem fria, e para as 
doenças frias de estômago [...]. Duas ou três gotas em caldo de ca-

pão curam a cólica. Ele ajuda muito na digestão, se for cozido num 
bom vinho com semente de funcho [...].

FLANDRIN, Jean Louis. Tempero, cozinha e dietética nos séculos XIV, XV e 
XVI. In: FLANDRIN, Jean Louis; MONTANARI, Massimo (Org.). História 

da alimentação. Trad. Luciano Vieira Machado e Guilherme João de Freitas 
Teixeira. São Paulo: Estação Liberdade, 1998. p. 478-481.

Ao mesmo tempo

¥ O fato de Portugal ter se 

unificado precocemente 

em relação a outros reinos 

europeus permitiu que in-

vestisse recursos na na-

vegação oceânica.
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1492: Primeira viagem de Colombo ao Novo Mundo. 

 Arte de navegar
O que os portugueses sabiam da navegação oceânica? Na teoria, sa-

biam tudo ou quase tudo. Estudaram os mapas antigos, capricharam no 

aprendizado dos portulanos, mapas técnicos para orientar a navegação. Os 

portugueses reuniram os melhores sábios da cosmografia, isto é, a parte da 

astronomia que estuda o uni-

verso. Afinal, para navegar era 

preciso conhecer muito bem as 

estrelas e constelações.

Os portugueses estuda-

ram o que os árabes tinham es-

crito sobre a arte de navegar. 

Lembremos que os muçulma-

nos dominaram o Mediterrâneo 

durante séculos! Também se 

apoiaram no conhecimento dos 

italianos, veteranos no Medi-

terrâneo. Os judeus fugidos da 

Espanha também deram sua 

contribuição, pois entre eles 

havia muitos estudiosos. 

Instrumentos náuticos

Vale a pena destacar, pelo menos, três tec-

nologias de ponta utilizadas nas navegações 

daquele tempo.

Antes de tudo, a caravela. Era um navio 

leve, adequado para carregar mercadorias de 

grande valor. As caravelas podiam carregar até 

50 toneladas de carga em mar aberto.

O segredo das caravelas estava  no uso das 

velas latinas (triangulares), que permitiam ao 

navio navegar contra o vento, em zigue-zague. 

Os navios de Gil Eanes, navegador que con-

tornou o cabo Bojador, na costa africana, em 

1434, utilizavam velas quadradas (que chamavam 

de redondas, porque estufavam com o vento). 

Mas Bartolomeu Dias, ao ultrapassar o cabo das 

Tormentas, em 1488, navegou com velas latinas.

Fonte: elaborado com base em ARRUDA, 
José Jobson de. Atlas histórico básico. 
São Paulo: Ática, 2009. p. 19. 
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Representação de caravela, pintura em azulejo, 

século XV. Museu Naval, Lisboa, Portugal. 

Tonelada: medida que 

corresponde a 1 000 kg. 

Expedições marítimas portuguesas 
na costa africana (1415-1462)
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 Para desenvolver

A Escola de Sagres

O infante dom Henrique (1394-
-1460), conhecido como dom 
Henrique, o Navegador, foi um 
dos responsáveis pelo desen-
volvimento da empresa náutica 
portuguesa. Teria criado a Escola 
de Sagres, que muitos acredi-
taram estar localizada em um 
lugar fixo, parecida com as es-
colas que conhecemos hoje. O 
termo “escola”, no caso, refere-
-se a aprendizado. Na realidade, 
o local, Sagres, refere-se a uma 
das residências de dom Henri-
que, no Algarve. Lá ele recebia 
estudiosos das mais diferentes 
origens, acumulava livros, ma-
pas e informações relacionadas 
à arte de navegar. Reuniu à sua 
volta comerciantes da península 
Itálica e cartógrafos judeus ex-
perimentados na área náutica, 
que muito contribuíram para a 
expansão marítima.

As viagens, no início sob o 
patrocínio do Infante, tinham o 
sentido de “descobrimentos”, ou 
melhor, de acúmulo de conheci-
mento, de informações geográfi-
cas, náuticas e de recursos das 
regiões que passavam a ser co-
nhecidas pelos europeus.

Com o tempo, entretanto, fo-
ram-se estabelecendo núcleos 
comerciais nas áreas descober-
tas. Já em 1441, os escravizados 
tornaram-se uma das mais cobi-
çadas riquezas do litoral africano 
e o comércio negreiro se tornou 
mais um dos motivos para a rea-
lização das expedições. 

Com a morte de dom Henrique, o Navegador, em 1460, houve uma 
diminuição no número das expedições exploradoras patrocinadas 
pela Coroa portuguesa. Ao que tudo indica, foi somente a partir de 
1474, momento em que o infante dom João (futuro dom João II, que 
reinou de 1481 a 1495) passou a ser responsável pelas navegações, 
que o objetivo de atingir uma passagem atlântica para o “Golfo Arábi-
co” (nome que davam ao oceano Índico) tornou-se claro.

De olho na BNCC

Professor, estas duas pá-
ginas apresentam conteúdo 
que permite ao aluno alcançar 
a seguinte habilidade:

¥ EF07HI06 – Comparar as 
navegações no Atlântico 
e no Pacífico entre os sé-
culos XIV e XVI.

Elas relacionam os conhe-
cimentos náuticos de várias 
sociedades que permitiram o 
contato entre diferentes con-
tinentes, destacando que não 
foi somente uma conquista 
europeia. É importante, tam-
bém, que os alunos enten-
dam que, pela primeira vez 
na história da humanidade, 
pôde-se falar de uma eco-
nomia mundial.
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1494: Tratado de Tordesilhas divide o mundo ultramarino entre Portugal e Espanha.  

A bússola, conhecida pelos marinheiros como agulha, é o instru-
mento de navegação mais importante a bordo. Inventada na China 
do século IV a.C., tem uma agulha magnética que é atraída pelo polo 
norte da Terra. Desse modo, facilita aos navegadores determinar os 
outros três pontos cardeais (sul, leste e oeste) e, assim, localizar-se 
no oceano.

O astrolábio, outra tecnologia importante, era um 
antigo instrumento para medir a altura dos astros acima 
do horizonte. Consistia em um círculo, por cujo in-
terior corria uma régua manejável. Passou a ser 
feito de cobre para ficar mais preciso. Duas 
pessoas eram necessárias para manejar o 
astrolábio: uma para suspendê-lo na altura 
dos olhos, alinhando a régua com o Sol, e 
outra para ler os graus marcados no círculo.

As grandes navegações chinesas

No século XV, os chineses dominavam 
técnicas de navegação semelhantes às téc-
nicas portuguesas. A própria bússola foi uma 
invenção chinesa. Além disso, enquanto o s 
portugueses contornavam a costa da África no 
Atlântico, os chineses navegavam pelo oceano 

Índico, alcançando o Ceilão, no sul da Índia, e 
o atual Moçambique, na costa oriental africana. 
Faltou pouco para os chineses descobrirem 
o caminho marítimo para a Europa antes de 
os portugueses descobrirem a rota marítima 
para o Oriente.

• Pesquise quem foi o principal navegador da China no século XV. 

AO MESMO TEMPO

Bússola 
europeia do 
século XVI. 
Coleção 
particular. 

Astrolábio fabricado na 
Europa no século XIV. 
Coleção particular. 

Bússola 
europeia do 
século XVI. 
Coleção 
particular. 

, outra tecnologia importante, era um 
antigo instrumento para medir a altura dos astros acima 
do horizonte. Consistia em um círculo, por cujo in-
terior corria uma régua manejável. Passou a ser 

Astrolábio fabricado na 
Europa no século XIV. 
Coleção particular. 

Diogo Cão e o Reino do Congo

Os portugueses conseguiram o apoio do papa, que reconheceu o direito 
de Portugal à posse das terras descobertas na expansão marítima. Isso os 
estimulou a seguir adiante em busca de novas terras.

Em 1484, uma grande descoberta no continente africano: o rio Zaire, 
caminho natural para o importante Reino do Congo. O capitão da frot a 
foi Diogo Cão; ele chegou a se encontrar com o rei local, que tinha o título 
de manicongo.

Alguns anos depois, o rei do Congo aceitou converter-se ao cristianismo, 
e o reino tornou-se um parceiro valioso de Portugal, abrindo para os portu-
gueses o comércio de escravos na África centro-ocidental.
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 Para desenvolver

O quadrante

Além da bússola e do astro-
lábio, outro objeto fundamental 
para as navegações era o qua-
drante, instrumento de medi-
ção de distância em relação ao 
horizonte. Todos esses instru-
mentos foram levados para o 
Ocidente pelos árabes na Baixa 
Idade Média, que já os conheciam 
e utilizavam há tempos.

Ao mesmo tempo

¥ O objetivo da atividade é 
relativizar o eurocentris-
mo dominante no estudo 
das grandes navegações 
do século XV, realçando 
que povos orientais reali-
zavam navegações simi-
lares antes dos europeus. 
A pergunta é simples, cuja 
resposta se obtém por 
pesquisas na internet: o 
principal almirante chinês 
do século XV foi Zheng Re 
(1371-1433).

Material digital

Como sugestão para trabalhar essas habilidades, acompanhe a 
sequência didática Navegações: desafios e superações, localizada 
no material digital do Manual do Professor.

HISTORIA_DOC_G2020_7ano_MP_Cap02_026a043.indd   33 11/4/18   4:26 PM



34 MANUAL DO PROFESSOR - UNIDADE 1

UNIDADE 1 | Mudanças no feudalismo e a expansão atlântica europeia34

 Apogeu das viagens portuguesas
Bartolomeu Dias sabia que ultrapassar o cabo das Tormentas não seria 

fácil, mas a riqueza do Oriente valia o risco. Ao dobrar o cabo das Tormen-
tas, passaria do oceano Atlântico para o oceano Índico, abrindo o caminho 
marítimo para o Oriente.

A esquadra de Bartolomeu Dias partiu de Lisboa em agosto de 1487, 
mas só avistou o cabo das Tormentas meses depois, em janeiro de 1488. En-
frentou tempestades e raios e, após algumas tentativas, atravessou o trecho 
mais ao sul do continente africano.

Depois de dobrar o cabo das Tormentas, Bartolomeu Dias, não satis-
feito, avançou em direção ao oceano Índico. Entretanto, como a tripulação 
estava exausta, ele ordenou o regresso de sua esquadra para Lisboa. Mas o 
caminho estava aberto.

O cabo das Tormentas passou, então, a ser chamado de cabo da 

Boa Esperança.

1498: Vasco da Gama chega a Calicute, na Índia. 

O s reinos de Portugal e do Congo no tráfico de escravos

O apoio do rei do Congo ao tráfico português de escravos ilustra uma importante característica 
do tráfico naquela época. 

Reis e chefes africanos praticavam 
havia muito tempo a captura e a ven-
da de prisioneiros de guerra como 
escravos. Antes da chegada dos por-
tugueses, vendiam escravos para o 
norte da África, além de os usarem 
como força de trabalho. Com a che-
gada dos portugueses, a captura e a 
venda se intensificaram no Reino do 
Congo, atendendo à demanda do 
mercado atlântico.

• Reflita sobre o texto e responda: é possível dizer que os africanos foram parceiros dos 

portugueses no tráfico de escravos?

OUTRAS HISTÓRIAS ECONOMIA
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Imagem que retrata o rei do Congo, dom Garcia, 

que reinou entre 1641 e 1661, recebendo o 

padre italiano Giovanni Cavazzi. Gravura de autor 

italiano desconhecido a partir de desenho de 

Cavazzi, Milão, 1690. Entre 1654 e 1667, Cavazzi 

se juntou à missão capuchinha no Congo. 

Fique ligado

Enciclopédia Virtual da Ex-

pansão Portuguesa. Dispo-
nível em: <www.fcsh.unl.pt/
cham/eve/>. Acesso em: 17 
set. 2018.

Professor, no site dessa 
enciclopédia são apresen-
tados relatos sobre os des-
cobrimentos que podem ser 
reproduzidos e utilizados em 
sala de aula. Há também re-
sumos informativos sobre as 
diversas etapas das navega-
ções, técnicas náuticas, tre-
cho de diários de bordo dos 
comandantes das frotas, etc. 
É um material extremamente 
rico e importante para a con-
textualização histórica portu-
guesa em sua relação com os 
“outros mundos”.

Outras histórias 

Economia

• Depende do ponto de vis-
ta. De um lado, sim, porque 
os reis e os chefes africa-
nos participaram do trá-
fico e lucraram com ele, 
assim como os trafican-
tes europeus. De outro, 
não, porque a maioria dos 
povos escravizados foi ar-
rancada de suas terras, 
aldeias e famílias para 
trabalhar no outro lado 
do Atlântico e não tinha 
nenhuma perspectiva de 
voltar à terra natal.
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1500: Pedro Álvares Cabral chega a Porto Seguro, berço do futuro Brasil. 

O gigante do oceano

Luís de Camões (1524-1580) é um 
dos maiores poetas de todos os tem-
pos. Participou da aventura portu-
guesa na África, onde perdeu um 
olho em batalha. Sua grande obra é 
Os Lusíadas, um elogio à expansão marítima 
portuguesa, publicada em 1572. 

Leia com atenção um trecho dessa obra.

• Em Os Lus’adas, Camões chama o cabo das Tormentas de Adamastor. Pesquise quem 

é Adamastor.
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O gigante Adamastor em painel de azulejos do século XIX. Palácio do Bucaço, Aveiro, Portugal. 

– «Eu sou aquele oculto e grande Cabo
A quem chamais vós outros Tormentório,
Que nunca a Ptolomeu, Pompónio, Estrabo,
Plínio e quantos passaram fui notório.
Aqui toda a Africana costa acabo
Neste meu nunca visto Promontório,
Que para o Pólo Antártico se estende,
A quem vossa ousadia tanto ofende.
«Fui dos filhos aspérrimos da Terra,
Qual Encélado, Egeu e o Centimano;
Chamei-me Adamastor, e fui na guerra
Contra o que vibra os raios de Vulcano;
Não que pusesse serra sobre serra,
Mas, conquistando as ondas do Oceano,
Fui capitão do mar, por onde andava
A armada de Neptuno, que eu buscava.

CAMÕES, Luís de. Os Lusíadas. Canto V, 50 e 
51. São Paulo: Abril, 1979.

Tormentório: local em 

que há tormenta. 

Promontório: parte 

mais alta, elevação. 

Documento 

¥ É uma personagem da mi-
tologia grega, um dos gi-
gantes que se revoltou 
contra Zeus, o principal 
deus do Olimpo.

Professor, oriente os estu-
dantes a recorrer a um dicio-
nário para ler o poema. Pto-
lomeu, Pompônio, Estrabo 
e Plínio eram geógrafos da 
Antiguidade conhecidos pela 
descrição de terras longín-
quas. Naquela época, acredi-
tava-se que, ao fim da costa 
africana, começava logo a An-
tártida. Camões faz inúmeras 
referências aos deuses roma-
nos, dizendo que Adamastor 
era um titã, um dos filhos da 
Terra que lutou contra Júpiter.
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Chegando à Índia
Nos anos seguintes à façanha de Bartolomeu Dias, os portugueses se 

dedicaram a preparar a grande viagem para o Oriente.
O rei português dom Manuel nomeou Vasco da Gama para o coman-

do dessa missão por conta de sua boa experiência em batalhas navais. A 
habilidade militar do navegante podia fazer a diferença quando a esquadra 
portuguesa entrasse em contato com os indianos, pois não se sabia como 
seria recebida.

A esquadra de Vasco da Gama partiu com apenas quatro navios, em 
julho de 1497. Fez várias escalas na costa africana até dobrar o cabo da Boa 
Esperança. Depois, a frota aportou na costa oriental da África, no atual Mo-
çambique. Finalmente, em maio de 1498, chegou a Calicute, na Índia, após 
dez meses de viagem. Vasco da Gama estabeleceu um contato amistoso 
com o soberano local e iniciou comércio direto com a Índia. Retornou ao 
reino português com os navios repletos de especiarias.

Durante muito 

tempo, os estudiosos 

defenderam 

que a expansão 

marítima europeia 

foi motivada pela 

conquista de 

Constantinopla pelos 

turcos otomanos, 

em 1453. Porém, 

mesmo com o 

bloqueio turco à rota 

de especiarias que 

passava pelo mar 

Negro, o comércio 

com o Oriente não 

se fechou. A rota do 

mar Vermelho, no 

Egito, permaneceu 

controlada pelos 

italianos da cidade 

de Veneza até 

1516. Além disso, a 

expansão marítima 

portuguesa começou 

em 1415, décadas 

antes da famosa 

conquista turca.

CÁ ENTRE NÓS

As expedições de Bartolomeu Dias e Vasco da Gama 
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Fonte: elaborado com base 
em ARRUDA, José Jobson 

d e. Atlas histórico básico. 
São Paulo: Ática, 2009. p. 19. 
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 Para desenvolver
A passagem para as 
Índias

O navegador português Diogo 
Cão, em 1482, foi encarregado 
por dom João II de encontrar a 
passagem para o oceano Índi-
co. Ele chegou ao sul do que hoje 
conhecemos como Angola e viu 
que a costa mudava de direção, 
correndo para leste. Achou que 
tinha encontrado a passagem 
e voltou a Portugal para dar a 
boa-nova. O embaixador portu-
guês na corte dos papas, no ano 
seguinte, fez um discurso que 
anunciava o grande feito. Em 
1483, Diogo Cão foi incumbido 
de concluir o percurso: navegou 
mais 1,3 mil quilômetros a partir 
do ponto que havia atingido an-
teriormente e nada encontrou. 
Voltou a Portugal, provavelmente 
muito decepcionado. O navega-
dor havia chegado muito perto, 
mas não sabia disso. A glória da 
passagem atlântica para as Ín-
dias foi de Bartolomeu Dias, em 
1488, certamente auxiliado pelas 
muitas indicações de Diogo Cão.

O cabo da Boa Esperança é 
uma área de muitas calmarias 
e tempestades e, para conse-
guir os ventos favoráveis à sua 
travessia, é necessário fazer um 
grande galeio para oeste (apro-
ximando-se das costas do Bra-
sil) e rumar de novo em direção 
à África. Foi essa a rota seguida 
por Vasco da Gama, entre 1497 e 
1499. Segundo alguns especia-
listas, teria sido ele o verdadeiro 
“descobridor” do Brasil, embora 
não haja base documental para 
confirmar essa hipótese. 

Como toda a documentação 
sobre as navegações era sigilosa, 
para que outros não tentassem 
tomar o que ainda não estava 
garantido (é bom lembrar que 
a Espanha estava no mesmo 
processo de descobertas), não 
sabemos ao certo se Vasco da 
Gama avistou ou não as terras 
que seriam, futuramente, cha-
madas de Brasil.

O que importa ressaltar é que, 
a partir daí, não seriam mais na-
vegadores experientes os respon-
sáveis pelo comando das frotas. 
Para estabelecer um comércio 
com outros reis, era necessário 
que alguém da nobreza estivesse 
presente. Vasco da Gama, mem-
bro da pequena nobreza, chegou 
efetivamente às Índias, esta-
belecendo negociações tensas 
e pouco rentáveis com comer-
ciantes locais.
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 Um italiano entre espanhóis
Na década de 1490, quando os portugueses chegavam a lugares longínquos 

com as navegações oceânicas, a vizinha Espanha iniciava sua unificação políti-

ca. Mesmo assim, sob a liderança do Reino de Castela, então unido ao Reino 

de Aragão, os espanhóis entraram na disputa marítima com os portugueses.

A expansão marítima espanhola foi iniciativa de um italiano nascido em 

Gênova chamado Cristóvão Colombo. Filho de um tecelão, Colombo era um 

homem simples, mas muito estudioso e interessado no comércio.

Em busca de apoio
Ao mesmo tempo em que trabalhava para banqueiros genoveses, 

Cristóvão Colombo estudava mapas e lia textos medievais que exaltavam as 

maravilhas do Oriente. Sonhava em se tornar um grande navegador, capaz 

de alcançar aquelas terras desconhecidas.

Cristóvão Colombo aproximou-se dos portugueses por meio dos ne-

gócios que os mercadores genoveses faziam em Portugal. Ele até integrou 

uma viagem comercial portuguesa à costa africana. O navio afundou, mas 

Colombo sobreviveu e se mudou para Lisboa. Lá, ele aprofundou seus es-

tudos com os maiores cartógrafos e navegadores da época e amadureceu 

seu projeto de alcançar o Oriente. Baseou-se em uma carta de Toscanelli, 

um sábio italiano, para quem era possível chegar ao Oriente navegando na 

direção ocidental pelo oceano Atlântico, já que a Terra é redonda.

Depois de alguns cálculos, Colombo presumiu que seguir pelo oceano 

Atlântico seria a rota ideal, mas estava enganado. Embora estudioso, sua 

experiência como navegador era mínima. Seu plano era diferente do projeto 

dos portugueses, que conheciam muito melhor os segredos do mar. Buscou 

o apoio da Coroa portuguesa, mas não conseguiu.

Geografia

Antes de os portugueses alcançarem o 
Oriente pelo oceano Atlântico, havia duas ro-
tas para o comércio de especiarias: a terrestre 
e a marítima.

A rota terrestre, que vinha da China ou da 
Índia, atravessava a Pérsia, no Oriente Médio, 
e chegava ao mar Negro, terminando em 
Constantinopla. Os mercadores de Gênova 

compravam as mercadorias e as vendiam na 
Europa. Essa via foi interrompida com a con-
quista de Constantinopla pelos turcos. 

A rota marítima passava pelo mar da China, 
pelo oceano Índico e desembocava no mar 
Vermelho. Foi controlada pelos mercadores de 
Veneza até 1517. Depois, os turcos tomaram 
também o Egito.

• Qual era a importância de Gênova e de Veneza no comércio europeu?

A HISTÓRIA NÃO ESTÁ SOZINHA
A História não está 

sozinha 

Geografia

• O texto mostra a grande 
importância dos merca-
dores de Gênova e Vene-
za: a primeira comprava 
os produtos que vinham 
da rota comercial terres-
tre, enquanto a segunda 
controlou, até 1517, a rota 
comercial marítima.

Atividade 
complementar

Professor, solicite aos alu-
nos que identifiquem em um 
mapa mudo, com o auxílio de 
um mapa da Europa, Ásia e 
África, os seguintes pontos 
geográficos:

China, Índia, Pérsia, mar 
Negro, Constantinopla, mar 
Mediterrâneo e a cidade de 
Gênova. Depois, solicite que 
eles tracem a ligação entre 
esses pontos para marcar a 
rota terrestre das especiarias 
e dos produtos orientais.

Faça o mesmo com a rota 
marítima das especiarias, in-
dicando no mapa os pontos: 
mar da China, oceano Índico, 
mar Vermelho, mar Mediter-
râneo e a cidade de Veneza.

Esse tipo de atividade au-
xilia na compreensão visual 
dos caminhos seguidos pe-
las mercadorias orientais para 
chegar à Europa.

Depois, peça a eles que 
tracem o caminho marítimo 
atlântico do comércio dessas 
especiarias, contornando a 
África, passando pelo cabo da 
Boa Esperança e chegando às 
Índias e à China, controlados 
por Portugal.
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Na corte espanhola
Cristóvão Colombo decidiu buscar o apoio da Coroa espanhola. Apre-

sentou seu plano, em 1485, a sábios da Universidade de Salamanca, mas foi 

novamente reprovado.

Seis anos depois, conse-

guiu uma audiência com a rai-

nha Isabel de Castela. Sabendo 

que a rainha era muito religiosa, 

Colombo a convenceu de que 

a sua viagem glorificaria a reli-

gião cristã. Alegou que poderia 

reunir recursos suficientes para 

resgatar Jerusalém dos muçul-

manos. A rainha resolveu apos-

tar em Colombo.

Colombo encontra o rei de Portugal

No tempo em que morou em Lisboa, Colombo fez conta-

tos importantes. O casamento com uma moça da pequena 

nobreza portuguesa lhe deu acesso ao palácio real. 

Sempre insistente e bem falante, Colombo conseguiu uma 

audiência com o rei dom João II, em 1484. Apresentou seu 

plano de chegar ao Oriente navegando para o Ocidente. O 

rei não lhe deu nenhum crédito.

• Indique algum episódio da expansão marítima portuguesa que possa ter motivado a 

reprovação do plano de Colombo pela Coroa portuguesa. 

OUTRAS HISTÓRIAS EPISîDIOS 
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Retrato de Cristóvão Colombo, pintura de Ridolfo 
Ghirlandaio, século XVI. Museu Cívico Naval, Gênova, Itália. 

Cristóvão Colombo 

apresenta-se à rainha Isabel, 
óleo sobre tela de Emanuel 
Gottlieb Leutze, 1842. 
Museu de Arte do Brooklyn, 
Nova York, Estados Unidos. 

The Bridgeman Art Library/Easypix

 Para desenvolver

As distâncias de 
Colombo

A negativa do rei de Portugal 
em atender à solicitação de Co-
lombo, que propunha chegar às 
Índias navegando para ocidente 
(e, nesse momento, muitos le-
trados tinham certeza sobre a 
redondeza do mundo), estava 
baseada na descrença das dis-
tâncias trazidas pelo navegador 
genovês. Colombo assegurava 
que encontraria a terra das es-
peciarias em uma distância de 
180 graus (sendo, na realidade, 
229 graus), com cada grau me-
dindo 84 km (mede, entretanto, 
111 km). Colombo se baseava 
nos cálculos de um florentino, 
Toscanelli. D. João II, no entan-
to, já sabia dos feitos de Diogo 
Cão e acreditava que este estava 
correto. Propondo a mesma rota 
alguns anos depois aos reis de 
Castela e Aragão e sendo aceito, 
Colombo encontrou, em 1492, 
terras que, a princípio, pensou 
serem as Índias. Contudo, ele 
havia chegado, mesmo, às An-
tilhas, que hoje denominamos 
América Central.

Outras histórias 

Episódios
• Em 1484, Diogo Cão al-

cançou o Congo, e a Coroa 
portuguesa já preparava 
a viagem de Bartolomeu 
Dias rumo ao cabo das Tor-
mentas, que veio a reali-
zar-se em 1487. Portanto, 
naquela época, o proje-
to de chegar à Índia pelo 
périplo africano já estava 
consolidado.
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 Descoberta do Novo  Mundo

A rainha Isabel deu apoio político e algum dinheiro a Colombo. O res-
tante de que precisava, ele conseguiu com mercadores italianos e com os 
irmãos Martín e Vicente Pinzón, navegadores experientes.

Em agosto de 1492, Colombo partiu com três navios, garantindo que 
chegaria à Índia em trinta dias. No entanto, passaram-se os meses de agosto 
e setembro, e nenhuma terra era vista. A comida e a água estavam acabando, 
e os marinheiros se apavoraram.

Para evitar uma revolta, Colombo passou a registrar no diário de bordo 
uma distância menor do que a efetivamente percorrida. Atribuía a demora 
à calmaria dos ventos. Mas o fato é que a frota estava praticamente perdida 
no Atlântico.

Caracterize o 

primeiro encontro 

entre os espanhóis e 

os indígenas a partir 

da imagem ao lado, 

sabendo que seu 

autor, o ilustrador 

belga Theodore de 

Bry, nunca esteve na 

América. 

O  QUE HÁ NA IMAGEM?

Representação do primeiro 

desembarque de Cristóvão 

Colombo, em outubro de 

1492. Gravura de Theodore 

de Bry, 1596. Coleção 

particular. 
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Novo Mundo ou falsa Índia?
O ânimo da tripulação da esquadra de Cris tóvão Colombo mudou apenas 

na madrugada de 12 de outubro de 1492, quando um marujo gritou: “Terra 
à vista!”. Foi uma festa! Pouco mais de dois meses depois de partirem da 
Espanha, os navios chegaram ao que parecia ser uma pequena porção de 
terra. Para Colombo, era alguma ilhota da Índia ou da China.

A porção de terra, contudo, não estava localizada no Oriente. Colombo 
havia chegado em uma ilha nas Antilhas, na América Central, e logo a chamou 
de São Salvador. Ao navegar um pouco mais pela região, descobriu também 
uma ilha que foi chamada Espanhola. Depois retornou para a Europa, e fez 
ainda mais três viagens à região.

O que há na imagem?

Sob o ponto de vista do europeu, a imagem sugere um encon-

tro pacífico, em que não há troca de presentes; apenas os nativos 

oferecem prendas aos recém-chegados. Também demonstra do-

minação, por meio da cruz sendo fincada pelos tripulantes sob o 

comando de Cristóvão Colombo. Alguns nativos fogem, aparente-

mente com medo das caravelas.

Atividade 
complementar

Professor, quanto mais o 

aluno tomar contato com docu-

mentos primários, com fontes, 

melhor para a compreensão so-

bre o processo de se construir 

a História. No caso, apresente 

o trecho a seguir, que faz parte 

do diário de Cristóvão Colom-

bo, e elabore questões que os 

estimule a dialogar com o do-

cumento. Sugerimos algumas 

dessas questões, mas você 

pode elaborar outras com base 

nas indagações dos alunos.

Quinta, 20 de setembro. – 
Navegou neste dia rumo a oes-
te quarta do noroeste e à meia 
partida, porque muitos ventos 
foram embora com a calma-
ria que fez. Percorreram sete 
ou oito léguas. Dois alcatrazes 
sobrevoaram a nau, indício de 
proximidade de terra; e viram 
muitas algas, embora na véspe-
ra não tivessem visto nenhu-
ma. Pegaram um pássaro com 
a mão, e parecia uma gralha; 
era pássaro de rio e não de mar: 
tinha as patas feito gaivota. Ao 
amanhecer, vieram até o navio 
dois ou três passarinhos de ter-
ra cantando, e depois, antes de 
raiar o sol, desapareceram. Aí 
sobreveio outro alcatraz: vinha 
do oeste-noroeste, porque es-
sas aves dormem na terra e de 
manhã vão para o mar à cata 
de alimento, e não se afastam 
mais de vinte léguas. 

COLOMBO, Cristóvão. Diários da 

descoberta da América: as quatro 
viagens e o testamento. Trad. 

Milton Persson. Porto Alegre: 
L&PM Pocket, v. 128. p. 36.

Informe aos alunos que a 

data da primeira página do 

diário foi de 3 de agosto de 

1492, e a da última, de 11 de 

outubro do mesmo ano.

Solicite aos alunos que in-

diquem:

1. De que porto e em qual 

data partiu a esquadra 

de Cristóvão Colombo? 

Saiu em 3 de agosto de 

1492 da cidade de Granada.

2. Quanto tempo durou a 

viagem? 

Dois meses e oito dias.

3. O que o relato desse dia, 20 

de setembro, quis indicar?

Responda utilizando pala-

vras do texto. Que estavam 

próximos à terra por terem 

visto alcatrazes, muitas al-

gas e um pássaro de rio, não 

de mar, e passarinhos de terra 

– todos indícios de que havia 

terra próxima.
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Colombo não encontrou nem ouro nem as riquezas que buscava. A cada 

viagem ficava mais irritado ao tentar saber dos indígenas onde estavam as 

riquezas e onde morava o imperador da China, pois não entendia nenhuma 

palavra dita pelos nativos. Culpou os indígenas por não saberem dar as in-

formações que desejava. Morreu sem saber que havia descoberto um novo 

continente – o Novo Mundo, posteriormente chamado de América.
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A descoberta da América por 

Cristóvão Colombo, óleo sobre tela 

de Salvador Dalí, 1958-1959. 

Museu Salvador Dalí, São 

Petersburgo, Estados Unidos. 

Bula: decreto 

estabelecido pelo papa 

com força de lei nos 

países católicos.

VERNE, Julio. 
Cristóvão Colombo. 
São Paulo: Landy, 
2005.

Em linguagem 
envolvente, o 
grande Julio Verne 
conta a história do 
aventureiro que 
desafiou o Atlântico. 

Por mares nunca 

dantes navegados 
(Brasil). Direção de 
Regina Jeha, 2001. 
26 min.

O documentário 
refaz a viagem entre 
Portugal e a Índia 
para contar a história 
do Brasil antes de 
22 de abril de 1500.

FIQUE DE OLHO

  Linhas imaginárias separam as 
novas terras
Desde a metade do século XV, os papas apoiavam os portugueses na 

expansão marítima por meio de diversas bulas, reconhecendo seu direito de 

conquista das terras ultramarinas. As decisões do papa eram tidas como leis 

a serem seguidas entre os reinos católicos.

Quando Colombo chegou ao Novo Mundo, a Espanha entrou na corri-

da da expansão marítima, e Portugal deixou de estar sozinho na conquista 

de novos territórios. Para atender aos interesses espanhóis, o papa soltou 

nova bula em 1493, que dividia as terras “descobertas e por descobrir” entre 

Portugal e Espanha. Chamada de Bula Inter Coetera, significava a divisão do 

mundo ultramarino “entre os dois reinos”.

 Para desenvolver

A expedição de Cabral
Depois da expedição de Vasco 

da Gama, foi indicado outro no-
bre, Pedro Álvares Cabral, sem ne-
nhuma experiência náutica, para 
o comando da frota. Enquanto 
antes as expedições se compu-
nham de uma, duas ou, no má-
ximo, três embarcações, tanto a 
expedição de Vasco da Gama e, 
mais ainda, a de Pedro Álvares 
Cabral e as seguintes eram arma-
das com embarcações de grande 
porte, munidas de canhões e de-
mais armamentos e compostas 
de mil a 3 mil homens.

Pedro Álvares Cabral saiu do 
Tejo, em 8 de março de 1500, com 
uma frota armada por 13 navios 
e 1,2 mil homens, entre eles o ex-
periente Bartolomeu Dias, tendo 
o reino de Calicute, nas Índias, 
como destino oficial. Em 22 de 
abril, avistou terras e aportou no 
que passou a ser chamado Porto 
Seguro. Estavam descobertas as 
terras que viriam a ser o Brasil.

Na viagem para Calicute, co-
meçaram os desastres: no cabo 
das Tormentas, quatro navios 
naufragaram, entre eles o de Bar-
tolomeu Dias, que morreu afo-
gado; outro desgarrou-se, indo 
parar na Etiópia, só encontrado 
na viagem de regresso de Ca-
bral, com apenas sete homens, 
todos doentes. 

Em Calicute, a solução dos 
negócios foi desastrosa: afundou 
navios muçulmanos ancorados 
no porto e bombardeou Calicute. 
Dirigiu-se, depois, ao reino de 
Cochim, cujo rajá local era ini-
migo do soberano de Calicute. 
Fundou uma feitoria e carregou 
navios com especiarias. Na vol-
ta, em 1501, queimou um dos 
navios, cheio de riquezas, que 
havia encalhado em um banco 
de areia, na costa de Melinde 
(atual Quênia). Cabral foi bas-
tante festejado quando regres-
sou a Portugal, mas a desastrosa 
ação diplomática em Calicute e 
a perda de um navio carregado 
de especiarias fizeram com que 
fosse esquecido. Nunca ocupou 
postos administrativos de desta-
que nem comandou outra expe-
dição. Morreu em 1520, em suas 
terras no interior de Portugal. 
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Após o estudo 

do capítulo, 

você manteria 

sua resposta 

à pergunta da 

página 26? 

PUXANDO PELA 

MEMîRIA

A bula traçava uma linha imaginária cem léguas (cerca de quinhentos 
quilômetros) a oeste do arquipélago de Cabo Verde. As terras que ficassem 
a oeste dessa linha seriam espanholas, e as que ficassem a leste seriam 
portuguesas. Assim, as terras recém-descobertas por Colombo ficariam 
sob domínio dos espanhóis, enquanto as terras descobertas na África pelos 
portugueses seriam portuguesas.

A Bula Inter Coetera atendia aos interesses da Coroa espanhola,  mas 
não da portuguesa. Muito antes da viagem de Colombo, os portugueses 
já desconfiavam de que havia terras a oeste do oceano Atlântico. Seria útil 
dispor de uma escala no oceano Atlântico para futuras viagens à Índia.

Contrariado, o rei de Portugal estava disposto a declarar guerra, caso 
não alterassem a decisão. Assim, em 1494, foi assinado entre os dois reinos 
o Tratado de Tordesilhas e logo aprovado pelo papa.

Segundo esse acordo, a linha que dividia as terras entre os dois reinos 
passava a ficar a 370 léguas, cerca de 2 mil quilômetros, a oeste de Cabo 
Verde. O rei de Portugal ficou mais satisfeito.

Em 1500, Bartolomeu Dias comandou um dos navios da esquadra de 
Pedro Álvares Cabral, que, seguindo para o Oriente, desviou para oeste e 
chegou a Porto Seguro. Assim, os portugueses descobriram ou se apossa-
ram das terras que, tempos depois, chamariam de Brasil. Alguns dizem que 
Bartolomeu era o verdadeiro comandante da frota, pois Cabral conhecia 
pouco os segredos do mar.

Ao seguir viagem para a Índia, a esquadra foi surpreendida por forte 
tempestade no cabo da Boa Esperança. Quatro navios naufragaram, 380 
homens morreram, entre eles Bartolomeu Dias. Morreu no cabo que o tor-
nou famoso.

Arquipélago: 
conjunto de ilhas. 

A Bula Inter Coetera e o Tratado de Tordesilhas 
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Fonte: elaborado 
com base em 
KINDER, Hermann; 
HILGEMANN, Werner. 
Atlas histórico mundial: 
de los orígenes a la 
Revolución Francesa. 
Madrid: Istmo, 1982. 
p. 236.
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Puxando pela memória

Ao final do capítulo, o alu-
no deve ser capaz de relacio-
nar historicamente as espe-
ciarias de origem asiática, 
condimentos apreciadíssi-
mos pelos europeus, que as 
recebiam tradicionalmen-
te pelo comércio terrestre e 
pelo mar Mediterrâneo entre 
os árabes e as cidades da pe-
nínsula Itálica, Gênova e Ve-
neza, e valiam altos preços. 
Para entrar nesse comércio 
(que não era só de especia-
rias, mas também de artigos 
de luxo), os reinos europeus, 
em especial Portugal e Espa-
nha, iniciaram a navegação 
pelo oceano Atlântico, acre-
ditando que por ele poderiam 
chegar ao Oriente.

De olho na BNCC

Professor, o conteúdo do 
capítulo está relacionado in-
tegralmente com o seguinte 
objeto de conhecimento:

• A ideia de “Novo Mundo” 
ante o Mundo Antigo: 
permanências e ruptu-
ras de saberes e práticas 
na emergência do mundo 
moderno.

Ao final da leitura do capí-
tulo, os alunos deverão ter 
desenvolvido, em profundi-
dade, a seguinte habilidade:

• EF07HI02 – Identificar 
conexões e interações 
entre as sociedades do 
Novo Mundo, da Europa, 
da África e da Ásia no con-
texto das navegações e 
indicar a complexidade 
e as interações que ocor-
rem nos oceanos Atlânti-
co, Índico e Pacífico.

HISTORIA_DOC_G2020_7ano_MP_Cap02_026a043.indd   41 11/4/18   4:26 PM



42 MANUAL DO PROFESSOR - UNIDADE 1

ROTEIRO DE ESTUDOS
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 O QUE APRENDEMOS?

1 |  Em sua opinião, a expansão marítima portuguesa foi uma decorrência da toma-
da de Constantinopla pelos turcos-otomanos em 1453?

2 |  Que lugar mencionado na Bíblia os europeus localizavam no Oriente?

3 |  Por que o rei de Portugal não se interessou, em 1484, pelo plano de Colombo de 
chegar à Índia navegando pelo oceano Atlântico na direção ocidental (oeste)?

4 |  Cite um exemplo de tecnologia de navegação utilizada na expansão marítima 
iniciada no século XV.

5 |  Em qual região os portugueses concentraram a maior parte de suas viagens 
ultramarinas no século XV?

6 |  Qual era a vantagem política de Portugal em relação à Espanha quando foi ini-
ciada a expansão marítima?

7 |  O que o poeta Luís de Camões, que viveu no século XVI, tem a ver com a expan-
são marítima portuguesa?

8 |  Qual a relação entre o Tratado de Tordesilhas, assinado pelas monarquias 
portuguesa e espanhola em 1494, e a descoberta da América por Colombo, 
em 1492?

9 |  Por que a frase seguinte é falsa? 

Quando descobriu as Antilhas, no Caribe, Colombo não teve dificuldades de 
comunicação com os nativos, pois dominava a língua indígena.

10 |  Por que ultrapassar o cabo das Tormentas, no sul da África, foi importante na 
história da expansão marítima portuguesa?

PESQUISA

Neste mapa-múndi do período medieval, o mundo aparece dividido em 
três partes pelos filhos de Noé, segundo a Bíblia: a Ásia, ao alto, pertence a 
Sem; a Europa, à esquerda, é de 
Jafé; a África, à direita, é a terra 
de Cam, o “filho maldito”. A Ásia 
está representada no alto porque 
achavam que ali ficava o paraíso 
terrestre. Pesquisem, em grupos, 
sobre a maldição lançada sobre 
Cam e respondam às seguintes 
questões:

1 |  Por que o relato bíblico 
apresenta Cam como “filho 
maldito” de Noé? 

2 |  Qual foi a pena lançada so-
bre Cam?

3 |  Qual a relação entre a maldi-
ção de Cam e a África?

Mapa do século XV representando 

as três regiões do mundo. Biblioteca 

Real Alberto I, Bruxelas, Bélgica. 
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 Roteiro de estudos

O que aprendemos?

1. Não. A expansão marítima 
portuguesa começou muito 
antes, em 1415, com a con-
quista de Ceuta, no Marro-
cos (norte da África).

2. Eles imaginavam que o pa-
raíso terrestre ficava no 
Oriente. Segundo a Bíblia, 
o lugar onde tinham vivido 
Adão e Eva antes do peca-
do original.

3. Porque a expansão portu-
guesa já estava avançada 
nessa época e os portugue-
ses já apostavam na pos-
siblidade de chegar à Índia 
contornando o sul da Áfri-
ca (cabo das Tormentas).

4. Podem ser citadas a bús-
sola e a caravela.

5. Até o final do século XV, eles 
se concentraram nas via-
gens ao longo da costa oci-
dental africana.

6. Portugal já possuía uma 
monarquia forte desde o 
fim do século XIV, enquanto 
a Espanha só iniciou o pro-
cesso de unificação monár-
quica na segunda metade 
do século XV.

7. Ele é autor do poema Os 

Lusíadas (1572), no qual 
celebra os grandes feitos 
marítimos de seus com-
patriotas, em especial do 
navegador Vasco da Gama.

8. A descoberta do Novo Mun-
do na primeira viagem de 
Colombo levou os reis es-
panhóis a solicitarem ao 
papa uma nova divisão das 
terras ultramarinas “des-
cobertas e por descobrir” 
entre as duas monarquias 
– somente Portugal tinha 
sido beneficiado pelas de-
cisões papais. A Bula In-

ter Coetera (1493) aten-
deu aos apelos espanhóis, 
mas desagradou o rei por-
tuguês, pois o Novo Mundo 
ficaria quase inteiramente 
com a Espanha. No ano se-
guinte, pelo Tratado de Tor-
desilhas, Portugal conse-
guiu o direito de possuir ao 
menos uma parte do litoral 
das terras descobertas no 
Atlântico, o que incluía o 
futuro território brasileiro.

9. A frase é falsa porque nin-
guém na frota comanda-
da por Colombo conhecia 
as línguas faladas pelos 
povos indígenas do conti-
nente recém-descoberto.

10. Porque o cabo das Tormentas se localiza no extremo-sul do con-
tinente africano e, uma vez ultrapassado, permite navegar pelo 
oceano Índico e chegar à Índia. Depois de ultrapassado pelos 
portugueses, em 1488, o cabo passou a ser conhecido como 
cabo da Boa Esperança.

Pesquisa

1. Cam foi amaldiçoado por Noé porque, após o Dilúvio, vendo o pai 
embriagado e despido em uma tenda, em vez de cobri-lo, contou 
aos irmãos que o tinha visto nu. Sabendo disso, Noé o amaldiçoou.

2. Cam e seus descendentes foram condenados à servidão.

3. Desde o final da Idade Média, muitos membros da Igreja disse-
ram que a escravidão dos africanos era justa porque estes des-
cendiam de Cam. Após a descoberta da América pelos europeus, 
muitos colonizadores disseram que também os indígenas eram 
descendentes de Cam.
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 IMAGENS CONTAM A HISTÓRIA

Planisfério é a representação em forma plana do globo terrestre. Datado de 1502, o mapa abaixo 

é o primeiro planisfério conhecido. Nele se pode ver a maior parte dos descobrimentos portugueses, 

incluindo o Brasil.

PlanisfŽrio de Cantino, 1502. Biblioteca Estense, Modena, It‡lia.

• Comparando este planisfério com o mapa-múndi do final da Idade Média, apresentado na página 29, quais 
semelhanças e diferenças você consegue notar?

 O PASSADO PRESENTE

No dia 22 de abril de 2000, completaram-se 500 anos do descobrimento do Brasil pelos portugueses. 

Em comemoração, o governo federal promoveu uma grande cerimônia em Porto Seguro, lugar onde 

Cabral desembarcou. 

Diversos grupos indígenas, integrantes do movimento negro e outros cidadãos organizaram uma 

passeata em protesto. 

A polícia do estado da Bahia entrou em ação e dispersou os manifestantes com violência. O caso teve 

repercussão internacional, e o governo da Bahia foi obrigado a pagar uma indenização de 10 milhões de 

reais por dano moral coletivo e por impedir o direito de reunião garantido pela Constituição Brasileira.

• Discutam, em grupos, qual a razão do protesto de indígenas e afrodescendentes contra a celebração dos 
500 anos do descobrimento do Brasil. 
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Imagens contam a 
história

Poucas semelhanças, como 

os desenhos decorativos que os 

mapas medievais costumavam 

apresentar. Mas, mesmo nesse 

caso, os desenhos do planisfério 

parecem indicar lugares específi-

cos e/ou recursos a explorar nos 

territórios traçados. As diferenças 

são, portanto, muito maiores do 

que as semelhanças. O planis-

fério de 1502 já tem o aspecto 

de um mapa atual: o uso de es-

calas e a demarcação razoável 

dos continentes conhecidos. Por 

isso, espera-se que os alunos 

concluam que a expansão ma-

rítima e o consequente conhe-

cimento do globo tornaram os 

mapas medievais de cunho re-

ligioso ultrapassados.

O passado presente 
A colonização do Brasil teve 

impacto desastroso para os po-

vos indígenas e os afrodescen-

dentes. No caso dos indígenas, 

além de escravizados, perderam 

suas terras e foram contamina-

dos por diversas epidemias. No 

caso dos africanos, foram arran-

cados de suas terras e traficados 

como escravizados para trabalhar 

nas lavouras coloniais.
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 Unidade 2
Sociedades 
ameríndias e 
conquista europeia
A Unidade é composta dos ca-

pítulos 3, 4 e 5, que abordam as 

diferentes sociedades nativas 

que vieram a formar a América 

e os primeiros contatos destas 

com os europeus que atravessa-

ram o oceano Atlântico.

Problematiza os primeiros con-

tatos entre europeus e indígenas 

em diversas regiões da América 

e examina situações de mesti-

çagem cultural que tornaram 

possível o encontro de povos 

e a própria dominação colonial. 

A imagem que abre esta Unida-

de é a representação da invasão 

da cidade asteca de Tenochtitlán, 

em 13 de agosto de 1521, pelo 

conquistador espanhol Hernán 

Cortés. Estima-se que a cidade 

de Tenochtitlán possuía aproxi-

madamente 300 mil habitantes, 

número superior ao da maior par-

te das cidades europeias daquele 

período. Na imagem, o persona-

gem principal, à direita, abaixo, é 

Cortés montado e armado para 

combate, com seus 100 soldados 

à cavalo e aliados indígenas. O 

Templo Maior, ao centro, é onde 

aconteciam os grandes rituais 

astecas em honra ao deus Sol. A 

cidade foi derrotada, o que repre-

sentou o fim do Império Asteca.

Competências Gerais da 

Educação Básica

Competências Específicas de 

Ciências Humanas
Competências Específicas de História

CG1, CG2, CG4, CG5, CG6, CG7, CG9 CCH1, CCH2, CCH3, CCH4, CCH5, CCH6, CCH7 CEH1, CEH2, CEH3, CEH4, CEH5, CEH7
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 » IMPÉRIOS INDÍGENAS

 » SACRIFÍCIOS ASTECAS

 » EXPANSÃO INCA

 » GUERRAS MAIAS

 » SOCIEDADE TUPINAMBÁ

 » CONQUISTA ESPANHOLA

 » EXPLORAÇÃO DOS NATIVOS 

Nesta unidade

Em 1521, o conquistador espanhol Her-

nán Cortés comanda a invasão da cidade 

de Tenochtitlán (atual cidade do México), 

capital do Império Asteca. Centenas de 

soldados, sendo menos de 100 a cavalo, 

derrotaram 300 mil astecas. Os europeus 

não os venceram sozinhos: vemos, no lado 

esquerdo da imagem, indígenas lançan-

do flechas de seus barcos. Eles eram os 

tlaxcaltecas, inimigos dos astecas havia 

muito tempo. Também foi com o apoio 

de aliados a conquista do Império Inca, na 

América do Sul. Os europeus se apoiaram 

nas rivalidades entre grupos indígenas para 

conseguir aliados. O resultado da conquista 

foi trágico para a maioria da população 

nativa do continente.

UNIDADE

SOCIEDADES 
AMERÍNDIAS 
E CONQUISTA 
EUROPEIA

VAMOS ESTUDAR

A captura de Tenochtitl‡n, 

óleo sobre painel de autor 

desconhecido, século XVII. 

Coleção particular.
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Créditos das imagens de baixo para cima: Renato Soares/
Pulsar Imagens; Album/akg-images; The Bridgeman Art 
Library/Easypix

Habilidades da BNCC trabalhadas na Unidade

EF07HI03 EF07HI08 EF07HI09

 Objetivos da Unidade
• Contrastar as sociedades 

nativas do continente ame-

ricano, em particular as dos 

grandes impérios altiplanos 

mesoamericano e andino e 

a cultura tupi do atual terri-

tório brasileiro;

• Examinar o encontro e o 

confronto entre os mundos, 

ocorrido através da expan-

são oceânica ibérica, suas 

motivações e a sujeição de 

povos nos vários continen-

tes, com destaque para as 

populações indígenas.

• Discutir o papel dos indíge-

nas como sujeitos históricos 

da conquista, não apenas 

pelas atitudes de resistên-

cia, mas também como alia-

dos dos ibéricos em diver-

sos casos.
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3

Você sabe qual é a 

relação entre o cacau, 

o Império Asteca, 

os espanhóis e o 

chocolate? 

IMPÉRIOS ASTECA, 
MAIA E INCA

O Império Asteca foi herdeiro de muitos outros estados indígenas 

que se sucediam na região do atual México há cerca de mil anos. Esse 

grupo dominava parte da Mesoamérica a partir da cidade de Tenochtitlán, 

atual Cidade do México. Os astecas se destacaram como agricultores, 

utilizando engenhosos sistemas de irrigação, e cultuavam uma divindade 

a quem se atribuía a fertilidade dos campos, denominada Tlaloc.

Entre os deuses cultuados pelos astecas, um se destacava: 

Tezcatlipoca, deus da noite, da morte e do fogo. Era chamado, também, 

“Senhor do Espelho Fumegante”, talvez em função do espelho que cos-

tumava carregar e através do qual poderia ver toda a humanidade.

Temido e adorado, Tezcatlipoca representa a comunhão dos astecas 

com a guerra. Em muitas representações, ele aparece com a pele igual à 

de um jaguar, felino que se assemelha à onça-pintada brasileira. Em sua 

homenagem, uma das tropas de elite do Império Asteca era chamada 

Ordem dos Guerreiros-Jaguar.

São os impérios Asteca, Inca e Maia que vamos conhecer neste 

capítulo.

Panteão: conjunto 

de deuses de uma 

religião politeísta.
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Representação do deus asteca 

Tezcatlipoca no Codex Cospi, 

c. 1500. A vida dos astecas era 

dominada pela religião e eram 

muitos os deuses que compunham 

seu panteão. Coleção particular. 

Créditos das imagens de baixo para cima: 
Costa/Leemage/Agência France-Presse; 
The Granger Collection/Glow Images; The 
Bridgeman Art Library/Easypix; Reprodução/
Biblioteca da Assembleia Nacional, Paris, 
França.; The Bridgeman Art Library/Easypix; 
The Granger Collection/Glow Images

 Capítulo 3
Impérios Asteca, Maia 
e Inca
O capítulo é dedicado ao estu-

do das sociedades da Mesoamé-

rica e dos Andes centrais antes 

da conquista dos europeus. O 

personagem microanalítico é 

Tezcatlipoca, deus asteca da 

morte e da noite, personagem-

-pretexto para caracterizar as 

especificidades dos impérios in-

dígenas na Mesoamérica e nos 

Andes centrais. 

 Objetivos gerais do 
capítulo

• Caracterizar o entrelaçamen-

to entre guerra, religião e tra-

balho nas sociedades asteca, 

maia e inca antes da conquis-

ta europeia.

• Estabelecer a importância do 

culto solar nas sociedades 

da Mesoamérica e andinas.

Habilidades da BNCC 

trabalhadas no capítulo

EF07HI03 EF07HI08

Puxando pela memória
Resposta pessoal. Espera-se que o aluno responda que os es-

panhóis dominaram os povos astecas e que o cacau é a base do 

chocolate.
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1325: Fundação de Tenochtitlán.

 O Império Asteca
Na parte central do continente americano, 

onde hoje está localizado o México, situava-se 

o Império Asteca. Sua capital era Tenochtitlán, a 

atual Cidade do México. 

Durante o Império Asteca prosperava a agri-

cultura de milho, feijões, cacau, tomates, algodão 

e tabaco. Os camponeses astecas viviam em 

aldeias chamadas altéptl, cultivavam a terra para 

o próprio sustento e pagavam tributos para o 

soberano, os guerreiros, os sacerdotes e alguns 

funcionários da capital. O sistema de tributação 

asteca era eficiente, impedindo a necessidade de 

os chefes de aldeias ou de cidades do império 

se queixarem de excessos.

Estudiosos dizem 

que o Império Asteca 

era, na realidade, 

uma aliança de 

cidad es lideradas por 

Tenochtitlán, Texcoco 

e Tlacopán. Na 

prática, Tenochtitlán 

mandava em todas. 

Algumas delas não 

suportavam seu 

domínio, mas 

eram incapazes  

de desafiá-lo. 

CÁ ENTRE NÓS

Tenochtitl‡n, mural de Diego Rivera, 1945. O nome da capital do Império Asteca,Tenochtitlán, significa 
“serpente do vento”. No mural, pode-se ver a grandiosidade da cidade no tempo dos astecas. Palácio 
Nacional Cidade do México, México. 

O Império Asteca 
estendia-se pela área que 
corresponde à parte central 
e sul do México. Além 
da capital, Tenochtitlán, 
havia ali outras cidades 
importantes. Nelas 
viviam os guerreiros, os 
sacerdotes e numerosos 
artesãos especializados. 

Tlacopán
Texcoco

Lago 
Texcoco

Trópico de Câncer

Tenochtitlán

Golfo do 
México

OCEANO PACÍFICO

100º O

N

0 170 km

Império Asteca

Principais cidades

Império Asteca (século XV) 

Fonte: elaborado com base em Atlas da história do 

mundo. São Paulo: Folha de S. Paulo, 1955. p. 144.
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The Picture Desk/Agência France-Presse

Cronologia 
do capítulo

 Para desenvolver

Mexica ou asteca?

Mexica é a designação dada 

pelos pesquisadores da Me-

soamérica aos habitantes da 

“capital imperial”, Tenochtitlán. 

Já o termo asteca se refere ao 

habitante do “império” e não ape-

nas ao da capital no período pré-

-colonial.

Mito de origem

Segundo o mito nahua, os 

mexicas chegaram à região do 

lago Texcoco, vindos do noroes-

te do México, à procura do lugar 

onde se estabeleceriam para 

sempre e onde seu povo seria 

livre, segundo promessa do deus 

Huitzlopochtli.

Fique ligado

SOUSTELLE, Jacques. A ci-

vilização asteca. Trad. Maria 

Júlia Goldwasser. Rio de Ja-

neiro: Zahar, 2002. Disponível 

em: <https://zahar.com.br/

sites/default/files/arquivos/

trecho_-_a_civilizacao_asteca_0.

pdf>. Acesso em: 17 set. 2018.

O texto trata detalhada-

mente da formação do Impé-

rio Asteca e apresenta o pro-

cesso de formação da aliança 

entre as cidades sob domínio 

de Tenochtitlán. O professor 

pode retirar desse livro in-

formações importantes para 

complementar o conteúdo 

apresentado no material di-

dático, incluindo mapa de-

talhado com os povos que 

constituíram o Império.

Material digital

Como sugestão para trabalhar essas habilidades, acompanhe 

a sequência didática Astecas e incas: sociedade e economia loca-

lizada no material digital do Manual do Professor.
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Força militar
O soberano asteca era chamado de tlatoani, que, na língua náuatl da-

quele povo, significa “a quele que fala”, isto é, que comanda. Ele era eleito 

pelo conselho dos chefes das aldeias astecas entre os principais guerreiros 

da capital.

Os astecas consideravam a guerra algo sagrado e essa função de co-

mando militar era tida como divina. O tlatoani não era visto como um deus, 

mas seu poder, sim, era considerado sagrado.

A força militar dos astecas era indiscutível. Todos os homens serviam ao 

exército, que contava com tropas muito bem treinadas. Ela era dividida em 

ordens, entre as quais estavam os guerreiros-jaguar, que homenageavam 

o deus da noite (Tezcatlipoca), e os guerreiros-águia, que homenageavam o 

deus do vento (Ehecatl).

O principal deus dos astecas, porém, era o Sol, cha-

mado, em náuatl, de Huitzilopchtli. Era para sacrificar pri-

sioneiros ao Sol que os astecas faziam a guerra.

Guerras e prisioneiros

O exército asteca tinha de estar sempre alerta. Caso 

alguma cidade ou aldeia (chamada de calpulli) do im-

pério se revoltasse, os guerreiros entravam em ação. 

Mas, como vimos, havia um objetivo maior 

que justificava as guerras: a captura de 

prisioneiros. Não para escravizá-los, 

pois a escravidão quase não existia na 

sociedade asteca. Os poucos escravos, 

chamad os tlacotin, trabalhavam como 

criados domésticos do soberano, dos 

chefes guerreiros e dos grandes sacerdo-

tes. O objetivo era capturar prisioneiros 

para oferecê-los em sacrifício ao deus 

Sol e a outros deuses.

1428: Formação do Império Asteca. 

A língua 

predominante dos 

povos indígenas que 

ocupavam a região 

do atual México era 

o náuatl. 

Nesse idioma, 

muitas palavras 

terminam com 

duas consoantes 

sucessivas, como 

tl. A palavra 

“chocolate”, por 

exemplo, vem do 

náuatl Chocolatl. 

CÁ ENTRE NÓS
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deus do vento (Ehecatl).

O principal deus dos astecas, porém, era o Sol, cha-

mado, em náuatl, de Huitzilopchtli. Era para sacrificar pri-náuatl, de Huitzilopchtli. Era para sacrificar pri-, de Huitzilopchtli. Era para sacrificar pri-náuatl

sioneiros ao Sol que os astecas faziam a guerra.

Guerras e prisioneiros

O exército asteca tinha de estar sempre alerta. Caso 

alguma cidade ou aldeia (chamada de 

pério se revoltasse, os guerreiros entravam em ação. 

Mas, como vimos, havia um objetivo maior 

que justificava as guerras: a captura de 

prisioneiros. Não para escravizá-los, 

pois a escravidão quase não existia na 

sociedade asteca. Os poucos escravos, 

chamad os 

criados domésticos do soberano, dos 

chefes guerreiros e dos grandes sacerdo-

tes. O objetivo era capturar prisioneiros 

para oferecê-los em sacrifício ao deus 

Sol e a outros deuses.

. A palavra 

“chocolate”, por 

exemplo, vem do 

náuatl Chocolatl. 
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Representação do tlatoani 
Nezahualpilli, Codex Ixtlilxochitl, 

fólio 108. O tlatoani era eleito 
pelo conselho dos chefes das 
aldeias astecas entre os principais 
guerreiros da capital. Biblioteca 
Nacional da França, Paris.

 Para desenvolver

O papel das guerras para 
as sociedades astecas

Professor, é importante frisar 

o papel das guerras para as so-

ciedades astecas.

Os astecas faziam guerras, 

mesmo que não houvesse um 

alvo material ou estratégico em 

disputa. Eles acreditavam que 

a guerra era fundamental para 

a força do Sol, a principal divin-

dade desse povo. Os astecas de-

dicavam grandes sacrifícios ao 

deus Sol no Templo Maior de Te-

nochtitlán, nos quais eram exe-

cutados os cativos de guerra. Era 

um ritual de comunhão entre o 

povo e a divindade, que, para os 

astecas, precisava de sangue 

para renascer a cada dia. Mas 

a escolha do prisioneiro a ser 

sacrificado se relacionava com 

sua qualidade como guerreiro; 

era sacrificado o guerreiro que 

lutou bravamente. 

Esclareça que a palavra aste-

ca, utilizada para designar os po-

vos que viviam na Mesoamérica, 

no território que hoje correspon-

de ao atual México, refere-se, na 

realidade, ao “mexica”, termo que 

era usado na época da conquista. 

Fique ligado

VIANA, Larissa; SANTOS, 

Lincoln Marques dos. Histó-

ria da América I. Rio de Ja-

neiro: Fundação CECIERJ, 

2010. v. 1. Disponível em 

<https://canalcederj.cecierj.

edu.br/012016/68a4953f

03968de4e794d5cc88516

d77.pdf>. Acesso em: 14 out 

2018. 

Este texto traz um bom re-

sumo sobre os povos “mexi-

cas” ou “astecas”  
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1438: Forma•‹o do ImpŽrio Inca. 

Sacrif’cios humanos

As batalhas feitas somente para capturar prisioneiros destinados ao sa-

crifício ficaram conhecidas como guerras floridas. Os astecas – assim como 

outros povos que viviam naquela região – estavam convencidos de que seus 

deuses precisavam de sangue humano. Acreditavam que, caso o Sol não 

recebesse o sangue dos sacrificados, deixaria de nascer no dia seguinte, e 

tudo seria como uma eterna noite.

Na cerimônia de sacrifício, o prisioneiro era levado ao alto de uma 

pirâmide. Cinco sacerdotes atuavam no ritual, quatro para segurar suas 

mãos e pés e um, o principal, que introduzia no peito da vítima uma faca de 

obsidiana. O coração inteiro do prisioneiro logo era arrancado e levantado 

em glória ao deus Sol. 

Para os prisioneiros, era considerado uma honra morrer em sacrifício ao 

Sol, pois acreditavam que um guerreiro sacrificado voltaria à terra na forma 

de um colibri, um tipo de beija-flor.
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Sacrifício humano ilustrado no 
Códice Florentino, publicado pelo 
frei Bernardino de Sahagún, 1585. 
Para os astecas, ofertar o coração 
do sacrificado ao Sol era garantia 
de que este nunca os abandonaria. 
Biblioteca da Assembleia Nacional, 
Paris, França. 

Obsidiana: vidro de 

origem vulcânica, 

muito duro, escuro 

e resistente.

Fique ligado

PETRONI, Mariana da Cos-

ta Aguiar. Pensando as so-

ciedades pré-hispânicas. 

Um estudo sobre a socie-

dade mexica e a conquista 

espanhola. Rev. do Museu 

de Arqueologia e Etnolo-

gia, São Paulo, v. 14, p. 259-

-276, 2004. Disponível em: 

<www.nptbr.mae.usp.br/wp-

content/uploads/2013/04/

259-a-276-Mariana-da-Costa-

Aguiar-Petroni.pdf>. Acesso 

em: 17 set. 2018.

Este artigo procura anali-

sar o complexo ritual do derra-

mamento de sangue no mun-

do mesoamericano, atendo-se 

às décadas imediatamente 

anteriores e posteriores à 

conquista. Seu objetivo, em 

primeiro lugar, é estabelecer 

as conexões entre os rituais li-

gados ao sangue, consideran-

do principalmente o sangue 

humano, e a construção e a 

expansão do estado asteca. 

Em um segundo momento, o 

artigo analisa diferentes tex-

tos históricos que mencionam 

ou estudam os sacrifícios.
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1502: Início do reinado de Montezuma no México asteca. 

Tenochtitlán

Abaixo encontra-se a planta de Tenochtitlán, 

a capital asteca, com destaque para três seto-

res: Tlatelolco, ao norte, onde ficava o mer-

cado local; o Templo Maior, ao centro, onde 

aconteciam os grandes rituais em honra ao 

deus Sol; Coyoacán, ao sul, que significava 

“lugar dos coiotes”. 

Coyoacán, antes da expansão asteca, era 

um local habitado pelos tepanecas, inimigos 

dos astecas que, por isso, eram  por eles cha-

mados de coiotes.

• Coyoacán é, hoje em dia, um bairro da Cidade do México. Abriga um estádio de futebol 

que foi muito importante para o Brasil no século XX. Pesquise qual o nome do estádio e 

a razão de sua importância.

OUTRAS HISTÓRIAS LUGARES
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Mapa atribuído ao conquistador espanhol Hernán Cortés. Gravura do século XVI. Tenochtitlán possuía cerca de 300 mil 

habitantes no início do século XVI, população superior à das cidades da Europa ocidental na mesma época. Museu da 

Cidade do México, México. 

Coiote: mamífero parecido com o lobo. 

A palavra coiote é de origem náuatl: coyotl. 

Tlatelolco

Templo Maior

Coyoacán

 Para desenvolver

Tenochtitlán e a 
centralização política e 
militar do império

Alguns historiadores conside-

ram que os astecas formaram, no 

início, uma confederação de cida-

des, cada qual controlando um nú-

mero variável de aldeias, antes de 

ser um império centralizado. Isso 

porque, pelo menos nas primeiras 

décadas do século XVI, a cidade 

asteca de Tenochtitlán, atual Ci-

dade do México, compartilhava 

o poder com Tacoplán e Texcoco.

Com o passar do tempo, 

Tenochtitlán relegou as cidades 

parceiras a um segundo plano. 

Se a organização administrativa 

do “império” asteca era descen-

tralizada, a centralização política 

e militar era indiscutível.

Texto complementar

Gastroenterite assolou 

astecas

Uma bactéria pode ter mata-
do milhões de pessoas no sécu-
lo XVI onde hoje é o México e 
contribuído para o declínio do 
império Asteca. A suspeita é de 
pesquisadores do Instituto Max 
Planck, na Alemanha, que ana-
lisaram o material genético ex-
traído dos dentes de 29 pessoas 
enterradas no Sul do México. 
Quase todas haviam morrido 
entre 1545 e 1550 em um surto 
infeccioso que se tornou conhe-
cido como cocoliztli ou peste. Os 
fragmentos de DNA encontrados 
correspondiam ao da Salmonella 
enterica, bactéria que causa in-
fecções intestinais graves (gas-
troenterite) e que pode ter sido 
levada para lá pelos conquista-
dores europeus [...].

Gastroenterite assolou astecas. 
Revista Pesquisa Fapesp, 

n. 253, mar. 2017. Disponível em: 
<http://revistapesquisa.fapesp.
br/2017/03/17/gastroenterite-

assolou-astecas/>. 
Acesso em: 17 set. 2018.

Outras histórias 

Lugares

¥ Estádio Asteca, onde a 

seleção brasileira de fu-

tebol, com Pelé e outros 

craques, conquistou o 

campeonato mundial de 

futebol de 1970.
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1520: Espanhóis invadem o Império Asteca (1519: desembarque; 1521: conquista). 

Agricultura e comércio
A economia do Império Asteca era diversificada e suficiente para atender 

à subsistência da maioria dos camponeses e sustentar guerreiros e sacerdotes.

Os camponeses eram obrigados a traba-

lhar nas terras controladas pelo s soberanos 

astecas. Eles tinham que pagar tributos de va-

riados tipos, como mantas de algodão, plumas, 

pedrarias, sementes de cacau, feijão e milho. 

Além disso, eram recrutados para construir es-

tradas, templos e palácios. Esse recrutamento 

era conhecido como cuatequil. 

Embora a sociedade asteca não fosse es-

sencialmente mercantil, o comércio foi uma 

atividade importante. Havia até mesmo o co-

mércio a longa distância, praticado por um 

grupo especial – os pochteca –, além do grande 

mercado de Tenochtitlán.

Os astecas não domesticaram animais de 

carga nem dominaram a tecnologia do ferro. 

A maior parte dos instrumentos era de pedra, 

embora trabalhassem o bronze e outros metais. 

As moedas do 

comércio asteca

No mercado de Tlatelolco, 

ao norte de Tenochtitlán, pra-

ticava-se um intenso comér-

cio na base da troca direta de 

produtos. Por vezes os astecas 

utilizavam ouro em pó, lascas 

de cobre e sementes de cacau 

como moeda.

• Em sua opinião, por que as sementes de cacau eram usadas como moeda nos mercados 

astecas? 

OUTRAS HISTÓRIAS ECONOMIA 
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Representação do mercado de Tlatelolco. 
Museu Nacional de Antropologia, Cidade 

do México, México. 
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Representação de dois pochteca, segundo o Códice Florentino, 
de 1585. Os pochteca não eram numerosos, mas foram muito 
importantes, pois, além de facilitar o comércio viajando por todo 
o território dominado pelos astecas, garantiram a comunicação 
dentro do Império Asteca e além das suas fronteiras. Biblioteca da 
Assembleia Nacional, Paris, França.

Atividade 
complementar

Ouro na América

O ouro, para os europeus, 

era um material valorizado, 

principalmente, por sua re-

lação com o dinheiro. Nesse 

sentido, estava ligado também 

ao luxo. Oriente os alunos a se 

organizarem em grupos para 

discutirem com os colegas se 

a enorme quantidade de pe-

ças em ouro, característica 

do artesanato asteca, indica 

a importância do luxo naquela 

sociedade ou se a valorização 

do ouro se dava por outros 

motivos.

Espera-se que eles perce-

bam que a sociedade asteca 

não era uma sociedade mer-

cantil voltada para o lucro, nem 

valorizava o ouro por seu valor 

como metal precioso – este 

era um preceito das econo-

mias mercantilizadas. As pe-

ças de ouro astecas eram qua-

se sempre ligadas à religião e 

cumpriam funções rituais – o 

metal era muito utilizado por 

seu brilho dourado e por sua 

densidade.

Outras histórias 

Economia

• O uso de sementes de 

cacau como moeda nos 

mercados astecas ocor-

reu porque o alimento era 

muito valioso e podia ser 

carregado facilmente. 

Essa prática confirma a 

grande importância des-

se alimento naquela so-

ciedade.
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1532: Início do reinado de Atahualpa no Império Inca. 

Agricultura avan•ada

Os astecas cultivavam milho, feijão, cacau, 
tomate, algodão e tabaco e desenvolveram téc-
nicas agrícolas muito avançadas. 

Eles elaboraram sistemas de i rrigação e 
construíram canteiros em meio ao lago Texco-
co, nas chinampas, onde cultivavam, entre outras 
coisas, milho, vários tipos de feijão, pimentas, 
tomates e flores. 

Chinampas eram canteiros construídos com 
estacas que, fixadas no leito do lago, delimitavam 
a área de plantio. Depois, juncos e esteiras eram 
instalados entre as estacas, debaixo da água. Ali, 
dentro dessa delimitação, era colocada a lama do 
fundo dos lagos, até chegar à superfície. Árvores 
plantadas em torno da construção ajudavam a 
conter a terra.
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Chinampas, de José Muro 

Pico, século XVI. Museu da 

Cidade do México, México.

Imagem representando atividade 

agrícola asteca (colheita de 

grãos), debulha em uma 

esteira e armazenagem em 

vasilhame. Códice Florentino, 

1585. Biblioteca da Assembleia 

Nacional, Paris, França.
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Um produto muito 

apreciado pelos 

astecas era o cacau, 

fruto originário da 

América do Sul. 

Além de apreciar 

uma bebida bem 

amarga à base de 

cacau, os astecas 

costumavam comer 

uma espécie de 

torta salgada feita 

com cacau e feijão. 

Foram os europeus, 

entretanto, que 

desenvolveram o 

chocolate – que 

tem como base o 

cacau – como nós o 

conhecemos hoje.

CÁ ENTRE NÓS

 Para desenvolver

Obras de arte asteca

A arte asteca foi influenciada 

pela cultura de diferentes povos 

que antecederam ou integraram 

o Império Asteca. Entre as ma-

nifestações artísticas astecas 

estavam a cerâmica, a escultu-

ra, a arquitetura, a tecelagem, a 

joalheria e a plumagem. Pedras, 

conchas, corais, argila, prata, co-

bre e plumas eram alguns dos 

materiais usados.

A técnica do mosaico contri-

buiu para a elaboração de peças 

que hoje integram o acervo de 

importantes museus do México 

e de outros lugares do mundo.

Professor, sendo possível, 

apresente alguns objetos que 

podem ser vistos on-line no site 

do Museu Nacional de Antropo-

logia do México, disponível em: 

<http://mna.inah.gob.mx/>, 

acesso em: 17 set. 2018, como 

uma faca asteca usada em rituais 

de sacrifício; um escudo asteca 

para cerimônias, feito em mo-

saico; uma máscara em ouro de 

Xipe Totec, deus asteca da vege-

tação primaveril e também dos 

joalheiros, etc. 

De olho na BNCC

Professor, o conteúdo dos 

tópicos a seguir aprofundam 

o trabalho com o seguinte ob-

jeto de conhecimento:

• Saberes dos povos afri-

canos e pré-colombianos 

expressos na cultura ma-

terial e imaterial.

Eles também capacitam 

o aluno para atender plena-

mente à habilidade:

• EF07HI03 – Identificar 

aspectos e processos es-

pecíficos das sociedades 

africanas e americanas 

antes da chegada dos eu-

ropeus, com destaque 

para as formas de orga-

nização social e o desen-

volvimento de saberes e 

técnicas.
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A sociedade asteca
Os astecas viviam em rígidas hierarquias sociais.

Observe o esquema a seguir: no alto, acima de todos, está o tlatoani, o 

soberano asteca. Em seguida, a nobreza, constituída de guerreiros, sacerdo-

tes e funcionários. Abaixo, os comerciantes, representados por um homem 

de capa com um bastão, seguido pelos artesãos, representados segurando 

um tecido colorido. Abaixo deles, os camponeses, transportando cestos, a 

maioria da população nativa. Por f im, os escravos, que faziam trabalho pe-

sado, mas eram poucos.

Escrita e calendário
Os astecas não chegaram a desenvolver uma escrita fonética, cujo al-

fabeto exprime o som das letras e palavras. No entanto, eles conheceram 

formas ideográficas de escrita, ou seja, desenhos que representam situações 

ou coisas.

Quanto aos calendários, além do solar, parecido com o que usamos 

atualmente, havia um calendário que regulava os rituais.

Leonardo Conceição/Arquivo da editoraLeonardo Conceição/Arquivo da editora

Observando a 

pirâmide social ao 

lado, responda: 

a existência da 

escravidão na 

sociedade asteca 

permite caracterizá-

-la como escravista, 

isto é, como uma 

sociedade na  qual 

o trabalho escravo 

é dominante na 

economia? 

O  QUE HÁ NA IMAGEM?

Fonte: elaborado 
com base em 

CROSHER, Judith. Os 

astecas. São Paulo: 
Melhoramentos, 1990. 

p. 13-15, 26-27.

O que há na imagem?
A sociedade asteca não 

era escravista porque as re-
lações de trabalho predomi-
nantes, fosse na economia 
de subsistência, fosse para 
o pagamento de tributos ao 
Estado, eram baseadas na 
mão de obra camponesa 
(calpulli ou al-tépetl). O tra-
balho escravizado era secun-
dário e não sustentava a eco-
nomia asteca.

 Para desenvolver
Professor, seria importante 

explicar aos alunos com mais 
detalhes em que consiste uma 
sociedade estratificada. O Dicio-
nário de Ciências Sociais define 
sociedade estratificada como 
“[...] estrutura resultante pela 
qual as famílias se tornam di-
ferenciadas umas das outras e 
são dispostas em estratos gra-
duados segundo os vários graus 
de prestígio e/ou propriedade 
e/ou poder”. (SILVA, Benedicto 
(Coord.). Dicionário de Ciências 

Sociais. Rio de Janeiro: Fundação 
Getúlio Vargas, 1986. p. 421). 
Além do mais, normalmente as 
sociedades estratificadas que 
formaram impérios se baseavam 
na exploração de aldeias e comu-
nidades sob seus domínios, que 
tinham de pagar tributos através 
da arrecadação de excedentes 
agrícolas, como milho, abóbora, 
animais, ou do recrutamento de 
pessoas para obras de grande 
porte ou até mesmo para sacri-
fícios rituais (oferenda). Nem 
todas, entretanto, tinham seus 
chefes e reis definidos pela as-
cendência, ou seja, a sucessão 
passando pela família ou linha-
gem, pois na sociedade asteca, 
por exemplo, o tlatoani, “o que 
comanda”, era eleito pelos che-
fes de aldeia entre os maiores 
guerreiros da capital. 

HISTORIA_DOC_G2020_7ano_MP_Cap03_044a063.indd   53 11/4/18   4:51 PM



54 MANUAL DO PROFESSOR - UNIDADE 2

UNIDADE 2 | Sociedades ameríndias e conquista europeia54

Números na sociedade asteca

O sistema numérico asteca era vigesimal, isto é, com base no número 

20. Mas os algarismos eram representados por meio de símbolos. 

Alguns funcionários de Tenochtitlán se especializaram no desenho de 

ideogramas, incluindo os números. Veja a correspondência de alguns ideo-

gramas e números:
 » um ponto ou um dedo = 1;
 » uma bandeira = 20;

 » um galho de abeto = 400;
 » uma bolsa = 8 000.

Página do Codex Mendonza, do século XVI, que mostra o pagamento de impostos para o 
Império Asteca. A ilustração de uma bandeira saindo da boca de uma onça significa que vinte 
peles desse animal foram dadas como pagamento de imposto. Museu Nacional de Antropologia, 
Cidade do México, México.
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DEARY, Terry. 

Assombrosos 

astecas. São Paulo: 

Melhoramentos, 

2004. 

O livro apresenta 

alguns mistérios 

que permeiam 

o cotidiano dos 

astecas, como 

sacrifícios humanos, 

poderosos 

sacerdotes e os 

guerreiros diante 

dos conquistadores 

europeus em 

Tenochtitlán.

FIQUE DE OLHO

Texto complementar

Quando se trata de caracte-
rizar as concepções de tempo e 
de passado dos povos indígenas 
da América, especialmente nas 
obras de divulgação científica, 
nos meios de comunicação 
em massa e nos materiais 
didáticos, algumas ideias têm 
sido exaustivamente repetidas. 
Por exemplo, que possuíam uma 
concepção temporal exclusiva 
ou predominantemente cíclica 
e, sendo assim, agiam para 
apagar ou mitigar a fronteira 
entre o presente e o passado e 
para impedir as transformações 
em suas sociedades, mantendo a 
ordem instaurada na época das 
origens do mundo. Muitas vezes, 
essas ideias são, simplesmente, 
a generalização apressada de 
afirmações ou conceitos contidos 
em estudos acadêmicos com 
objetos – um determinado gru-
po humano – e objetivos – cer-
to aspecto da cosmogonia desse 
grupo – muito mais particula-
rizados.

Sem menosprezar a enorme 
utilidade analítica que os con-
ceitos de tempo cíclico, sincro-
nia ou eterno retorno possam 
ter, nos quais se baseiam muitas 
das generalizações apressadas 
que apontamos acima, procu-
raremos mostrar que eles não 
dão conta de caracterizar as con-
cepções temporais construídas e 
partilhadas por diversos povos 
indígenas da Mesoamérica (ver 
mapa). Entre esses povos, estão 
os célebres astecas e maias, mas 
também os menos afamados ol-
mecas, zapotecas, teotihuacanos, 
toltecas, mixtecas, tepanecas, 
texcocanos, tarascos, tlaxcal-
tecas, etc.

SANTOS, Eduardo Natalino 
dos. Além do eterno retorno: 

uma introdução às concepções 
de tempo dos indígenas da 
Mesoamérica. Revista Usp, 

São Paulo, n. 81, p. 82-93, março/
maio 2009. Disponível em: <www.

revistas.usp.br/revusp/article/
download/13733/15551/>. 

Acesso em: 22 set. 2018.
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Calendários

Os astecas possuíam dois calendários: um calendário solar e um calen-

dário ritual.

O calendário solar asteca, assim como o que utilizamos, era adequado 

às estações do ano e às atividades agrícolas. Entretanto, contava com 18 

meses e cada mês tinha 20 dias. 

O calendário ritual era composto de 260 dias, divididos em 20 meses 

de 13 dias cada um. Quando nascia uma criança, um sacerdote fazia todo 

tipo de cálculo, segundo o calendário ritual, para tentar saber o seu futuro. 

Os astecas acreditavam haver dias de sorte e dias de azar.

 Houve um Império Maia?
No território que hoje corresponde ao sul do México e a alguns países 

da América Central, floresceu a civilização maia. Como os astecas, os maias 

eram povos agricultores e guerreiros. Também construíram obras de irrigação 

e desenvolveram um artesanato especializado.

Os maias edificaram templos monumentais, como indicam os sítios 

arqueológicos dos atuais países da Guatemala e de Honduras. Entre eles, 

Palenque, Uaxactun e Tikal, construídos a partir do século IV.

Alguns historiadores chamaram essa fase de Antigo Império Maia. 

Mas, na verdade, não chegou a existir um Império Maia nessa época, com 

poder sobre o conjunto do território. Tampouco os sítios arqueológicos da 

região chegaram a ser cidades com população urbana permanente. Eles 

abrigavam centros dedicados a cerimônias religiosas. A região foi despovoada 

por volta do século IX, em razão de uma alteração climática que produziu 

uma longa seca.

Fonte: elaborado com base 
em KINDER, Hermann; 
HILGEMANN, Werner. 
Atlas histórico mundial. 
Madrid: Istmo, 1982. p. 234.

Território ocupado pelos maias (séculos II-XV)

Península

de Iucatã

Mayapán

Uxmal

Tikal

Palenque
Uaxactun

Chichén Itzá

Copán

90° O

20° N

OCEANO 

ATLÂNTICO

OCEANO PACÍFICO

Golfo do

México

Mar do

Caribe

N

0 110 km

Território maia até o século IX

Território maia até o século XV (Império)
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Texto complementar

A sociedade Maia

Tradicionalmente, os arqueólo-
gos dividiram a História maia em 
três períodos principais: Pré-Clás-
sico (800 a.C. a 300 d.C.), Clássico 
(300 d.C. a 900 d.C.), Pós-Clássico 
(900 d.C. a 1520 d.C.).

Cada um destes períodos pos-
sui estilos distintos de cerâmica 
e arquitetura. O período Clássico 
tem sido tradicionalmente visto 
como o auge da civilização maia, 
devido à imponência de seus pa-
lácios e templos, às estelas – mo-
numentos verticais onde foram 
registradas inscrições hieroglífi-
cas –, além de sua elaborada ce-
râmica policrômica. O período 
Pré-Clássico teria sido formado 
por vilas rurais modestas e des-
provido de realizações arquite-
tônicas tão expressivas quanto 
às do Clássico. Já o Pós-Clássi-
co foi um período de decadência 
cultural e artística. Este mode-
lo, que ainda é muito difundido, 
apresenta muitas discrepâncias. 
No intuito de reformular, e não 
refutar, os dados apresentados 
pelos estudiosos ao longo da pri-
meira metade do século XX, o 
esforço dos arqueólogos hoje é 
a reinterpretação destas infor-
mações a fim de se buscar uma 
periodização mais adequada. [...]

Outro momento importante 
para o estudo da civilização maia 
veio com a adoção de análises 
de fotos aéreas registradas nas 
décadas de 1970 e 1980, contri-
buindo significativamente para 
o entendimento da natureza de 
sua agricultura. A aerofotometria 
revela a presença de terraços e 
campos elevados para o cultivo, 
evidenciando deste modo a ca-
pacidade dos maias em moldar 
a terra de acordo com suas ne-
cessidades. O mesmo processo 
revela ainda a existência de áreas 
com sulcos no solo em campos 
elevados com objetivo de evitar a 
inundação da plantação durante 
a estação chuvosa.

São registrados também canais 
que não somente drenavam a 
água excessiva para as áreas secas, 
como também traziam nutrientes 
dos rios para o solo. Ambas as 
tecnologias permitiam aos cam-
poneses praticar a agricultura in-
tensiva, plantando ano após ano 
sobre a mesma porção de terra 
em vez de realizar a substituição 
de novas terras através do siste-
ma de coivara, visão ainda hoje 
muito difundida. 

NAVARRO, Alexandre Guida. A 
civilização maia: contextualização 

historiográfica e arqueológica. 
História on-line, v. 27, n. 1, 2008, 

p. 347-377. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?

script=sci_arttext&pid=S0101-
90742008000100015>. Acesso em: 

23 set. 2018.
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Muito diferente foi o que ocorreu na península de Iucatã, no atual Mé-

xico, que abrigou os maias que abandonaram a América Central. Os maias 

lutaram, então, com os toltecas, povo de cultura náuatl, a mesma dos astecas. 

Mas acordos de paz fizeram com que os dois povos convivessem.

A partir do século X, a agricultura  foi renovada e foram construídas cidades. 

Foi nessa região que surgiu o chamado Novo Império Maia – que foi o único, 

na verdade –, baseado na aliança entre as cidades de Mayapán, Chichén Itzá 

e Uxmal. Mas era a primeira delas que comandava, de fato, o território.

O império se formou no século XIV, mas logo se fragmentou em de-

corrência de disputas internas na capital combinadas com ataques de ci-

dades rivais. Mayapán foi saqueada e destruída em meados do século XV. 

Os maias mantiveram uma organização política descentralizada. Quando os 

espanhóis chegaram à região, em 1519, encontraram, entre os maias, cidades 

independentes.

O SEU LUGAR    
NA HIST O RIA

Os povos que 

formaram o 

Império Maia, na 

América Central, 

são considerados 

indígenas, da mesma 

maneira que os 

povos que fizeram 

parte da nossa 

história, mesmo 

antes de existir 

o Brasil.

Pesquise, em grupo, 

o passado indígena 

de sua cidade, 

região ou estado. 

Vista das ruínas de Mayapán com o templo ao fundo, Iucatã, México. A c idade foi destruída 
em 1441 após uma revolta de cidades rivais. Fotografia de 2017. 

independentes.
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DREW, David. 

Os incas: vida 

cotidiana. São Paulo: 

Melhoramentos, 

2005.

Além de contar 

como o Império 

Inca tornou-se tão 

poderoso, esse livro 

explica por que os 

rituais e as festas 

religiosas eram tão 

importantes para 

os incas, o incrível 

sistema de estradas, 

as maravilhosas 

cidades criadas pelos 

engenheiros incas, 

por que a prata e o 

ouro eram sagrados 

para esse povo, 

como o Império Inca 

foi destruído 

pelos espanhóis, 

entre outras 

informações.

FIQUE DE OLHO

O seu lugar na História 
Resposta pessoal. Esta ati-

vidade visa reforçar a herança 

indígena na formação histó-

rica e cultural brasileira com 

inserção na região onde vive o 

estudante. O professor poderá 

orientar a pesquisa sugerin-

do a busca por um episódio 

em que os indígenas foram 

protagonistas: pelo nome de 

alguma liderança indígena; 

por terras indígenas demarca-

das na região, etc. Vale incluir 

na pesquisa fatos ou nomes 

do passado ou da atualidade.
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 O poderoso ImpŽrio Inca
Por volta de 1438, no planalto dos Andes, formou-se o Império Inca. 

Chamava-se Tawantinsuyo, em quíchua, a língua dos incas, ainda hoje falada 

na região. 

O Império Inca era imenso. Incluía os atuais Peru, Bolívia e Equador, o 

sul da Colômbia, parte do Chile e o noroeste argentino. Os incas estavam se  

expandindo em direção à região da Amazônia quando foram conquistados 

pelos espanhóis, na década de 1530.

Com sede na cidade peruana de Cuzco, o império cobrava tributos das 

aldeias vizinhas, chamadas ayllus. 

A organização do império

Em relação aos astecas, o Império Inca era mais centralizado e possuía 

maior controle de seus domínios. De Cuzco, o soberano governava todo o 

império e também cobrava tributos da população camponesa. 

Os sistemas de tributação adotados pelos astecas e incas confirmam 

a diferença da organização política desses impérios. No caso asteca, como 

vimos, embora o tributo pago em forma de trabalho (cuatequil) fosse essen-

cial, predominava o pagamento em gêneros agrícolas e produtos artesanais, 

enviados a Tenochtitlán. A descentraliza-

ção administrativa impedia os astecas de 

mobilizar camponeses em todo o território 

para trabalhos coletivos. Já no caso inca, 

cuja administração abrangia todo o terri-

tório imperial, prevalecia o tributo pago na 

forma de trabalho, conhecido como mita.

Cuzco podia mobilizar camponeses 

de todas as províncias para trabalhos agrí-

colas ou construção de obras em grande 

escala  . Esse trabalho era uma oferenda 

ao deus Sol, encarnado pelo próprio so-

berano, chamado também de Inca. Para 

os incas, o soberano era considerado um 

deus; já entre os astecas, a função de co-

mando era divina, mas não a pessoa do 

soberano.

Fonte: elaborado com base 
em DUBY, Georges. Atlas 
historique mondial. Paris: 

Larousse, 2006. p. 237. 

Patrimônios da 

humanidade: 

os maias e os 

incas (EUA). TMS 

Entertainment, 2009. 

75 min. (Coleção As 

Maiores Relíquias 

do Planeta). 

Esse documentário 

mostra as civilizações 

maia e inca, que, 

depois de construir 

sofisticadas cidades, 

desapareceram ou 

foram destruídas há 

cerca de 500 anos.

FIQUE DE OLHO

Império Inca (século XVI) 
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Fique ligado

SILVA, Flávia Lins; PENNA, 

Joana. Diário de Pilar em 

Machu Picchu. São Paulo: Pe-

quena Zahar, 2014.

Em busca do gato Sam-

ba, Pilar e Breno partem para 

mais uma aventura de tirar o 

fôlego. No alto das montanhas 

do Peru, eles vão desbravar 

os segredos de Machu Picchu, 

a Cidade Sagrada. Enquan-

to conhecem as tradições e 

lendas do povo inca, os três 

vivem momentos tanto ines-

quecíveis quanto perigosos. A 

edição inclui, além do mapa, 

um pequeno dicionário de 

quíchua, o idioma dessa ci-

vilização extinta.

LAVAQUERIE-KLEIN, Chris-

tiane; PAIX-RUSTERHOLTZ, Lau-

rence. Huaca: Tesouros sagra-

dos dos povos da América 

Latina. Trad. Hildegard Heist. 

São Paulo: Companhia das 

Letrinhas, 2009.

Em quíchua, o idioma dos 

incas, a palavra huaca estava 

associada tanto aos elemen-

tos da natureza como aos ob-

jetos criados para preservar 

o elo com os antepassados e 

cultuar os deuses. Tudo que 

é huaca é sagrado. Este livro 

apresenta diversos objetos 

tradicionais de povos que ha-

bitaram o continente ameri-

cano – entre eles os incas, os 

maias e os ancestrais de al-

guns povos indígenas brasilei-

ros –, procurando explicitar a 

relação que eles tinham com 

o sagrado, com os aspectos 

religiosos da cultura em que 

foram produzidos.
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58

Para reforçar sua imagem divina, os soberanos incas 

costumavam visitar diversas aldeias nas épocas de plantio 

ou colheita, demonstrando assim que o deus Sol protegia 

o trabalho dos camponeses.

Os incas desenvolveram uma ferramenta de comu-

nicação e contabilidade que não se baseava na escrita, 

que desconheciam. O sistema, chamado quipo, consistia 

na confecção de telas com nós coloridos que indicavam 

números e objetos, conforme o tipo e a cor do nó. O quipo 

servia para registrar informações sobre pessoas e coisas, e 

havia funcionários especialmente preparados para decifrá-lo.

Guerreiros incas

A formação do Império Inca ocorreu por meio de cam-

panhas militares na primeira metade do século XV. Os incas 

primeiro conquistaram a região da serra e depois partiram 

para o litoral. O poder militar deles ficou tão conhecido que, 

muitas vezes, aldeias ou mesmo cidades preferiam solicitar o 

ingresso no império, evitando o confronto com seu exército. 

A guerra era de suma importância na organização do 

Império Inca, mas não havia o sacrifício de prisioneiros, como 

ocorria entre os astecas. A força militar dos incas objetivava 

conquistar territórios, exigir tributos em trabalho das popu-

lações conquistadas e reprimir eventuais revoltas.

58

O contador, desenho de Poma de Ayala, 
século XVI. O quipo era composto de uma 
série de fios coloridos em que eram feitos 
diferentes nós. O tipo de cada nó indicava 
determinado número, e a disposição dos 
nós em um fio indicava unidades de 1, 10, 
100 ou mais. Todos os fios estavam presos 
a um fio principal, ou a uma madeira, e o  
posicionamento dos fios com relação ao fio 
principal, bem como sua cor, indicava o que 
estava sendo contabilizado: ouro, milho, 
pessoas, etc. Coleção particular. 
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Fonte: elaborado com base 
em BURLAND, C. A. Os incas. 

São Paulo: Melhoramentos, 
1995. p. 18-21,39.

A vestimenta indicava 
o posto de cada 

integrante do exército 
inca: 1) soldado; 

2) capitão do povo do 
litoral; 3) general. 

Os soldados eram 
camponeses que o 

imperador recrutava 
regularmente para 

servir ao exército por 
determinado período.

C
o
s
ta

/L
e

e
m

a
g

e
/A

g
ê
n

c
ia

 F
ra

n
c
e
-P

re
s
s
e

UNIDADE 2 | Sociedades amer’ndias e conquista europeia

 1

 2

 3

Atividade 
complementar

Europa e América: 

histórias paralelas

Os historiadores estimam 
que a expansão asteca no Mé-
xico começou em 1425, en-
quanto a dos incas, na Améri-
ca do Sul, teve início em 1438. 
Ambos se consolidaram na 
segunda metade do século XV.

Enquanto isso, na Europa, 
os reinos da França e da In-
glaterra disputavam territó-
rios na Guerra dos Cem Anos 
(1337-1453), o último grande 
conflito medieval. Os navega-
dores portugueses, por sua 
vez, exploravam o litoral africa-
no, tendo ultrapassado o Cabo 
Bojador (1434), seguindo o 
plano de costear a África para 
chegar às Índias. Os reinos de 
Castela e Aragão combatiam 
os muçulmanos na península 
Ibérica. Não existia ainda um 
reino unificado da Espanha. 
No Mediterrâneo oriental, os 
turcos otomanos conquista-
vam Constantinopla, pondo 
abaixo o Império Bizantino.

Expansão e guerra na Euro-
pa e na América. Mas nenhum 
europeu sequer desconfiava 
da existência do continente 
americano. Incas e astecas, 
por sua vez, sequer se conhe-
ciam uns aos outros. Eram im-
périos paralelos em um conti-
nente isolado.

Na costa oriental da África, 
banhada pelo oceano Índico, 
defronte à ilha de Madagas-
car, existia um poderoso reino. 
Formado em 1430, estava em 
franca expansão na segunda 
metade do século XV. Domina-
va a metalurgia do ferro e do 
ouro. Era conhecido na Índia e 
na China, mas não pelos euro-
peus. Somente após a primei-
ra viagem de Vasco da Gama, 
em 1498, esse reino passou a 
ser conhecido na Europa. Mais 
tarde ele seria colonizado pe-
los portugueses. 

Com base nessas informa-
ções, que devem ser compar-
tilhadas com os alunos, so-
licite que eles pesquisem e 
descubram que reino era esse 
comentado ao final do texto.

A atividade é voltada para a 
inclusão da história africana 
no contexto da história geral, 
bem como para o estímulo à 
pesquisa “detetivesca” (mé-

todo indiciário) transitando entre a Geografia e a História. No caso 
da pergunta, trata-se do reino de Monomotapa, atuais Moçambique 
e Madagascar. O professor poderá apontar o roteiro da descoberta, 
sugerindo que os estudantes consultem o mapa da África atual e 
localizem o país que está de frente para a ilha de Madagascar. Loca-
lizando Moçambique, poderão pesquisar na internet a história desse 
país e assim descobrir o antigo reino de Monomotapa.
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Agricultura
Espalhado em diferentes ambientes climáticos, por meio da conquista 

militar, desde o frio altiplano andino até a quente costa peruana, o Império 

Inca desenvolveu uma agricultura muito variada. 

Em cada uma dessas partes do império cultivavam-se pro-

dutos específicos. Na costa, os incas praticavam a cultura de 

grãos, com destaque para o milho. Nos altiplanos, cultivavam 

vários tipos de tubérculos, com destaque para a batata, que 

transportavam do alto da serra ao litoral em lombo de lham as.

Os incas foram os únicos nativos da América que domesti-

caram animais para o trabalho. Das lhamas, extraíam densa 

lã para tecer roupas e mantas. Também utilizavam o animal 

como meio de transporte.

Nas terras mais altas, com o auxílio de muitas pedras, os 

incas construíram terraços agrícolas dispostos em andares, 

ou degraus, encravados nas montanhas.

A região de floresta foi a menos explorada pelos incas, 

que ali praticaram a coleta de frutos silvestres, logo inter-

rompida pela conquista espanhola.

Desenho de Poma de Ayala, século XVII. A imagem mostra o início 
dos trabalhos agrícolas, que figurava como um ritual religioso. 

Homens e mulheres trabalham juntos. Enquanto os homens usam 
ferramentas, as mulheres abrem sulcos na terra com as mãos. Outra 
mulher lhes oferece chicha, uma bebida à base de milho. Todos são 

iluminados pelo Sol inca. Coleção particular.

Altiplano andino: 

planície no alto de 

uma serra, no caso a 

cordilheira dos Andes. 
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Terraços agrícolas 
nas ruínas de Pisac, 
Cuzco, Peru. Ainda 
hoje, no Peru, é 
possível ver terraços 
agrícolas construídos 
pelos incas. 
Fotografia de 2016.
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Em grupo, identifiquem dois elementos 

da gravura que confirmem o caráter 

religioso da cerimônia. 

O  QUE HÁ NA IMAGEM?

Texto complementar

Aos chefes, as lhamas

A carne de lhama era um ali-
mento reservado prioritariamen-
te aos homens, particularmente 
a indivíduos de grande prestígio 
entre os povos que habitavam os 
oásis da árida região de San Pe-
dro de Atacama, no norte do Chi-
le, entre os anos 500 e 1000 d.C. 
Embora o período represente o 
ápice cultural das antigas socie-
dades que ocuparam essa região 
andina, as mulheres parecem ter 
tido uma dieta pobre em proteína 
e rica em carboidrato– o milho 
era a base da alimentação local. 
“Os homens tiveram mais acesso 
a carne, especialmente aqueles 
enterrados com objetos que de-
notam maior status social e maior 
proximidade ao estado de Tiwa-
naku, que, entre 400 e 1000 d.C., 
exerceu grande influência em 
toda a região do altiplano da Bo-
lívia, norte do Chile e noroes-
te argentino”, diz o arqueólogo 
brasileiro Mark Hubbe, da Ohio 
State University, principal autor 
de um artigo científico que ana-
lisou os hábitos alimentares des-
ses povos (American Journal of 
Physical Anthropology, maio de 
2012). Ao lado de colegas do Bra-
sil e do exterior, Hubbe estudou 
as cáries e o desgaste presentes 
na arcada dentária de 109 crâ-
nios encontrados em três cemité-
rios pré-históricos do Atacama. 
A menor presença de cáries nos 
dentes dos indivíduos do sexo 
masculino, sobretudo entre os 
enterrados com honrarias que 
denotavam seu poder e alta po-
sição social, é interpretada como 
um sinal de que sua alimenta-
ção era rica em carne. Afinal, 
uma alimentação baseada em 
carboidrato tende a desgastar 
mais os dentes. 

BUENO, Daniel. Revista 
Pesquisa Fapesp, ed. 200, out. 
2012. Disponível em: <http://

revistapesquisa.fapesp.
br/2012/10/11/ao-chefe-as-

lhamas/>. Acesso em: 22 set. 2018.

O que há na imagem?
A atividade agrícola é ob-

servada e “protegida” pelo Sol 
(o deus Sol), caracterizado 
com olhos, nariz e boca.
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Geografia

O Império Inca era tão extenso que abrangia regiões de características climáticas muito dis-

tintas: o litoral do atual Peru, boa parte da cordilheira andina (conjunto de serras paralelas) e a 

zona de floresta.

No litoral, caracterizado por áreas de clima árido (seco, pouca chuva) e tropical (típico das 

zonas intertropicais), praticamente não há inverno. Ali os incas cultivavam milho, por exemplo.

Nas terras altas, de clima de montanha, também chamado de clima alpino, predomina o frio, 

sobretudo à noite, e o oxigênio é mais rare-

feito. Nessa região, os incas cultivavam bata-

tas. Cuzco, capital do império, é uma cidade 

situada 3 40 0àmetros acima do nível do mar.

Na zona de floresta, na região amazônica, 

o clima é equatorial. O calor é forte sempre, e 

a umidade é muito elevada. Foi menos explo-

rada pelos incas, que ali praticaram a coleta 

de frutos silvestres. 

1 | Localize Cuzco, a capital do Império Inca, no mapa acima.

2 | Qual foi a segunda cidade mais importante do Império Inca, atualmente a capital de um país 
sul-americano? Pesquise. 

A HISTÓRIA NÃO ESTÁ SOZINHA

Climas da região do Império Inca (1532)

Fonte: elaborado com base em ARRUDA, José Jobson 
de. Atlas histórico básico. São Paulo: Ática, 2009. p. 21; 
CALDINI, Vera; ÍSOLA, Leda. Atlas geográfico Saraiva. 
São Paulo: Saraiva, 2013. p. 170; SIMIELLI, Maria Elena 
Ramos. Geoatlas. São Paulo: Ática, 2013. p. 24.
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 Para desenvolver
Alguns pesquisadores têm 

estudado a expansão dos incas 
a partir da área de Cuzco, no al-
tiplano do Peru (cerca de 1400 a 
1532 d.C.), relacionada a mudan-
ças seculares das condições cli-
máticas. Sem negar que o maior 
império do Novo Mundo foi orga-
nizado através de estratégias de 
controle de uma enorme força de 
trabalho e baseado em um exér-
cito permanente, as pesquisas 
indicam que, a partir do século 
IX, o aquecimento climático se 
acelerou e permitiu aos incas 
e seus predecessores imedia-
tos a oportunidade de explorar 
altitudes mais elevadas. Cons-
truíram terraços agrícolas e em-
pregaram a irrigação alimentada 
por glaciares, em combinação 
com apuradas técnicas agroflo-
restais. Os incas dos Andes cen-
tro-sul também foram capazes 
de desenvolver uma gama de 
práticas em uma série de zonas 
agroecológicas para sustentar o 
crescente número de indivíduos 
subordinados ao seu controle 
político, incluindo os exércitos 
permanentes necessários para 
campanhas militares abrangen-
tes. Embora essas práticas fos-
sem, em alguns casos, inova-
doras, algumas tiveram como 
base técnicas já comprovadas 
e sustentáveis   desenvolvidas 
por sociedades anteriores, como 
o estado Wari de Ayacucho (ca. 
500-1000) e o estado de Tiwa-
nauku, centrado no Lago Titicaca 
(ca. 500-1100 AD). Na época do 
contato com o europeu, já no sé-
culo XVI, eles haviam se tornado 
o maior império nas Américas, 
controlando uma região que se 
estende do que é hoje o norte do 
Equador até o centro do Chile e 
suportando uma população de 
mais de 8 milhões de pessoas. 
Documentar em detalhes o pano 
de fundo ambiental contra o qual 
os incas expandiram sua influên-
cia e poder é o que aumenta a 
compreensão dos desafios so-
ciais, políticos e econômicos que 
eles enfrentam.

A História não está 
sozinha

Geografia

1. A cidade de Cuzco está 
situada no centro-norte 
da zona marrom, monta-
nhosa.

2. Quito, capital do Equador.
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Tezcatlipoca e Atahualpa

Foi com Tezcatlipoca que iniciamos o capítulo, deus asteca da noite, da   morte 

e de muitas outras coisas. Era comum que os deuses astecas fossem associados 

a vários fenômenos que, em nossa cultura, são contraditórios. Na deles, não.

Uma das façanhas atribuídas a Tezcatlipoca foi a instituição dos sacrifícios 

humanos, que os astecas consideravam algo positivo.

Mas, se os deuses astecas podiam representar várias faces da vida ou da 

morte, o tlatoani, como vimos, não representava nenhum deus. Era o primeiro 

servidor dos deuses, a começar pelo Sol, mas sua pessoa não era divina.

Tudo muito diferente de Atahualpa e de todos os soberanos incas. Nesse 

império, o próprio soberano inca era divino, considerado nada mais, nada 

menos do que o filho do Sol.

Atahualpa

A frase a seguir foi atribuída a Atahualpa, último soberano dos incas.

• Em sua opinião, qual é o sentido figurado que a frase de Atahualpa 

contém?

DOCUMENTO
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Representação do primeiro 

encontro entre o conquistador 

espanhol Francisco Pizarro e o 

imperador inca Atahualpa. 

Ilustração de Poma de Ayala, 

século XVII. Coleção particular.

No meu reino, não 

há folha que se mexa, 

nem ave que voe, se tal 

não for a minha von-

tade. 
HUBER, Siegfried. 
O segredo dos incas. 

Belo Horizonte: Itatiaia, 
1996. p. 32.

MEMÓRIA

61

Após o estudo 

do capítulo, você 

manteria sua 

resposta à pergunta 

da página 46? 

PUXANDO PELA 
MEMÓRIA

61

Créditos das imagens de baixo para 
cima: Costa/Leemage/Agência France-
-Presse; The Granger Collection/Glow 
Images; The Bridgeman Art Library/
Easypix; Biblioteca da Assembleia 
Nacional, Paris França; The Bridgeman 
Art Library/Easypix; The Granger 
Collection/Glow Images

Puxando pela memória

Ao final do capítulo, o aluno 

deve ser capaz de relacionar 

historicamente o cacau como 

fruto nativo da América, con-

sumido de várias maneiras 

pelos povos indígenas, e que 

se tornou a base da fabricação 

do chocolate, criado pelos eu-

ropeus. O aluno deve ser ca-

paz de identificar que o cacau 

foi difundido pelo mundo por 

meio da dominação que os es-

panhóis tiveram sobre grande 

parte das Américas Central e 

do Sul, incluindo os territórios 

dos grandes impérios, como 

o dos astecas. O aluno pode 

ressaltar que o nome chocola-

te vem do náuatle, chocolatl.

Documento
• Resposta pessoal. Espe-

ra-se que os estudantes 

percebam que Atahualpa 

conhecia a extensão de 

seu poder ou, ao menos, 

que os espanhóis que atri-

buíram a frase ao sobera-

no inca tinham consciên-

cia da amplitude de seu 

poder. O professor poderá 

explicar que a frase atri-

buída ao soberano inca 

não pode ser tomada ao 

pé da letra. Trata-se de 

uma metáfora, uma ex-

pressão ou frase que con-

tém um sentido figurado 

por meio de comparações 

implícitas.

Material digital

Para contribuir com o desenvolvimento dessa atividade, assista ao 

material audiovisual Três civilizações pré-colombianas localizado 

no material digital do Manual do Professor.
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 O QUE APRENDEMOS?

1 |  A guerra tinha algum sentido religioso para os astecas?

2 |  Qual é o significado dos sacrifícios humanos praticados pelos astecas?

3 |  Os maias organizaram um império semelhante ao dos astecas e dos incas? 

4 |  Indique exemplos do avanço da agricultura no México asteca e no Império Inca.

5 |  Qual era a língua falada pelos incas? Dê um exemplo de palavra nessa língua.

6 |  O que significa a palavra tlatoani ?

7 |  Apresente a diferença em relação à posição divina dos soberanos nas socieda-
des asteca e inca.

8 |  Qual é a relação entre a grandeza dos templos e palácios astecas e incas e as 
comunidades camponesas do México e do Peru, respectivamente?

9 |  Por que a frase seguinte é falsa? 

 A riqueza e a variedade dos objetos de ouro produzidos pelos astecas indica 
que aquela sociedade apreciava o luxo e valorizava metais preciosos.

10 |  Por que a serra andina, onde floresceu o Império Inca, foi importante para a 
agricultura das populações indígenas?

 PESQUISA 

A base da alimentação asteca era o milho, que era consumido com sal após 

breve cozimento em água. Os astecas também usavam o milho para fazer uma 

espécie de pão fino, no qual colocavam feijão e outros alimentos. Outro prato, 

também à base de milho, era um mingau cuja massa era fervida em folhas de 

bananeira ou de abacate. Na maioria dos pratos, acrescentava-se muita pimenta, 

o que até hoje caracteriza a comida mexicana.

• Pesquise o nome do pão e do mingau feitos à base de milho na culinária asteca. 
Uma dica: o pão é hoje conhecido por um nome espanhol, enquanto o mingau 
conserva o nome nativo. 

  IMAGENS CONTAM A HISTîRIA

A imagem que você vê ao lado mostra um 

soberano inca olhando para o Sol.

• Discutam em grupos por que a cena re-
tratada pode ser classificada como uma 
representação religiosa do Império Inca.
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Detalhe de desenho elaborado 

por Poma de Ayala, século XVI. 

Coleção particular. 

 Roteiro de estudos

O que aprendemos?

1. Sim, fazia-se a guerra para 
obter prisioneiros e sacrifi-
cá-los em honra aos deu-
ses.

2. O sacrifício dos prisionei-
ros de guerra era uma das 
várias homenagens que os 
astecas prestavam a seus 
deuses, sobretudo o Sol.

3. O Novo Império Maia teve 
vida curta. Prevaleceram 
cidades independentes 
entre os maias, enquan-
to astecas e incas conse-
guiram impor seu domínio 
e poder militar sobre terri-
tórios vastos.

4. Entre os exemplos do avan-
ço da agricultura nos impé-
rios ameríndios podem ser 
citados as chinampas do 
lago Texcoco, no caso as-
teca, e as plataformas agrí-
colas nos Andes (terrazas), 
no caso inca, que aumenta-
ram, respectivamente, os 
espaços cultiváveis.

5. Os incas falavam quíchua, 
língua ainda popular em 
países como a Bolívia e o 
Peru. Um exemplo de pa-
lavra que tem sua origem 
na língua quíchua é “mate” 
de erva-mate.

6. Tlatoani, em náuatle, sig-
nifica aquele que fala, que 
comanda. O tlatoani era, 
justamente, o imperador, 
maior comandante de todo 
o Império Asteca, sobretu-
do militar.

7. Montezuma foi um impera-
dor asteca que foi vencido 
pela coalização de exérci-
tos de espanhóis e de ou-
tros povos nativos.

8. Os templos e os palácios 
astecas e incas só pude-
ram ser construídos em 
razão do recrutamento de 
camponeses, feito anual-
mente pelos imperadores, 
a que se dava o nome de 
cuatequil (asteca) e mita 
(inca).

9. A frase é falsa porque a 
maioria dos objetos as-
tecas feitos de ouro tinha 
função cerimonial nos cul-
tos religiosos. O ouro era 
apreciado pelo seu brilho 
e solidez.

10. O clima frio da serra andina, bem como a qualidade dos solos, 
favoreceu o cultivo da batata. Após a conquista espanhola, a 
batata passou a integrar regularmente a alimentação dos eu-
ropeus e seu cultivo se disseminou pelo mundo.

Pesquisa

Tortilla (tortilha), em espanhol, é o pão; tamale, em náuatle, é o min-
gau. O professor poderá, para complementar a atividade, pedir aos estu-
dantes que tragam impressa uma ilustração da tortilla e/ou do tamale.
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 O PASSADO PRESENTE

Anualmente, em 24 de junho, os peruanos celebram a maior festa da cultura inca, o Inti Raymi, ou 

a Festa ao deus Sol. Milhares de pessoas participam dessa encenação, que acontece nos arredores de 

Cuzco, a antiga capital do Império Inca. A cerimônia começa com o imperador inca realizando uma 

invocação ao Sol no lugar onde ficava Coricancha, o templo do Sol. Dali, carregado em uma liteira, o 

imperador segue até as ruínas da fortaleza de Sacsayhuamán. Músicas e danças tradicionais indígenas 

acompanham o cortejo.

No tempo dos incas, essa festa marcava o início do ano. O imperador, seus oficiais e os camponeses 

oravam para que as colheitas fossem abundantes. Sacrificavam lhamas em honra ao deus Sol.

Depois da conquista espanhola, o templo do Sol foi destruído e uma igreja foi construída sobre suas 

ruínas. Os espanhóis proibiram a festa em 1572, por considerá-la pagã. Ela só voltou a ser celebrada no 

século XX e hoje atrai turistas de diversos continentes. 
Art Images Archive/Glow Images

Inti Raymi, também conhecido como Festival do Sol, Cuzco, Peru. Neste festival, a população de Cuzco recria uma festividade inca. 
Fotografia de 2015.

• Considerando que o folclore exprime a memória de um povo, qual é a memória que os participantes da 
festa construíram sobre o passado incaico? Discutam em grupo.

Imagens contam a 
história

A imagem mostra o soberano 
inca falando diretamente com o 
Sol, de quem era filho, segundo 
as crenças daquela sociedade, 
e a estreita relação entre poder 
político e religião no Império Inca.

O passado presente
O Festival do Sol é, antes de 

tudo, uma celebração dos anti-
gos soberanos incas, conside-
rados governantes legítimos da 
população peruana dos Andes 
até a destruição perpetrada pelos 
espanhóis. Nesse passado idea-
lizado pela memória dos descen-
dentes dos nativos peruanos, o 
tempo dos incas é tido com um 
tempo de felicidade e abundân-
cia para toda a população. Como 
toda memória construída coleti-
vamente, registrada ou não no 
folclore (cultura popular), ne-
nhum aspecto da festa lembra a 
exploração das aldeias pela elite 
inca, nem o fato de que o poder in-
caico na região foi alcançado, no 
século XV, pela conquista militar.
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Créditos das imagens de baixo para cima: 
Blue Lantern Studio/Corbis/Getty Images; 
Gianni Dagli Orti/Alamy/Fotoarena; Hulton 
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Qual é o motivo de 

existir ao sul do Brasil, 

em território que foi 

colônia da Espanha, o 

chamado “rio 

da Prata”? 

4 A CONQUISTA 
DA AMƒRICA

A conquista espanhola da América deu origem a um dos maiores 

impérios da história mundial. Milhões de ameríndios foram submetidos ao 

rei da Espanha e forçados a trabalhar para os conquistadores. O império 

espanhol nasceu sobre as ruínas dos impérios do Sol.

A imagem acima faz parte de um documento indígena chamado, 

em espanhol, Lienzo de Tlaxcala (Tela de Tlaxcala). A imagem é um dos 

87 pequenos desenhos pintados nessa tela que contam a história da con-

quista do Império Asteca pelos espanhóis, em 1521. A tela, porém, só foi 

pintada na década de 1550.

O império espanhol foi o mais rico e cobiçado dos impérios coloniais 

na época moderna. Os metais preciosos da América invadiram a Europa. 

Prata e ouro foram transformados em moeda, estimulando o comércio 

internacional. A outra face dessa moeda foi o trabalho indígena no interior 

das minas, realizado em galerias profundas, mal iluminadas e inseguras. As 

frequentes mortes dos trabalhadores foram o preço pago pelas fortunas 

acumuladas na era mercantilista.

Este capítulo trata da história dos impérios e das sociedades coloniais 

no período moderno.

Lienzo de Tlaxcala, 

século XVI. 

Coleção particular.

 Capítulo 4
A conquista da 
América
Capítulo dedicado ao encontro 

e confronto entre indígenas, de 

um lado, e espanhóis e portugue-

ses, de outro, desde a viagem de 

Cristóvão Colombo, no território 

que veio a se chamar América. 

O personagem microanalítico é 

Malinche, amante e intérprete do 

conquistador do México asteca, 

Hernán Cortés, exemplo da impor-

tância dos conflitos indígenas 

para o êxito dos conquistadores.

 Objetivos gerais 
do capítulo

• Apresentar a estratégia ado-

tada pelos ibéricos em explo-

rar as rivalidades dos ame-

ríndios em proveito próprio.

• Contextualizar as diferen-

ças entre as conquistas es-

panhola e portuguesa na 

América.

• Destacar o protagonismo 

das populações indígenas 

no processo de formação 

das sociedades coloniais.

Habilidade da BNCC 

trabalhada no capítulo

EF07HI09

Puxando pela memória
Resposta pessoal. Espera-se que o aluno relacione o nome 

“prata” ao metal precioso.

HISTORIA_DOC_G2020_7ano_MP_Cap04_064a077.indd   64 11/4/18   4:26 PM



65MANUAL DO PROFESSOR - CAPÍTULO 4

A conquista da América | CAPÍTULO 4 65

1492: Primeira viagem de Crist—v‹o Colombo ao Novo Mundo. 

 Segredos de Malinche
Nascida entre 1496 e 1501, Malinche é também conhecida como Malintzin 

ou Malinalli, que, na língua náuatl, significa “a que fala com vivacidade”, com 

inteligência. Os pais deram à menina um nome que parecia antecipar seu 

futuro: ela falava muito e sabia o que dizer…

Malinche era natural de uma região entre o Império Asteca e a península 

de Iucatã, que também pertence ao México atual. No século XVI, porém, 

Iucatã abrigava as cidades de um império desaparecido: o Império Maia.

Ela ficou órfã de pai muito cedo e foi vendida para comerciantes maias. 

Não se sabe como foi a vida de Malinche entre os maias. Sabe-se, porém, 

que ela foi uma das vinte escravas que os maias ofereceram aos espanhóis 

quando estes chegaram a Iucatã, em 1519. Malinche tinha, então, entre 19 e 

23 anos. Os espanhóis tinham  chegado ao Novo Mundo havia 27 anos, mas 

tinham se limitado a ocupar as Antilhas, no Caribe.

O chefe dos espanhóis que desembarcaram em Iucatã, Hernán Cortés, 

achou-a linda. Percebeu, também, que Malinche poderia ser útil, pois falava 

duas línguas: a dos astecas e a dos maias. E Cortés estava ali com o objetivo 

de conquistar o Império Asteca.

Lienzo de Tlaxcala, 

século XVI. Cortés e 

Malinche com Montezuma, 

em Tenochtitlán. 

Coleção particular. 
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Cronologia 
do cap’tulo

A conquista da América | CAPÍTULO 4 65

duas línguas: a dos astecas e a dos maias. E Cortés estava ali com o objetivo 

de conquistar o Império Asteca.
Malinche com Montezuma, 
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Fique ligado

LABRIOLA, Rodrigo. As 
iconografias da Malinche 
e Sor Juana (Mulheres à 
beira de um ataque de... 
México!). Revista Ciberle-
genda, Rio de Janeiro. Dis-
ponível em: <www.proppi.
uff.br/ciberlegenda/iconogra
fias-da-malinche-e-sor-juana>. 
Acesso em: 17 set. 2018.

Professor, o texto sugerido 
aborda as diversas versões 
sobre a figura de Malinche, 
fornecendo outras imagens 
da personagem no decorrer 
dos séculos, demonstran-
do as diversas leituras feitas 
por artistas em diferentes 
períodos da história. O tex-
to contém informações que 
podem auxiliar na orientação 
dos alunos sobre a utilização 
de imagem como documento 
histórico.

Atividade complementar

Sugira aos alunos a análise da imagem/documento da página 64, 
da abertura do capítulo. 

1. Observe a imagem com atenção. Em seguida, forme um grupo 
com seus colegas e, juntos, descrevam a cena.

Espera-se que os estudantes descrevam os elementos que com-
põem a imagem. A descrição mais simples poderá se limitar ao re-
gistro de que se trata de uma cena de batalha na qual aparece um 

conquistador espanhol a cavalo acompanhado de indígenas. Um mo-

delo de resposta mais completa poderá incluir: cavaleiro armado com 

lança ataca indígenas; há também combates envolvendo somente 

indígenas, com armas de outro tipo (é possível identificar armas dife-

rentes da usada pelo espanhol, no caso, de madeira); sobressai o uso 

de escudos pela maior parte das personagens; flechas atravessam 

a cena, exprimindo um tipo de arma usual entre os nativos, o arco e 

a flecha; e um pássaro está 
sobre um dos grupos indíge-
nas em combate.

2. Indiquem o elemento da 
imagem que mais se des-
taca, na opinião do grupo.

O professor poderá registrar 
no quadro o elemento desta-
cado por cada grupo para dis-
cutir em sala, de modo a intro-
duzir o tema da conquista na 
visão dos indígenas. Entre os 
elementos da gravura, alguns 
talvez chamem a atenção pelo 
inusitado. São eles: o pássaro 
(que, de modo geral, os aste-
cas consideravam que atraía 
a energia do Sol); a mulher 
(no caso, Malinche, que aju-
dou Cortés na conquista); o 
combate de indígenas contra 
indígenas (o que explica por 
que os espanhóis se aliaram 
a grupos rivais dos astecas). 
Os dois últimos elementos se-
rão trabalhados neste capítulo. 
O professor poderá antecipar, 
se for o caso, que a cidade de 
Tlaxcala, onde se produziu 
essa imagem, foi a principal 
aliada dos espanhóis na con-
quista do Império Asteca. Os 
indígenas que produziram 
esse documento visual foram 
vencedores, não vencidos.
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 Um sinal do fim do mundo

Quando chegou a Iucatã, em 1519, a expedição comandada por Cor tés 

tinha ordens do governador da ilha de Cuba para fazer o reconhecimento do 

litoral. Afinal, desde 1492, quando Colombo chegou às ilhas do Caribe, os 

espanhóis ainda não tinham se aventurado no continente americano. 

No Império Asteca
A notícia de que haviam chegado homens vindos do mar em “caixas 

flutuantes” logo ficou conhecida em Tenochtitlán, a capital asteca. O men-

sageiro informou ao imperador Montezuma que os homens tinham o rosto 

coberto de pelos, soltavam fogo pelos braços, usavam capacetes reluzentes e 

montavam em animais de quatro patas e com casco. Montezuma se assustou. 

Até então, os astecas jamais tinham visto um navio, nem homens barbados, 

nem armas de fogo ou escudos de metal. 

Qual foi a reação de Montezuma? Ficou mudo! O imperador asteca, o 

tlatoani, isto é, “aquele que fala”, que comanda, ficou sem palavras diante 

das características dos europeus relatadas.

1519: Cortés chega ao México. 

A comunicação 

escrita dos astecas 

não se baseava em 

qualquer alfabeto, 

mas em pictogramas, 

pequenos ícones cujo 

tema, forma e cor 

possuíam significados 

específicos. As 

telas onde se 

faziam os registros 

eram elaboradas 

com fibras de uma 

planta chamada 

agave. A notícia da 

chegada de Cortés 

foi comunicada a 

Montezuma por 

esse meio.
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Montezuma recebe mensageiros, 

óleo sobre tela de Adrian Unzueta, 

século XIX. Coleção particular. 

Fique ligado

OLIVEIRA, Susane Rodri-

gues de. As crônicas coloniais 

no ensino de História da Amé-

rica. História & Ensino, Lon-

drina, v. 17, n. 2, p. 235-252, 

jul./dez. 2011. Disponível em: 

<www.uel.br/revistas/uel/

index.php/histensino/article/

viewFile/11237/10008>. 

Acesso em: 17 set. 2018.

Texto que discute as possi-

bilidades do uso para o Ensi-

no Fundamental das crônicas 

escritas por europeus sobre 

a América durante os sécu-

los XVI e XVII. Sugere ques-

tões que o professor pode 

elaborar sobre o documento, 

principalmente informando o 

contexto em que foi produzi-

do, abordagem básica para 

não tratar tais documentos 

como portadores de verda-

des históricas. O objetivo é 

trabalhar com eixos temáti-

cos e documentos históricos 

em sala de aula e contribuir 

na educação escolar para a 

cidadania crítica.

Material digital

Como sugestão para trabalhar essas habilidades, acompanhe a 

sequência didática Espanhóis na América: conquista e resistência, 

localizada no material digital do Manual do Professor.

 Para desenvolver
O título de tlatoani se referia 

àquele que tem a palavra precio-

sa, o chefe supremo dos exércitos 

e a autoridade religiosa máxima 

dos mexicas, ou astecas. Na épo-

ca da chegada dos espanhóis à 

Mesoamérica, Montezuma era 

um tlatoani. Os registros escri-

tos dos astecas eram gravados 

em pedra, formando códices – 

espécie de livros. No início da 

conquista, muitos desses có-

dices foram destruídos pelos 

espanhóis, preservando-se so-

mente cerca de 15. O motivo da 

destruição era desmontar a es-

trutura cultural desses povos 

para dominá-los, mas a tática 

de religiosos e representantes 

da dominação espanhola mu-

dou, pois compreenderam que 

era melhor conhecer os povos 

que pretendiam dominar. Che-

garam até mesmo a estimular 

a redação de códices, o que re-

sultou em cerca de 900 códices 

redigidos pelos indígenas espe-

cializados nesse tipo de redação. 

Assim, são esses códices, além 

dos relatos dos conquistadores 

europeus e da pesquisa em his-

tória oral, que permitem aos his-

toriadores analisar o encontro en-

tre culturas do Novo e do Velho 

Mundo, sob a ótica diversificada 

de seus agentes. 

Professor, o livro do historiador francês Serge Gruzinski é um exce-

lente texto para contextualizar as diferentes abordagens sobre esse 

período da história da Mesoamérica, além de realizar uma análise histo-

riográfica sobre as interpretações de vários historiadores do século XX. 

GRUZINSKI, Serge. A colonização do imaginário: sociedades indígenas e 

ocidentalização no México espanhol. São Paulo: Cia. das Letras, 2003.
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1521: Espanh—is conquistam o ImpŽrio Asteca. 

No Império Inca
Alguns anos depois, por volta de 1530, a mesma coisa aconteceu no 

Império Inca. Bastou a notícia de que os “homens barbudos” tinham de-
sembarcado na costa peruana para que o imperador Atahualpa entrasse em 
pânico. Eram homens? Eram deuses? Atahualpa não sabia. Nenhum inca sabia.

A reação de Montezuma e de Atahualpa pode ser resumida em uma 
palavra: medo. Não sabiam se eram deuses ou inimigos. Os incas temiam que 
o fim do mundo estivesse próximo, como diziam as suas conhecidas lendas.

Uma coisa era certa: com a chegada dos espanhóis, os dias do império 
do Sol estavam contados. 

 Conquistadores espanh—is
Os espanhóis que buscaram o Novo Mundo depois da viagem de Colom-

bo tinham o objetivo de encontrar riquezas: ouro, pedras preciosas, pérolas. 
Tudo aquilo que diziam existir no Oriente, os conquistadores achavam que 
também haveria na América. 

Afinal, se o próprio Colombo pensou que estava nas Índias quando 
chegou às Antilhas, por que os espanhóis não iriam pensar que ali havia 
tesouros fabulosos? Colombo morreu convencido de que tinha alcançado 
o “Outro Mundo” – não um Novo Mundo. Mas para os espanhóis daria no 
mesmo, desde que encontrassem ouro e riquezas sem fim.

Entre os conquistadores, que depois ganharam fama e títulos de nobre-
za, quase não havia nobres de origem. Eles eram soldados e marinheiros de 
profissão, e também sapateiros, açougueiros, alfaiates, pequenos mercado-
res. Os poucos nobres presentes nas expedições estavam falidos ou eram 
jovens sem herança.

O que havia em comum entre eles? O espírito de aventura e o desejo 
de subir na escala social. A frase típica desses homens era: “Vou ao Novo 
Mundo para valer mais!”. Valer mais do que valiam na Espanha. Valer mais 
ou morrer em combate.

O encontro de Hernán 

Cortés e Montezuma. Óleo 
sobre tela de Juan Ortega, 
1885. Coleção particular.
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Fique ligado

BETHELL, Leslie (Ed.). 
América Latina colonial. São 
Paulo: Edusp, 2001. v. 2. 

Um excelente manual so-
bre a história da América 
Latina colonial é o volume 
organizado pelo historiador 
e professor catedrático de 
História da América Lati-
na da Universidade de Lon-
dres. A versão em espa-
nhol está disponível em: 
<https://ens9004-mza.infd.
edu.ar/sitio/upload/BETHELL_
Leslie_Ed._Historia_de_America_
Latina_Tomo_2.pdf>. Acesso 
em: 22 set. 2018. 

RESTALL, Matthew. Sete mi-

tos da conquista espanhola. 
Tradução de Cristina de Assis 
Serra. Rio de Janeiro: Civiliza-
ção Brasileira, 2006.

Matthew Restall analisa o 
que denominou de “mitos” da 
conquista espanhola. Para o 
autor, a historiografia sobre o 
empreendimento espanhol 
na América não considerou 
as estruturas narrativas es-
pecíficas das fontes, consa-
grando uma imagem da con-
quista exatamente de acordo 
com aquela que os autores 
desses documentos queriam 
fazer prevalecer. 
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1529: Pizarro chega ˆ costa peruana. 

Rebeldia de Cortés

Hernán Cortés era nobre, mas pobre. Começou a estudar Direito, mas 

não concluiu os estudos. Como faltava dinheiro, virou soldado. 

Cortés tinha 35 anos de idade quando desembarcou em Iucatã. Ao 

chegar ao continente, soube que havia um império muito rico no vale central 

do México. Era o Império Asteca. Como vimos, Cortés estava autorizado 

apenas a observar o litoral e, em seguida, deveria regressar à ilha de Cuba. 

Mas Cort és não seguiu as instruções, por um motivo: Malinche. Ela 

aprendeu o suficiente da língua espanhola para traduzir os diálogos entre 

Cortés e os maias. Mais tarde, traduziu os diálogos entre Cortés e os astecas. 

Malinche tornou-se amante de Cortés. Dedicou-se ao aprendizado da 

língua que poderia resgatá-la do cativeiro. O convívio com o cavaleiro espa-

nhol era um caminho perfeito para isso.

Quando soube da ordem de Diego Velázquez, governador de Cuba, de 

que deveria regressar à ilha, Cortés mandou queimar quase todos os seus 

navios para não ter de obedecer àquela ordem. 

O exército de Cortés tinha cerca de 450 homens, alguns a cavalo, mas 

a maioria a pé, além de dezenas de canhões e centenas de arcabuzes (uma 

espécie de espingarda). Cortés teve muito sucesso nessa aventura. Encontrou 

e prendeu Montezuma e aliou-se a seus inimigos. Chegou ao México em 

1519. Dois anos depois, conquistou o Império Asteca.

Fontes: elaborado com base em KINDER, Hermann; HIGELMANN, Werner. Atlas histórico mundial: de los orígenes a 

la Revolución Francesa. Madrid: Istmo, 1982. p. 236.

Rota de Cortés, de Cuba a Tenochtitlán
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Fique ligado

Na obra A águia e o dragão: 

ambições europeias e mun-

dialização no século XVI, o 

historiador francês Gruzinski 

apresenta as engrenagens 

da expansão colonial ibérica 

no século XVI. No início dos 

anos 1520, Cortés se apode-

rava do México-Tenochtitlán 

e os portugueses instalados 

em Malaca sonhavam em co-

lonizar a China. A águia asteca 

acabou sendo aniquilada, mas 

o dragão chinês eliminou os 

intrusos, não sem antes ter 

tomado os canhões deles. A 

atitude ibérica pode ser as-

sim resumida, nas palavras 

do autor:

[...] os castelhanos se com-
portam como os portugueses 
de Tunmen: como se estives-
sem na própria casa. Escolhe-
-se um sítio suficientemente 
plano para delimitar os locais 
que corresponderão à praça, 
à igreja e aos arsenais. Todos, 
inclusive Cortés, dão uma aju-
da na construção da fortaleza, 
uns trabalhando nos alicerces, 
outros fabricando telhas ou ti-
jolos, outros ainda trazendo 
água e alimentos. Erigem-se 
ameias e barbacãs. Logo se er-
guem um pelourinho na praça 
e um patíbulo fora do burgo. 
Em suma, medidas para se 
sentirem em casa e protegi-
dos, com os meios de fazer 
justiça na devida forma. [...].

Outro episódio também 
aproxima as duas histórias, 
pois revela o quanto essas na-
ções têm imediata propen-
são a se acreditar em uma ter-
ra conquistada. Na costa da 
China, como na do México, 
os recém-chegados exibem 
seu desprezo pelas autorida-
des constituídas. Enquanto 
os portugueses de Tunmen 
são acusados de ter maltra-
tado os cobradores de taxas 
enviados pelas autoridades de 
Cantão, os homens de Cortés 
espancam e prendem os cole-
tores de tributo despachados 
por Montezuma. Cortés jus-
tifica seu comportamento ex-
plicando que desejava limitar 
as exigências desumanas dos 
mexicas. Era sobretudo um 
modo eficaz de impressionar 
as populações locais. De fato, 
tanto aqui como na China, tal 
atitude manifesta cruelmen-
te o instinto predador de in-
trusos que pretendem reser-
var para si as riquezas locais, 
sem prestar contas a ninguém. 
Ela prefigura o momento em 
que os espanhóis vencedo-
res do México se apossarão 

do tributo indígena, coisa que os portugueses de Cantão também 
pretendem fazer e que teriam executado de bom grado se a China 
fosse o México. De qualquer modo, seja na corte de Beijing ou na 
de México-Tenochtitlán, as escandalosas iniciativas dos intrusos 
aborrecem e provocam represálias. 

GRUZINSKI, Serge. A águia e o dragão: ambições europeias e 
mundialização no século XVI. Trad. Joana Angélica d’Avila Melo, 

São Paulo: Companhia das Letras, 2015. p. 115.
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1533: Espanh—is conquistam o ImpŽrio Inca. 

Ambições de Francisco Pizarro

O principal comandante espanhol na conquista do Império Inca se 

chamava Francisco Pizarro. Era homem simples e sem grande instrução. Mas 

também era ambicioso, inteligente e estava decidido a brigar por riqueza e 

prestígio para compensar a miséria de sua juventude. 

Após duas expedições fracassadas, por falta de homens e suprimentos, 

Pizarro conseguiu encontrar guerreiros incas, confirmando a notícia de que 

ali havia um império tão ou mais rico que o dos astecas. Além disso, capturou 

jovens que, mais tarde, seri am valiosos intérpretes.

Em 1529, Pizarro recebeu autorização da Coroa espanhola para conquistar 

o Império Inca. Ele montou 

uma expedição com cerca 

de 200 homens, ou seja, 

nem a metade do exército 

de Cortés. 

Apesar disso, Pizarro 

atingiu um de seus objeti-

vos. Chegou ao litoral pe-

ruano em 1530 e, dois anos 

depois, foi convidado pelo 

imperador Atahualpa para 

um encontro na cidade inca 

de Cajamarca.

Pizarro já sabia que o 

Império Inca era muito cen-

tralizado. Se capturasse o 

imperador inca, suas chan-

ces de vitória aumentariam. 

Então decidiu sequestrá-lo 

no encontro de Cajamarca. 

Tão logo encontrou Atahual-

pa, os canhões espanhóis, 

que estavam escondidos, 

começaram a disparar. Os 

guerreiros incas fugiram em 

pânico e Atahualpa foi preso. 

Ao capturar Atahualpa, 

Pizarro exigiu um resgate 

altíssimo para libertar o im-

perador. Muito ouro e prata. 

Pizarro recebeu o resgate e, 

mesmo assim, mandou ma-

tar o imperador. O Império 

Inca caiu em 1533.

Francisco Pizarro, 

conquistador do Império 

Inca. Óleo sobre painel 
de artista anônimo, 1520. 
Pizarro realizou expedições 
entre 1526 e 1533. A 
primeira partiu do Panamá. 
A última seguiu de Tumbes, 
no litoral do atual Equador, 
até Cajamarca, e dali foi 
para Cuzco, a capital inca. 
Museu da América, Madri, 
Espanha. 

Fontes: elaborado com base em DUBY, Georges. Atlas 
Historique: tout l’histoire du monde em 300 cartes. Paris: 
Larousse, 2016. p. 154. VICENTINO, Cláudio. Atlas histórico: 
geral e do Brasil. São Paulo: Scipione, 2011. p. 94. 
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As rotas de Pizarro 
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Atividade 
complementar

Pizarro: de açougueiro 
pobre a conquistador 
poderoso

Filho de um coronel es-

panhol, Francisco Pizarro foi 

abandonado na escadaria de 

uma igreja no sul da Espanha. 

Cresceu cuidando de porcos 

em uma fazenda. Vem daí a 

informação de que trabalhou 

como açougueiro. Pizarro já 

era adulto quando foi reco-

nhecido pelo pai, que o instruiu 

nas artes militares. Alistou-se 

em uma das expedições envia-

das ao Novo Mundo, em 1513, 

mas queria a mesma glória de 

Cortés, que tinha conquistado 

o Império Asteca em 1521. Li-

derou duas expedições, com 

menos de cem homens, para 

avaliar se a conquista de tão 

poderoso império era possível. 

Mas só em 1533, com mais de 

cinquenta anos, teve sucesso 

na conquista planejada. Para 

vencer os incas, Pizarro usou 

a seu favor a crença indígena 

de que os espanhóis eram 

deuses e também conseguiu 

aliados entre os inimigos lo-

cais de Atahualpa.

Com base nessas infor-

mações, solicite aos alunos 

que comparem os planos de 

conquista elaborados por Cor-

tés e Pizarro e indiquem duas 

semelhanças entre ambos. A 

atividade pode ser realizada 

em duplas ou trios, para que 

eles desenvolvam suas habi-

lidades argumentativas e de 

escuta do outro.

Espera-se que os alunos 

identifiquem que ambos os 

conquistadores aproveitaram 

a crença indígena de que os 

espanhóis eram deuses e, 

ainda, buscaram aliados entre 

os inimigos locais dos impe-

radores asteca e inca, respec-

tivamente.
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Geografia

No território do antigo Império Inca encontram-se hoje vários países da América do Sul. 

Compare os mapas abaixo.

• Com base na análise dos mapas, indique os atuais países da América do Sul com territó-

rios que pertenceram ao Império Inca.

A HISTÓRIA NÃO ESTÁ SOZINHA

América do Sul no 
tempo do Império Inca

América do Sul na atualidade 

Fonte: elaborado com 
base em DUBY, Georges. 
Atlas historique mondial. 
Paris: Larousse, 2006, p. 237. 

Fonte: elaborado com 
base em CALDINI, Vera; 

ÍSOLA,  Leda. 
Atlas geográfico Saraiva. 

São Paulo: Saraiva, 
2013. p. 100. 
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A História não está 
sozinha

Geografia

• Peru, Bolívia, Equador, 
parte do Chile (norte), pe-
quena parte da Argenti-
na (noroeste) e pequena 
parte da Colômbia (sul). 
Mas pode-se considerar 
correta a resposta que 
indica os três primeiros 
países e parte do Chile.

Atividade 
complementar

Proponha aos alunos uma 
análise que aponte as princi-
pais diferenças entre as es-
truturas socioeconômicas e 
políticas dos impérios Aste-
ca e Inca.

O Império Asteca possuía 
um governo do tipo teocrá-
tico e militar, pois o cargo de 
tlatoani (soberano asteca) 
era divinizado por ser ele o co-
mandante supremo da guerra. 
É muitas vezes definido como 
Confederação Asteca pela sua 
organização. As cidades e al-
deias conquistadas militar-
mente pagavam tributos em 
gêneros (principal forma de 
tributação asteca) e os cam-
poneses eram obrigados a 
trabalhar nas terras do impé-
rio. Tal trabalho compulsório 
era denominado cuatequil. 
Por outro lado, o Império Inca, 
apesar de também cobrar tri-
butos agrícolas das aldeias 
que cultivavam vários tipos 
de batatas nas terras altas do 
território, adotou um sistema 
no qual prevalecia o tributo em 
trabalho, denominado mita. O 
cuatequil não era a principal 
forma de tributação do Im-
pério Asteca, diferentemente 
da mita no Império Inca. Isso 
se deve ao fato de o trabalho 
inca ser mais centralizado. Já 
o Império Asteca não possuía 
tal centralização administrati-
va, tornando a tributação por 
produtos mais intensa do que 
a por trabalho. Tal característi-
ca também ampliava o espaço 
do comércio a longa distância, 
o que não era comum no Im-
pério Inca.
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 Como explicar a conquista? 

Como o exército de Cortés, que não tinha mais do que 450 homens, e 

o de Pizarro , que só tinha 200 soldados, puderam vencer os impérios Asteca 

e Inca com tanta facilidade?

Seria fácil responder a essa questão dizendo que os espanhóis tinham 

cavalos, armas de fogo, canhões, além de cães ferozes, e que os indígenas 

combatiam com armas de madeira e pedra. Mas, na realidade, a superioridade 

dos armamentos espanhóis não explica o que aconteceu.

Espadas, cavalos e canhões

A população asteca alcançava 25 milhões de pessoas e a do Império 

Inca passava dos 20 milhões. Os dois impérios possuíam exércitos treinados, 

que contavam com milhares de guerreiros. Para cada espanhol havia, no mí-

nimo, 50 guerreiros indígenas, diferença que tornava a vitória dos espanhóis 

praticamente impossível.

O uso das armas pelos espanhóis, pouco numerosas diante da enorme 

quantidade de guerreiros indígenas, era prejudicado por várias razões:

 » os altiplanos mexicano e andino são íngremes, o que certamente di-

ficultou a mobilidade dos cavalos e das carroças que transportavam 

os canhões;

 » o território era ignorado pelos espanhóis, com florestas muito fechadas 

e cheias de cobras e animais que eles desconheciam;

 » atravessar rios com cavalos e canhões não era fácil. 

Além disso, a pólvora molhava com frequência e 

se tornava inútil.

As armas indígenas, mesmo não usando pólvora ou metais, não eram 

menos eficientes. Os escudos, sim, por serem de madeira, eram inúteis diante 

de tiros de arcabuz ou golpes de espadas de aço.

As armaduras e elmos de metal dos conquistadores podiam aguentar, 

sem dúvida, alguns golpes das armas indígenas: machados com pontas de 

pedra cortantes, facas de obsidiana, lanças pontiagudas, ainda que feitas 

de madeira. Mas nem todos tinham armaduras para se defender. Qualquer 

descuido era fatal.

Na hora do combate, o uso do cavalo favoreceu os conquistadores. 

Como em todas as guerras antigas, os cavaleiros tinham a vantagem de atacar 

os inimigos por cima, golpeando-os com espadas ou lanças. Mas quantos 

cavaleiros havia entre os espanhóis? Algumas dezenas, não mais que isso.

VERNE, Júlio. Os 

conquistadores. 

Porto Alegre: L&PM 

Pocket, 2006.

Nesse livro, Júlio 

Verne fala de vários 

conquistadores que 

se aventuraram 

no Novo Mundo. 

Entre eles, dois 

personagens se 

destacam: Cortés 

e Pizarro. Dividido 

entre o horror e o 

fascínio, o autor 

conta a história 

desses homens: 

Cortés, sua chegada 

a Iucatã, a conquista 

do México e, 

finalmente, a vitória 

sobre o imperador 

Montezuma; Pizarro, 

a conquista do 

Peru, a queda de 

Atahualpa e a luta 

pelo poder até 

a morte.

Tesouros perdidos 

Ð As cidades 

perdidas dos incas 

(EUA). National 

Geographic, 2000. 

53 min.

Documentário sobre 

a descoberta de 

Machu Picchu, a 

cidade sagrada dos 

incas e uma das 

maiores descobertas 

arqueológicas do 

século XX, feita 

em 1911, 

pelo pesquisador 

Hiram Bingham. 

FIQUE DE OLHO

Pólvora: substância de 

origem chinesa usada 

para disparar armas 

de fogo. 

Texto complementar

Alimentos da América na 

mesa de europeus

A partir da América, difundiu-
-se não só na Europa, mas tam-
bém na África e na Ásia, o consu-
mo de tomate, pimentão, batata, 
milho e de novas espécies de 
feijão. Mas foram os produtos 
coloniais da América que tiveram 
maior impacto na mudança de há-
bitos alimentares na Europa, so-
bretudo o açúcar e o cacau. Eles 
estimularam a transição de uma 
dieta baseada no valor medicinal 
dos alimentos para uma culiná-
ria preocupada com os sabores e 
paladares. Era o nascimento da 
gastronomia, que teve na França 
o cenário privilegiado. Os doces e 
os chocolates, por exemplo, ali-
mentos adequados ao rigoroso 
inverno europeu, tiveram seu con-
sumo aumentado nessa época. 
Professor, o texto a seguir trata 
do chocolate, alimento à base do 
cacau nativo da América.

No início do século XVI, ao 
contactarem com os astecas, os 
castelhanos viram pela primei-
ra vez como aqueles apreciavam 
o cacau como bebida nutritiva, 
fortificante e afrodisíaca. As pri-
meiras descrições da planta do 
cacau e da bebida começaram 
a despertar a atenção dos eu-
ropeus. Rapidamente os caste-
lhanos deram início à explora-
ção do cacau. A primeira carga 
chegou a Sevilha em 1585, mas 
só no século XVII passou a ha-
ver uma “paixão obsessiva” pelo 
chocolate, depois de a bebida ter 
sofrido diversas transformações. 
A mais importante, atribuída aos 
carmelitas de Oaxaca (México), 
constituiu em acrescentar açúcar 
de cana ao cacau e à baunilha, ao 
mesmo tempo que suprimiram 
as especiarias.

BRAGA, Isabel M. R. Mendes 
Drumond. A mesa conventual e os 
sabores da América. In: RIBEIRO, 
Cilene Gomes; SOARES, Carmen 

(Coord.). Odisseia de sabores da 
Lusofonia. Lisboa: Faculdade 
de Letras da Universidade de 

Lisboa; Coimbra: Imprensa da 
Universidade de Coimbra; Editora 

Universitária Champagnat, 
[s/d]. p. 173. Disponível em: 
<https://digitalis-dsp.uc.pt/

bitstream/10316.2/38428/1/A%20
mesa%20conventual%20e%20

os%20sabores%20da%20America.
pdf>. Acesso em: 17 set. 2018.
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Importância das armas de fogo e do cavalo na conquista espanhola

Arcabuzes, mosquetes e canhões. Soldados a cavalo vestindo pesadas armaduras. A tecnologia 

militar dos espanhóis impressionou os nativos. Quando viram um cavalo pela primeira vez, os na-

tivos não sabiam se o cavaleiro e o cavalo eram duas criaturas ou um monstro com duas cabeças. 

Com base nas informações do capítulo, responda:

1 |   A imagem 1 valoriza o uso das armas de fogo para explicar a vitória espanhola. Por 

que o uso de armas de fogo não foi decisivo na conquista espanhola?

2 |   Observe com atenção a imagem 2. Ela apresenta o uso do cavalo pelos espanhóis. Por 

que os cavalos também não foram tão decisivos na conquista espanhola?

OUTRAS HISTÓRIAS TECNOLOGIAS 
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Conquista do MŽxico. Ilustração 
de Donn P. Crane, 1949. 
A cada tiro disparado, era 
preciso recarregar o arcabuz 
com chumbo e pólvora. 
As flechas indígenas eram 
disparadas em menos tempo. 
Coleção particular. 

Detalhe do Lienzo de Tlaxcala, 
c. 1550. Conquistadores espanhóis 

e seus aliados de Tlaxcala atacam 
a cidade de Michuaca. 

Coleção particular. 
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 1

 2

Outras histórias 

Tecnologias

1. Como foi visto no capítu-
lo, as expedições conta-
vam com, no máximo, al-
gumas centenas de armas 
de fogo (no caso de Cor-
tés). No caso do exército de 
Pizarro, eram menos de 
cem. A pólvora, se molha-
da, estragava-se. Além dis-
so, as armas eram carrega-
das com pólvora e chumbo 
pela boca da arma. Logo, 
era impossível que um sol-
dado disparasse tiros se-
guidos. Era muito prová-
vel que ele levasse uma 
flechada ou um golpe de 
lança após dar o primei-
ro tiro, ou mesmo antes.

2. O solo íngreme dificultava 
o uso dos cavalos. Além 
disso, as trilhas eram es-
treitas, dificultando a pas-
sagem de cavalos, cavalei-
ros e cargas mais pesadas, 
como os canhões. Apesar 
de os cavalos facilitarem o 
combate para os cavalei-
ros, que atacavam de cima, 
a quantidade desses ani-
mais era muito pequena.
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Inimigos ou deuses?

Além dos cavalos, os guerreiros astecas e incas nunca tinham visto ar-

mas de fogo. Eles acreditavam ser “coisa dos deuses”. Há notícia, em alguns 

documentos, de que bastava um tiro de canhão para que os guerreiros saís-

s em correndo, sem combater. Não porque tivessem medo do combate, mas 

porque viam aquilo tudo como um sinal do fim do mundo. Dessa maneira, o 

pânico tomava conta dos nativos.

O fim do mundo

Nos dois impérios, havia lendas sobre o começo e o fim do mundo. 

Mas o cristianismo também falava disso. Diferentemente dos cristãos que 

acreditam, segundo a Bíblia, que o mundo teve um só começo e terá um só 

fim, incas e astecas acreditavam que o mundo tinha passado por várias eras. 

O mundo havia desaparecido e renascido das cinzas quatro ou cinco vezes 

por meio de ciclos sucessivos de criação e destruição. 

Para os nativos, a chegada dos espanhóis foi vista como um sinal de que 

o mundo que conheciam estava no fim. Os espanhóis podiam não ser deuses, 

mas sim invasores – foi o que pensaram os imperadores nativos. Nesse caso, 

valia a pena conversar com eles, oferecer-lhes presentes, negociar.

Montezuma, no México asteca, e Atahualpa, no Império Inca, tentaram 

conversar com esses “deuses”. Montezuma acabou refém de Cortés, depois 

de recebê-lo em Tenochtitlán. O mesmo aconteceu com Atahualpa, no en-

contro de Cajamarca. 

STEELE, Philip. 

Jornal dos astecas. 

Belo Horizonte: 

Dimensão, 1996.

Por meio de 

reportagens, o livro 

conta como foram 

alguns dos grandes 

eventos políticos 

da história asteca, 

mostra como foi 

a inauguração do 

Grande Templo de 

Tenochtitlán e por 

que Montezuma 

tratou os espanhóis 

como se fossem 

deuses, entre outros 

acontecimentos. 

FIQUE DE OLHO

Cortés escreve ao rei espanhol

Há uma mesquita principal que não existe língua humana que consiga descrever 

a sua beleza […]. Ali é que ficam seus ídolos. Os principais destes ídolos e nos quais eles 

tinham mais fé eu derrubei de seus assentos e os fiz descer escada abaixo. Fiz também com 

que limpassem aquelas capelas, pois estavam cheias de sangue dos sacrifícios que faziam. 

No lugar dos ídolos, mandei colocar imagens de Nossa Senhora e de outros santos, apesar 

da resistência de Montezuma.

CORTÉS, Fernando. A conquista do México. Porto Alegre: L&PM, 2007. p. 43. 

• Por que será que Cortés usou o termo mesquita quando se referiu ao templo asteca?

DOCUMENTO

Atividade 

complementar

Os deuses do fim do 

mundo

Entre os astecas, havia uma 
lenda que atribuía a criação do 
mundo a um deus chamado 
Quetzalcóatl. Na língua náuatle, 
esse nome significa “serpen-
te emplumada”. Simbolizava a 
união do céu (pássaro) com a 
terra (serpente). A mesma len-
da dizia que, depois da criação, 
Quetzalcóatl havia sumido no 
horizonte, mas, quando voltas-
se, vindo pelo leste, o mundo 
iria acabar. Para os astecas, 
foi o deus Quetzalcóatl que 
lhes deu os conhecimentos de 
que precisavam para formar 
um grande povo e um pode-
roso império.

Entre os incas, havia uma 
lenda parecida segundo a qual, 
quando o deus Viracocha vol-
tasse, tudo iria pelos ares. Para 
os incas, Viracocha era o deus 
supremo, criador da terra, do 
céu, do Sol e da Lua, bem como 
de todos os seres vivos.

Observe que as duas lendas 
não dizem “se”, mas “quando” 
eles voltassem. O fim do mun-
do era certo; era apenas uma 
questão de tempo.

Oriente os alunos a forma-
rem grupos e fazerem uma 
pesquisa sobre os deuses do 
fim do mundo, de acordo com 
as crenças asteca e inca. Eles 
devem investigar as crenças 
incas e astecas sobre os deu-
ses do fim do mundo em livros, 
revistas e sites. Se houver uma 
biblioteca na escola ou na ci-
dade, você pode recomendar 
uma visita dos grupos ao local 
para a realização da pesquisa.

Documento

¥ Cortés dá exemplo de 
como os conquistadores 
viam na ocupação da Amé-
rica uma continuação da 
Reconquista peninsular 
contra os muçulmanos. 
Era uma questão de sen-
timento, expressa na lin-
guagem, porque eles sa-
biam que os indígenas 
não eram islâmicos, nem 
o templo era uma mesqui-
ta. Tanto é que Cortés fala 
em ídolos por ele derruba-
dos, o que nunca existiu 
no islamismo.
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Os aliados indígenas dos espanhóis
Astecas e incas enfrentaram o medo e trataram de se defender diante 

dos europeus. Perceberam que os espanhóis não eram deuses e passaram 

a lutar com bravura. Os espanhóis, por sua vez, se deram conta de que não 

poderiam vencer os nativos sem alianças locais.

Na conquista do México, mais rápida do que a do Império Inca, a grande 

aliada e conselheira de Cortés foi Malinche. Ela sabia quais eram os inimigos 

dos astecas, os povos e as cidades que não suportavam mais a tributação 

do império.

Assim, Cortés buscou fazer aliança com as cidades indicadas por Malin-

che, como Tlaxcala. Prometeu vantagens aos chefes das cidades rivais a fim 

de conseguir apoio das tropas nativas. 

A conquista do Império Asteca foi concluída em 1521. Um ano depois, 

nasceu Martín, filho de Malinche e Cortés. Mas Cortés já era casado na Es-

panha, portanto nunca oficializou sua união com Malinche. Para ele, Malinche 

foi amante, intérprete e conselheira militar.

Que elementos 

da imagem ao 

lado confirmam 

a importância 

de Malinche na 

conquista espanhola 

do Império Asteca? 

O  QUE HÁ NA IMAGEM? akg-images/Fotoarena/Biblioteca Nacional, Paris, Fran•a.

Detalhe de 

Lienzo de 

Tlaxcala, século 
XVI. Pinturas 
confirmam 
que os nativos 
perceberam 
muito bem o 
papel decisivo 
de Malinche na 
conquista do 
México. Esta 
imagem mostra 
um encontro 
entre Cortés e 
um grupo asteca. 
Malinche, ao 
lado de Cortés, 
é a intérprete. 
Coleção particular. 

Na conquista do Império Inca também aconteceu esse tipo de aliança 

entre Pizarro e os inimigos do imperador. O império estava dividido desde 

1525 por uma disputa entre o imperador Atahualpa e seu irmão, Huáscar. Na 

briga pelo poder, Atahualpa mandou matar o irmão. Pizarro se aproveitou 

desse conflito e recrutou os partidários de Huáscar para derrubar o império.

Em outras áreas da América, a conquista espanhola seguiu o estilo da 

conquista dos impérios Asteca e Inca. Assim, o apoio de grupos nativos foi 

essencial para o sucesso dos conquistadores. A maioria dos indígenas, porém, 

pagou a conta da guerra com a própria vida.

A população asteca, 

de 25 milhões de 

pessoas em 1519, 

mal passava de 

1 milhão em 1605. 

CÁ ENTRE NÓS

Atividade 
complementar

Da “Noite Triste” 

à conquista de 

Tenochtitlán

Os espanhóis haviam se-
questrado Montezuma, e o 
mantinham preso no palácio 
de Tenochtitlán, a capital as-
teca. Os astecas, por sua vez, 
haviam escolhido um novo im-
perador, Cuahtémoc. Em 30 
de junho de 1520, o palácio 
foi cercado, e os espanhóis 
convenceram Montezuma a 
falar com seu povo para ten-
tar, assim, evitar o ataque. Mas 
não deu certo. Montezuma foi 
apedrejado, morrendo pouco 
depois. Cuahtémoc estava 
disposto a massacrar os es-
panhóis, que tiveram de fugir 
da cidade. 

Cortés perdeu muitos ho-
mens nesse combate. Por isso 
esse episódio foi chamado 
pelos cronistas espanhóis de 
“Noite Triste”. Em 1521, Cor-
tés voltou a atacar a capital 
asteca. Cerca de 4 mil indíge-
nas se aliaram aos espanhóis. 
Tenochtitlán não resistiu.

Os alunos devem relacionar 
a cena representada na ima-
gem desta página com as es-
tratégias usadas pelos espa-
nhóis para vencer os astecas.

Espera-se que eles perce-
bam que os conquistadores, 
a cavalo, lideram um grupo de 
guerreiros indígenas, sinal de 
que havia uma aliança entre 
Cortés e grupos nativos que 
eram inimigos dos astecas.

O que há na imagem?

A imagem destaca a figura 
de Malinche (é a maior per-
sonagem mostrada, ocupan-
do o centro) entre os cavalei-
ros espanhóis e os astecas, 
indicando que os astecas re-
conheciam seu papel ao lado 
de Cortés, como intérprete e 
conselheira.
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Após o estudo 

do capítulo, você 

manteria sua 

resposta à pergunta 

da página 64? 

PUXANDO PELA 
MEMÓRIA

75

Créditos das imagens de baixo para 
cima: Blue Lantern Studio/Corbis/
Getty Images; Gianni Dagli Orti/Alamy/
Fotoarena; Hulton Archive/Getty Images; 
Album/akg-images/Latinstock ; Felipe 
Guzman Poma de Ayala; G. Dagli Orti/De 
Agostini Picture Library/Getty Images.

 Exploração e humilhação
O primeiro ato dos colonizadores foi o saque violento das sociedades 

indígenas. Os espanhóis pilharam os tesouros depositados em templos e 

palácios. Máscaras de ouro, estatuetas e joias foram convertidas em barras 

de ouro. Os espanhóis destruíram boa parte do patrimônio cultural nativo, 

transformando em moeda os objetos que, para os indígenas, possuíam 

valor sagrado.

Os nativos valem ouro e prata

Terminada a etapa do saque, veio a exploração mineradora do ouro e 

principalmente da prata, bem mais abundante. As principais minas de prata 

foram descobertas na metade do século XVI. Estavam localizadas no México 

atual (Zacatecas e Guanajuato) e na região de Potosí, na atual Bolívia. 

A imensa maioria dos indígenas continuou sofrendo as consequências da 

conquista. Os espanhóis não os escravizaram, mas impuseram aos nativos um 

ritmo de trabalho desumano. Para recrutá-los, utilizaram os antigos sistemas 

locais – mita e cuatequil –, que adaptaram às exigências de uma economia 

colonial de exportação, com destaque para os metais preciosos. 

Como os espanhóis haviam derrubado os impérios, não restou mais 

nenhum poder centralizado nos antigos territórios asteca e inca. A saída 

encontrada pelos conquistadores para manter o sistema de recrutamento 

de mão de obra das aldeias foi engenhosa. Simplesmente transformaram os 

chefes de aldeia em funcionários locais da Coroa espanhola. 

O rei espanhol autorizou a doação de terras e outros benefícios a esses 

chefes, como a liberação do trabalho nas minas, deles e de suas famílias. 

Resultado: os chefes indígenas das aldeias colaboravam com a exploração 

dos nativos. Se algum chefe não concordasse, os espanhóis o substituíam 

por outro colonizador.

 O fim de Malinche
Hernán Cortés morreu na Espanha, em 1547. Martín, filho de Cortés e 

Malinche, herdou títulos e propriedades do pai. Mas perdeu tu do por desafiar 

a autoridade do rei espanhol Filipe II. 

E Malinche, como ficou? Em 1524, Cortés a levou como intérprete para 

reprimir uma revolta dos maias, na América Central. Mas ele só queria dela 

os serviços de tradutora e os valiosos conselhos. Arranjou, então, o casa-

mento de Malinche com um espanhol, Juan Jaramillo. Ela passou, então, a 

ser conhecida como Dona Marina. A maioria dos historiadores garante que 

Malinche morreu em 1529, de varíola, como milhões de nativos da América.

Puxando pela memória
Ao final do capítulo, o aluno deve ser capaz de relacionar histori-

camente o termo prata, que é um minério extraído não de rio, mas 

pela escavação de minas subterrâneas, à principal riqueza encontra-

da pelos espanhóis na América, que ficou sob seu domínio, a prata.

 Para desenvolver

Exploração indígena: 
novidade espanhola ou 
costume antigo?

Depois da conquista, a Coroa 

espanhola aplicou na América um 

sistema chamado encomienda. 

As aldeias eram “encomendadas” 

a um espanhol, que dispunha da 

terra e da mão de obra como qui-

sesse, inclusive para trabalhar 

nas minas. Os “encomendados”, 

isto é, os nativos, não ganhavam 

um tostão. Os “encomendeiros” 

espanhóis, por sua parte, deviam 

pagar ao rei 20% de tudo o que 

ganhassem com a exploração da 

aldeia, bem como de sua mão de 

obra, mas eram obrigados a pro-

mover a conversão dos nativos 

ao catolicismo. 

Mas a encomienda não deu 

certo, pois os “encomendeiros” 

não permitiam a entrada de pa-

dres nas aldeias e também so-

negavam os impostos devidos 

ao rei. Assim, o governo espanhol 

passou o controle das aldeias a 

funcionários do rei, chamados 

corregedores. Quem quisesse 

contratar indígenas tinha de so-

licitar permissão aos corregedo-

res. Estes, por sua vez, se acer-

tavam com os chefes de cada 

aldeia. Os espanhóis chamaram 

esse “novo” sistema de reparti-

miento de indígenas, mas, na 

prática, todos o chamavam pe-

los nomes antigos: cuatequil, no 

México, e mita, no Peru.

A “lenda negra” da 
conquista

A expressão usada para ex-

primir o pesadelo que os indíge-

nas viveram durante a conquista 

e depois dela foi “lenda negra”. 

Ainda no século XVI, alguns pa-

dres denunciaram a violência e 

a ambição dos conquistadores. 

Essas denúncias tiveram grande 

repercussão na Europa. 

Professor, mencione aos es-

tudantes que a expressão “lenda 

negra” não é adequada, embora 

seja usada desde o século XVI. O 

adjetivo “negra” passa a ideia de 

que essa cor é negativa, o que de 

fato não é.
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ROTEIRO DE ESTUDOS
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 O QUE APRENDEMOS?

1 |  Por que o pânico que tomou conta dos indígenas astecas e incas, no início da 
conquista espanhola, não deve ser entendido como covardia?

2 |  Quais são as principais razões para compreendermos a rapidez e o sucesso da 
conquista do Império Asteca?

3 |  Relacione a disputa entre Atahualpa e Huáscar e a conquista do Império Inca 
pelos espanhóis.

4 |  O sucessor do imperador asteca Montezuma foi Cuahtémoc, que tentou mas-
sacrar os espanhóis em 1520. Qual é a diferença de sua atitude em relação à de 
Montezuma diante dos espanhóis?

5 |  Por que o uso de armas de fogo, como os arcabuzes e os canhões, não foi deci-
sivo para a vitória dos espanhóis sobre os indígenas?

6 |  Os espanhóis que conquistaram os impérios indígenas pertenciam à alta nobre-
za espanhola?

7 |  O que Malinche tem a ver com a conquista espanhola do Império Asteca?

8 |  Qual é a relação entre os sistemas de trabalho usados nos impérios Asteca e 
Inca e a colonização espanhola?

9 |  Por que a frase a seguir é falsa? 

 A elevada mortalidade indígena que sucedeu à conquista foi provocada pela 
brutalidade dos conquistadores espanhóis.

10 |  Relacione a topografia acidentada dos planaltos mexicano e andino com a difi-
culdade que os espanhóis enfrentaram nas guerras de conquista.

 PESQUISA

Após a conquista espanhola, alguns 

guerreiros se refugiaram, com suas famí-

lias e tropas, na região de Vilcabamba, 

próxima de Cuzco. Liderados por um 

irmão de Atahualpa, chamado Manco 

Capac, em 1539 construíram uma for-

taleza, que se tornou a sede do go-

verno rebelde. O principal objetivo do 

movimento era reconquistar o império 

perdido através de uma rebelião geral, 

incluindo as comunidades sob domínio 

espanhol. Essa resistência, que durou 

mais de 30 anos, foi tão importante 

que o refúgio de Vilcabamba ficou co-

nhecido como ImpŽrio Neo-inca (Novo 

Império Inca). Mas tudo desabou em 

1572, quando os espanhóis derrotaram 

os rebeldes e capturaram seu último 

governante.

Representação da captura do último imperador 

inca de Vilcabamba. Desenho de Poma de 

Ayala, escritor de origem indígena. Manuscrito 

peruano, século XVI. Coleção particular.

P
h

o
to

1
2

/U
IG

/G
e

tt
y
 I

m
a
g

e
s

 Roteiro de estudos

O que aprendemos?

1. Porque, no início, eles acha-
ram que os espanhóis eram 
deuses e que sua presença 
anunciava o fim do mundo.

2. As alianças que os espa-
nhóis fizeram com os ini-
migos da capital asteca, 
como Tlaxcala, as informa-
ções que Cortés recebeu 
de Malinche e a alta mor-
tandade indígena provo-
cada pela disseminação de 
epidemias, como a varíola.

3. Uma crise política entre os 
governantes incas favo-
receu os conquistadores: 
a disputa pelo poder en-
tre os irmãos Atahualpa e 
Huáscar, que levou a uma 
divisão de forças e à guerra 
civil. Pizarro se aproveitou 
desse conflito interno, para 
agilizar a conquista.

4. Montezuma primeiro se as-
sustou com os espanhóis, 
tomando-os como deuses, 
e depois tentou negociar 
com eles. Cuahtémoc li-
derou um combate militar 
sem trégua até ser captu-
rado e executado.

5. As armas de fogo não fo-
ram decisivas para a con-
quista espanhola porque, 
entre outras razões, os ca-
nhões eram poucos e os 
arcabuzes tinham de ser 
recarregados a cada tiro.

6. Não, a maioria era compos-
ta de homens humildes, de-
sejosos de “subir na vida” 
por meio daquela aventura. 
Os poucos nobres envol-
vidos na conquista espa-
nhola eram pobres e/ou 
deserdados.

7. Malinche foi a intérprete de 
Cortés nos diálogos com 
os povos indígenas. Além 
disso, ela também foi con-
selheira do espanhol, in-
dicando quais povos es-
tavam insatisfeitos com 
os astecas por causa dos 
altos impostos cobrados. 
Tudo isso auxiliou na con-
quista do Império Asteca 
pelos espanhóis, que se 
aliaram às cidades indica-
das por Malinche, recrutan-
do tropas nativas.

8. Os sistemas de trabalho vi-
gentes nos Impérios Aste-
ca (cuatequil) e Inca (mita) 
foram reutilizados pelos 
espanhóis para a monta-
gem de uma economia ex-

portadora e, portanto, mercantil (inexistente nos impérios na-
tivos), o que implicou aumento do tempo e da intensidade do 
trabalho dos indígenas.

9. A frase está errada porque a mortalidade indígena resultou 
de uma série de epidemias trazidas, involuntariamente, pe-
los europeus.

10. A topografia acidentada dos planaltos mexicano e andino difi-
cultava o deslocamento de cavalos e carroças com canhões; 
logo, o deslocamento dos conquistadores era muito difícil na-
quelas regiões. Além disso, as trilhas dos incas e dos astecas 
eram feitas para o deslocamento de pessoas, no máximo de 
lhamas com carga, como no Império Inca.
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• Consulte a internet para descobrir detalhes do movimento de resistência indígena na região andina.

a) Como os rebeldes costumavam atacar os espanhóis a partir de Vilcabamba?

b) Quem foi o último governante dos incas rebeldes?

c) Qual foi o seu destino após ser capturado pelos espanhóis?

  IMAGENS CONTAM A HISTÓRIA

A conquista espanhola resultou na sujeição da 

população indígena das regiões dominadas. A explo-

ração do trabalho dos nativos foi somada à imposição 

do cristianismo como religião oficial. As lideranças 

indígenas foram incentivadas a colaborar com o co-

lonizador em troca de algumas vantagens, como não 

trabalhar na economia colonial.

•  Observe a imagem ao lado e discuta com seus co-
legas, em grupo: como a figura expressa as relações 
de poder na sociedade colonial ibero-americana?

 O PASSADO PRESENTE

Em 1910, estourou uma grande revolução no México. O governo, liderado por fazendei-

ros ricos, foi confrontado por uma aliança que incluía desde comerciantes nacionalistas até cam-

poneses empobrecidos. Muitos desempregados, na cidade e no campo, aderiram à revolução.  

O objetivo dos revolucionários era derrubar o governo, que ganhava uma eleição atrás da outra por 

meio de fraudes.

Os revolucionários ainda acusavam o governo de favorecer os interesses econômicos dos Estados 

Unidos e defendiam a valorização das tradições indígenas no país. Passaram a usar a palavra malinchismo 

para caracterizar os grupos que vendiam o país para os estrangeiros. Esse termo se inspirou na figura de 

Malinche, a jovem que ajudou Cortés na conquista do Império Asteca. Até hoje a palavra malinchismo 

é usada, no México, como sinônimo de traição à nação mexicana.

•  Em grupo, discutam se o conceito de malinchismo é fiel à história ou se resulta da 
memória construída pela Revolução Mexicana do século XX. 

Xilogravura de Poma de Ayala, mestiço que 

descendia da nobreza inca. Ele escreveu e 

ilustrou o livro Nova crônica e bom governo 

(1615). Coleção particular. 

Fraude: ato 

contrário à lei; 

irregularidade. 
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Pesquisa
a) Os incas rebeldes lançavam 

guerrilhas contra os espa-
nhóis, assaltavam expedi-
ções e chegaram a atacar 
Cuzco.

b) Tupac Amaru (1545-1572), 
filho de Manco Capac e so-
brinho de Atahualpa.

c) Tupac Amaru foi condenado 
à morte e executado em Cuz-
co, no ano de 1572.

Imagens contam a 
história

A gravura mostra, em tama-
nho grande, da esquerda para a 
direita, um indígena com traje de 
chefe, um espanhol e um padre 
ou bispo católico. Outro indíge-
na importante é servido por um 
nativo bem pequeno, que mais 
parece um anão. A figura pro-
cura mostrar o rebaixamento 
dos indígenas após a conquista, 
obrigados a servir aos conquis-
tadores. Porém, ela mostra que 
não apenas os espanhóis são 
os dominadores. A Igreja católica 
também explora os indígenas. E, 
mais ainda: muitos chefes indí-
genas se aliaram aos conquis-
tadores para explorar as popu-
lações nativas.

O passado presente 
No caso de Malinche, a acusa-

ção de traição não tem consis-
tência histórica, a começar pelo 
fato de que não havia nenhuma 
nação mexicana na época da 
conquista espanhola. Malinche 
era uma jovem nativa que ape-
nas buscava livrar-se do cativei-
ro e, com sua inteligência, atraiu 
Hernán Cortés. A imagem de trai-
dora atribuída a Malinche expri-
me a memória que a Revolução 
Mexicana desejava difundir na 
sociedade. É uma narrativa infiel 
à história de Malinche, embora 
conveniente aos propósitos re-
volucionários do México rebelde.

Professor, a questão pretende 
estimular a reflexão conceitual 
sobre a relação entre memória 
(história seletiva, entrelaçada 
com interesses políticos) e his-
tória (que deve evitar as ideolo-
gias para se concentrar nos fatos 
e processos históricos documen-
tados). Se achar oportuno, antes 
de dar início à atividade, aborde 
com a turma essa questão, re-
tomando o capítulo inicial des-
ta coleção, no volume do 6o ano.

Material digital

Para avaliar o aprendizado de seus estudantes, verifique a pro-
posta de acompanhamento da aprendizagem do 1o bimestre loca-
lizada no material digital do Manual do Professor.
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Você conhece algum 

significado para o termo 

tupi? E o que ele tem 

que ver com palavras 

como perereca, mingau, 

capivara e jiboia? 

5
A SOCIEDADE 

TUPINAMBÁ EM 
PINDORAMA

A terra que mais tarde viria a se chamar Brasil, era chamada de di-

versas maneiras pelos povos que nela viviam na época da chegada dos 

portugueses. A mais comum era Pindorama, que significa, na língua tupi, 

“terra das palmeiras” ou “terra de árvores grandes e altas”. Mas quais 

indígenas habitavam a terra das palmeiras? Como viviam?

Tudo é muito misterioso quando se trata da história dos indígenas 

antes da chegada dos portugueses. Como não possuíam escrita, só 

podemos saber sobre eles consultando relatos escritos pelos europeus 

que estiveram por aqui – cartas e diários de portugueses, e também de 

franceses, que logo depois disputaram o litoral com os portugueses.

Com essas pistas e as pesquisas arqueológicas e em história oral, 

muito foi descoberto e escrito sobre o modo de vida e a organização 

social desses grupos antes da chegada dos europeus à América.

São os povos indígenas originários do que hoje é o Brasil que vamos 

estudar neste capítulo.

Gravura incluída na 

obra Duas viagens 

ao Brasil, de Hans 

Staden, 1557. 

Biblioteca da 

Universidade de 

Stanford, Califórnia, 

Estados Unidos. 

Reprodução/Biblioteca Municipal 
Mário de Andrade, São Paulo, SP. Capítulo 5

A sociedade 
tupinambá em 
Pindorama
O capítulo é dedicado ao estu-

do das sociedades indígenas que 

habitavam o que hoje é o Brasil 

antes da chegada dos portugue-

ses. O personagem microanalítico 

é Cunhambebe, guerreiro tamoio, 

exemplo dos valores sociais e 

culturais dos grupos tupi.

 Objetivos gerais do 
capítulo

• Apresentar as diversas na-

ções indígenas e aprofun-

dar a análise dos grupos de 

língua tupi e suas rivalidades 

antes da chegada dos portu-

gueses à América.

• Apresentar a distribuição 

populacional dos diversos 

grupos ameríndios do terri-

tório que viria a ser o Brasil.

• Analisar os primeiros con-

tatos entre indígenas e eu-

ropeus no que seria o Brasil.

Habilidades da BNCC 

trabalhadas no capítulo

EF07HI08 EF07HI09

Puxando pela memória
Resposta pessoal. Espera-se que os alunos relacionem com o 

indígena do Brasil.

Material digital
Para auxiliar em seu planejamento escolar e na organização de 

suas aulas, verifique o plano de desenvolvimento do 2o bimestre 

localizado no material digital do Manual do Professor.
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Entre 1000 e 1400: Povos tupis avançam do interior para o litoral do atual Brasil. 

 Cunhambebe
Cunhambebe era um grande guerreiro tamoio, grupo indígena que 

habitava a região compreendida entre Cabo Frio, no atual Rio de Janeiro, e 

Bertioga, no atual estado de São Paulo. Os tamoios eram falantes de tupi, 

língua da maioria dos grupos indígenas que habitavam o litoral antes da 

chegada dos portugueses.

Homem forte e mais alto do que a maioria dos indivíduos de seu grupo, 

Cunhambebe liderou frotas de canoas por angras e recôncavos. Combateu 

os tupiniquins, que viviam no planalto de Piratininga, e derrotou os temimi-

nós, que viviam na baía da Guanabara antes que ali se fixassem os tamoios. 

Enfrentou também os portugueses colonizadores e aprendeu a usar armas 

de fogo. Chegou a colecionar, como troféus, uma espada e seis canhões 

tomados dos portugueses em batalha.

SCATAMACCHIA, 

Maria Cristina 

Mineiro. O encontro 

entre culturas.  São 

Paulo: Atual, 2008. 

(Coleção A vida 

no tempo).

Por meio das 

crônicas escritas na 

época da chegada 

dos europeus, você 

vai perceber o 

choque cultural entre 

tupis e portugueses 

no século XVI. 

FIQUE DE OLHO

Singularidades da França 

Antártica, ilustração 

de André Thevet, 

século XVI. Cunhambebe 

dizia ter comido mais 

de 10 mil inimigos. 

Coleção particular.

Cultura é uma palavra 

que, no mundo de 

hoje, pode ser mais 

bem definida como o 

conjunto de valores, 

crenças e costumes 

de determinada 

sociedade, seja 

ela qual for. Muitas 

pessoas costumam 

usar o termo “cultura” 

como sinônimo 

de boa educação, 

aplicando-se 

também às pessoas 

que possuem 

muitos e variados 

conhecimentos. Por 

exemplo, é comum 

dizer que alguém 

é “culto” quando 

conhece literatura, 

artes, ciências, etc. 

Mas essa é uma 

definição eurocêntrica 

de cultura. Não 

vale para analisar as 

culturas indígenas. 

CÁ ENTRE NÓS
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O povo e a língua tupi
Os indígenas tupis predominavam no litoral do atual Brasil nos anos 1500. 

Foram os primeiros a entrar em contato com os portugueses colonizadores. 

Eles estavam divididos em vários subgrupos, como tupiniquins, tamoios, te-

miminós, tupinambás e muitos outros. Podemos chamá-los de tupis porque 

possuíam um modo de vida comum e falavam a mesma língua, o tupi.

Cronologia 
do cap’tulo

Atividade 

complementar

Cultura

Professor, sugira uma dis-

cussão, entre os estudantes, 

sobre as diferentes maneiras 

de entender o termo “cultura”, 

especialmente no que se re-

fere a sociedades indígenas. 

Entender cultura como sinô-

nimo de boa educação não 

está de acordo com a defini-

ção apresentada, porque os 

indígenas não possuíam ne-

nhum dos atributos citados, 

mas não deixavam de ter seus 

costumes, crenças e valores, 

ou seja, sua própria cultura – 

diferentemente da cultura das 

outras sociedades ocidentais.

Texto complementar

Por uma nova história indígena

Durante muito tempo, a his-
toriografia se limitou a encarar 
as populações indígenas como 
vítimas passivas ou meros es-
pectadores de situações que os 
envolviam diretamente. Quando 
muito, reagiam à interferência e 
aos agravos da sociedade envol-
vente, mas nunca dispondo de 
estratégias de ação conscientes. 
Os índios, concebidos como uma 
categoria genérica, sem qualquer 
consideração às diferenças étni-
cas e culturais, não eram vistos, 
portanto, como sujeitos histó-
ricos ativos e capazes de incidir 
sobre a realidade nas quais se in-
seriam. Esse quadro começou a 
mudar a partir da emergência de 
uma nova compreensão histórica 
a respeito dos povos nativos. A 
“Nova História Indígena”, como 
viria a ser chamada, teria como 
principal objetivo redimensionar 
o papel dos índios na História, 
recuperando o protagonismo 
dos mesmos. 

No que se refere ao surgimento 
deste novo viés, dois pontos fun-
damentais devem ser considera-
dos. O primeiro está relacionado 
à aproximação entre a História 
e a Antropologia: cada vez mais 
intensa desde fins da década de 
1970, o diálogo entre elas in-
cidiu significativamente sobre 
essa perspectiva, uma vez que a 
combinação de renovados pres-
supostos teórico-metodológicos 
das duas disciplinas expandiria 
significativamente os horizontes 
de análise histórica. [...]

CORREIA, Luis Rafael de Araújo. 
Nova História Indígena: o 

protagonismo dos índios. 17 abr. 
2017. Café História. Disponível em: 

<www.cafehistoria.com.br/nova-
historia-indigena-recuperando-

o-protagonismo-dos-indios/>. 
Acesso em: 17 set. 2018.

Material digital

Como sugestão para trabalhar essas habilidades, acompanhe a 

sequência didática Construindo a imagem dos indígenas do Brasil 

localizada no material digital do Manual do Professor.
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50° O

Trópico de Capricórnio

Equador

OCEANO
ATLÂNTICO

tupinambá

tupinambá

goitacases

tupiniquim

tupiniquim

carijó
(guarani)

temiminó
e tamoio

tremembé

potiguara

tabajara

caeté

aimoré

charrua

0°

Povos tupi (tronco linguístico Tupi)

Povos tapuia (tronco linguístico Jê
e outros grupos linguísticos)

N

0 305 km

Entre 1400 e 1500: Subdivisão dos tupis em vários subgrupos. 

A origem dos nomes ind’genas

É preciso cuidado na atribuição de nomes aos diversos grupos tupis. Isso 
porque muitos nomes eram mesmo nativos, mas outros foram dados pelos 
europeus. Por vezes os portugueses chamavam os indígenas pelo nome do 
lugar em que viviam ou por alguma palavra usada com frequência pelos na-
tivos. Nesse caso, os nomes indígenas resultaram de mal-entendidos, falhas 
na comunicação. Não exprimiam a identidade tradicional do grupo nativo.

Observe, no mapa abaixo, os nomes atribuídos aos grupos indígenas 
que habitavam o litoral brasileiro.

Trata-se de um mapa que nomeia os principais grupos de nosso litoral 
no início do século XVI. No entanto, como a maioria dos mapas sobre a 
população indígena, ele distingue os tupis dos tapuias, embora indique o 
nome específico de cada subgrupo.

Brasil: principais grupos indígenas do litoral (século XVI)

Fontes: elaborado com base em: BETHELL, Leslie. História da América Latina. São Paulo: Edusp, 
1998. v. 1. p. 103; ALBUQUERQUE, Manoel Maurício de; REIS, Arthur Cézar Ferreira; CARVALHO, 
Carlos Delgado de. Atlas histórico escolar. Rio de Janeiro: Fename, 1978. p. 10.

Antes do Brasil – 

episódio 1 (Brasil). 

Direção de Arthur 

Fontes, 2011. 25 min. 

(Série Histórias do 

Brasil). Disponível 

em: <http://tvbrasil.

ebc.com.br/historias

dobrasil/episodio/

antes-do-brasil-epi

sodio-1>. Acesso 

em: 6 maio 2018.

O alemão Franz, 

confundido com 

um inimigo francês, 

é capturado pelos 

tupinambás. Seu 

destino é ser 

devorado pelos 

indígenas. Trata-se 

de uma recriação 

do relato de Hans 

Staden, usando 

nomes fictícios. 
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… que a Terra 

Indígena Parque do 

Araguaia abriga, 

atualmente, cerca 

de quinze grupos 

indígenas? 

Entre os indígenas 

que vivem ali estão: 

carajás, javaé, 

tapirapés, tuxás e 

os avá-canoeiros, 

tam bém conhecidos 

como caras-pretas, 

que rejeitam contato 

com os não índios e 

demais indígenas das 

aldeias mais próximas. 

VOCÊ JÁ 
OUVIU FALAR  ...

Texto complementar

Saudades do Novo Mundo

Ele veio para fabricar sapa-
tos, mas acabou escrevendo um 
verdadeiro best-seller do século 
XVI. Com sua História de uma 
viagem feita à terra do Brasil, 
Jean de Léry (1534-1611) go-
zou de admirável sucesso, não 
somente na França, mas tam-
bém na Suíça e na Alemanha. 
Em cem anos, a obra teve pelo 
menos sete edições em francês 
e algumas em latim.

No século dos Descobrimentos, 
os relatos de viagens transforma-
ram-se em verdadeiro gênero 
literário na Europa. Atraíam a 
curiosidade dos homens letrados 
e falavam ao seu desejo de viajar 
rumo ao desconhecido – coisa 
difícil de concretizar pelo custo 
elevado. Jean de Léry conseguiu. 
Era um jovem de pouco mais de 
20 anos quando resolveu juntar-
-se a outros adeptos do protes-
tantismo numa missão, em 1556, 
ao Rio de Janeiro, onde havia 
sido fundada a colônia france-
sa no Brasil, a França Antártica. 
Num terreno repleto de mangues 
e animais peçonhentos, muitos 
padeciam de gangrenas nos pés, 
daí a presença do sapateiro Léry.

Entre seus companheiros de 
viagem, havia marinheiros ex-
perientes, alguns jovens que 
se dedicariam ao aprendizado 
da língua dos indígenas, cinco 
moças (sobre as quais o relato 
de Léry não dá muitas pistas) e 
uma governanta, cuja chegada 
causou “grande admiração aos 
selvagens do país, os quais [...] 
jamais haviam visto mulheres 
vestidas”. O grupo avista a costa 
brasileira em 26 de fevereiro de 
1557, após viver uma angustiante 
experiência de deriva no mar. A 
despeito da ciência cartográfica 
que se tinha então, Léry chega a 
pensar que se encontravam num 
“exílio sem solução”. Quando fi-
nalmente veem terra firme, ele 
e seus companheiros de viagem 
dão graças a Deus. [...]

Léry é conquistado pelos sel-
vagens, carrega sua melodia nos 
ouvidos e suas cores na retina, e 
busca escrever e reescrever so-
bre eles, na tentativa de ainda se 
sentir “do lado de cá”. Seja por 
medo, acomodação ou excesso 
de ocupações, ele não retorna 
ao Brasil. Mas sua experiência 
ultrapassa a dimensão pessoal. 
Publicada, lida e traduzida, ra-
pidamente se irradia por boa 
parte da Europa a imagem de 
um Paraíso ou, pelo menos, de 
uma terra onde tudo era ainda 

possível. A maior das contribuições que Léry trouxe do Novo Mundo 
para a Europa foi um “fato” antropológico novo: o outro.

BELMONTE, Alexandre. Saudades do Novo Mundo. Revista de História da 
Biblioteca Nacional, maio 2013.
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1500: Tupis entram em contato com os colonizadores europeus. 

Podemos chamar os aimorés ou charruas de tapuias? Não, porque a 

palavra tapuia não designa um grupo indígena caracterizado por falar de-

terminada língua. Tapuia é como os tupis d esignavam os povos indígenas 

que não falavam a língua tupi. Os portugueses adotaram essa designação 

desde o período colonial. 

Os indígenas ditos tapuias falavam línguas diferentes do tupi, como a 

língua jê. Muitas dessas línguas são faladas até hoje por grupos indígenas 

no interior do Brasil, como os crenaques, que vivem em reservas indígenas 

em Minas Gerais, ou os carajás, na região do rio Araguaia (localizado entre 

as regiões Centro-Oeste e Norte do Brasil).

Vamos retomar o nome do guerreiro tamoio Cunhambebe. Cunhã, em 

tupi, quer dizer “mulher”, por vezes mãe, e bebé significa “voar”. Será que 

Cunhambebe significa “Mulher que Voa”? Alguns estudiosos acham que 

sim, mas é difícil acreditar nisso. Cunhambebe era guerreiro, uma atividade 

exercida somente pelos homens naquela sociedade. Naquela época, cabia 

às mulheres cuidar dos filhos, trabalhar na agricultura da mandioca e pro-

duzir o cauim, uma bebida alcoólica que os índios usavam em suas festas. 

Cunhambebe era homem, não mulher, e não voava, é claro.

Hetohoky Ð O ritual 
de iniciação dos 
meninos Karajá 
(Brasil). Museu do 
Índio, 2011. 4:34 min. 

Disponível em: 
<http://pib.
socioambiental.org/
pt/povo/karaja/2368>. 
Acesso em: 
23 maio 2018.

O vídeo trata da 
cerimônia de iniciação 
dos jovens carajás e 
de como esse povo 
valoriza sua cultura.

FIQUE DE OLHO

Dan•a tapuia, óleo sobre tela do holandês Albert Eckhout, 1641. Além de documentos escritos, viajantes europeus pintaram 

imagens dos indígenas, inclusive dos chamados tapuias. Coleção Real de Arte, Copenhague, Dinamarca. 

Reprodu•‹o/Museu Nacional da Dinamarca, Copenhague, Dinamarca.

Fique ligado

Instituto Socioambiental. 
Disponível em: <www.socio
ambiental.org>. Acesso em: 
17 set. 2018.

Professor, se achar opor-
tuno, mostre outros vídeos 
do povo carajás, bem como 
de outros povos.

CUNHA, Manuela Carneiro 
da (Org.). História dos índios 

no Brasil. São Paulo: Compa-
nhia das Letras, 1992.

O livro é resultado dos tra-
balhos do Núcleo de História 
Indígena da USP e foi organi-
zado por Manuela Carneiro 
da Cunha, um dos principais 
nomes da antropologia do 
país, hoje professora da Uni-
versidade de Chicago. A obra 
reúne 27 colaboradores, en-
tre especialistas brasileiros 
e do exterior, que atuam em 
diferentes áreas de pesquisa, 
como antropologia, história, 
arqueologia e linguística. A 
coletânea oferece ao gran-
de público a oportunidade 
de ter acesso às principais 
questões ligadas à presença 
dos povos indígenas no Brasil.
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1532: Tupiniquins apoiam a colonização de São Vicente. 

Cauim, uma bebida indígena

Cauim é uma bebida produzida à base de 

mandioca. Até hoje, o cauim é apreciado por 

grupos indígenas na Amazônia e em outras 

regiões da América. 

Entre os tupis, eram as mulheres que pro-

duziam essa bebida. Elas mastigavam as ra-

ízes pré-cozidas até formar uma pasta, que 

cuspiam em uma panela de barro. Depois, 

colocavam a panela no fogo e mexiam com 

colher de pau até cozinhar. Por último, o 

cauim era reservado para fermentar. Em suas 

festas, os índios bebiam muito cauim, e por 

isso elas foram chamadas de cauinagem pelos 

estudiosos.

• Será que os portugueses deixaram a sua bebida preferida e passaram a beber cauim? 

Pesquise qual era a bebida preferida dos portugueses e se eles adotaram o cauim.  

OUTRAS HISTÓRIAS MODOS DE VIVER 

Mulheres preparando a bebida. Xilogravura incluída na obra Duas viagens ao Brasil, de Hans Staden, 1557. 

Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin, Universidade de São Paulo, São Paulo. 
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Fique ligado

ALMEIDA, Maria Regina 

Celestino de. Metamorfoses 

indígenas: identidade e cul-

tura nas aldeias coloniais do 

Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: 

Arquivo Nacional, 2003.

Atividade 
complementar

Os nomes da mandioca

Professor, comente com 

os estudantes que as plan-

tas recebem muitos nomes 

em virtude da região do país 

e de sua utilidade. O ubá, por 

exemplo, também pode ser 

chamado de ariná, cana-fle-

cha, cana-gigante, candiubá, 

vuba, etc.

Com isso em mente, solici-

te que os alunos façam uma 

pesquisa sobre os diversos no-

mes da mandioca, raiz que foi 

base da agricultura indígena.

Espera-se que eles encon-

trem nomes como aipim e ma-

caxeira.

Outras histórias 

Modos de viver

• Não, exceto os portugue-

ses que viveram entre os 

indígenas. A maioria con-

tinuou a beber o vinho im-

portado de Portugal.
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1562: Epidemia de gripe mata 30 mil indígenas na Bahia. 

 Maloca, a casa ind’gena
Em todo o litoral atlântico, os índios tupis viviam em malocas, abrigos 

feitos de palha, talos de madeira e folhas de palmeira, sem janelas. Elas 

possuíam apenas duas aberturas laterais, para arejar e refrescar, e uma no 

centro, por onde entravam e saíam as pessoas. Eram sete ou oito malocas 

por aldeia. Nas malocas moravam várias famílias, somando de 50 a 200 

pessoas. 

As malocas não tinham divisão interna: o espaço interior, que podia 

chegar a duzentos metros quadrados, era tomado por redes penduradas em 

estacas de madeira, onde os índios dormiam, embora também dormissem 

no chão, deitados em esteiras de palha. 

A maloca era, ao mesmo tempo, dormitório coletivo, lugar onde as 

mulheres faziam farinha, assavam mandioca, fermentavam cauim e, ainda, 

lugar de festas.

O chefe da maloca era sempre um grande guerreiro. Não por acaso, a 

palavra maloca significa “casa de guerra” – embora, no interior delas, pre-

valecesse a paz. 

Cada grupo de malocas era protegido por uma paliçada feita de troncos 

de palmeira rachada.

… que, quando as 

mulheres indígenas 

pariam seus filhos, 

eram seus maridos 

que se deitavam na 

rede para descansar 

e receber os 

cumprimentos?

Os indígenas 

acreditavam 

que as crianças 

eram geradas 

somente pelos 

pais, homens. Na 

cultura tupinambá, 

em relação à 

reprodução, as 

mulheres eram 

consideradas o 

abrigo dentro do 

qual os bebês 

cresciam. Por isso, 

eram os homens que 

ficavam em repouso 

após o parto de 

suas mulheres.

VOCÊ JÁ 
OUVIU FALAR  ...

GUARINELLO, 

Norberto. Os 

primeiros habitantes 

do Brasil. São Paulo: 

Atual, 2011. 

A obra apresenta 

a diversidade das 

culturas indígenas 

no Brasil antes 

da chegada dos 

portugueses, 

contrastando 

povos nômades, 

como os aimorés, e 

semissedentários, 

como os tupinambás. 

FIQUE DE OLHO

Aldeia indígena fortificada. Detalhe de 

ilustração de Theodore de Bry, c. 1591. 

Museu da Marinha, Paris, França. 
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Paliçada: fortificação composta 

de estacas cravadas no solo ao 

redor de um forte, aldeia ou vila. 

Fique ligado

Intérpretes do Brasil – 02 – Saberes, por Manuela Carneiro da Cunha. 

Documentário protagonizado pela antropóloga Manuela Carneiro 

da Cunha que analisa as diferentes identidades indígenas e seus 

saberes, inseridos na sociedade brasileira atual. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=-PZWDWupnWQ>. Acesso 

em: 23 set. 2018.

Texto complementar

Assim também a História do 
Brasil, a canônica, começa inva-
riavelmente pelo “descobrimen-
to”. São os “descobridores” que a 
inauguram e conferem aos gen-
tios uma entrada — de serviço — 
no grande curso da História. Por 
sua vez, a história da metrópole 
não é mais a mesma após 1492. 
A insuspeitada presença desses 
outros homens (e rapidamente 
se concorda, e o papa reitera em 
1537, que são homens) desenca-
deia uma reformulação das ideias 
recebidas: como enquadrar por 
exemplo essa parcela da huma-
nidade, deixada por tanto tem-
po à margem da Boa Nova, na 
história geral do gênero huma-
no? Se todos os homens descen-
dem de Noé, e se Noé teve ape-
nas três filhos, Cam, Jafet e Sem, 
de qual desses filhos proviriam 
os homens do Mundo Novo? 
Seriam descendentes daqueles 
mercadores que ao tempo do 
rei Salomão singravam o mar 
para trazerem ouro de Ofir — 
que poderia ser o Peru —, ou 
das dez tribos perdidas de Is-
rael que, reinando Salmanasar, 
se afastaram dos assírios para 
resguardar em sua pureza seus 
ritos e sua fé? E mais, admitin-
do que se soubesse isso, restaria 
descobrir por que meios teriam 
cruzado os oceanos antes que os 
descobridores tivessem domes-
ticado os mares. Talvez as terras 
do Novo e do Antigo Mundo se 
comunicassem, ou tivessem se 
comunicado em tempos pas-
sados, por alguma região ainda 
desconhecida do extremo Nor-
te ou do extremo Sul do Mundo, 
ou talvez as correntes marinhas 
tivessem trazido esses homens 
à deriva. Questões que, deba-
tidas por exemplo pelo jesuíta 
José d’Acosta em 1590 (Acosta 
[1590] 1940), continuam colo-
cadas hoje e não se encontram 
completamente resolvidas. 

CUNHA, Manuela Carneiro da. 
Índios no Brasil: história, direitos e 
cidadania. 1. ed. São Paulo: Claro 

Enigma, 2012. p. 8-9.
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1563: Epidemia de varíola mata um terço dos tupinambás. 

 Guerreiros e canibais

A guerra era a atividade mais valorizada entre os tamoios e demais gru-

pos  tupis. Os guerreiros se preparavam para ela pintando o corpo, o cabelo 

e os pés de vermelho, com urucum. O rosto, eles pintavam de vermelho e 

também de preto, com jenipapo. 

Combatiam com arcos feitos de paus resistentes, mas elásticos, de onde 

lançavam suas flechas de ubá, também chamada cana-brava ou cana-do-rio.

Chefes indígenas, como Cunhambebe, tinham várias esposas, o que 

somente era possível para os grandes guerreiros. E, para ser reconhecido 

como um grande guerreiro, era preciso sobreviver a muitas batalhas, matar 

muitos inimigos e, o mais importante, capturar prisioneiros.

Mas os tupis não capturavam os inimigos para escravizá-los. Ao contrário 

do que muitos escreveram sobre os indígenas brasileiros, chamando-os de 

preguiçosos, os tupis não tinham preguiça nenhuma. Esses povos indígenas 

gostavam de caçar e pescar e não produziam para vender, mas apenas para 

atender às necessidades básicas da comunidade. Não havia propriedade 

privada das terras, tudo pertencia ao grupo. Por vezes, havia trocas de ali-

mentos ou de artefatos entre malocas de uma mesma aldeia, ou entre aldeias 

diferentes. Mas nada disso tinha por objetivo o lucro comercial.

Então, por que os tupis faziam prisioneiros? Para comê-los! Os indígenas 

tupis eram canibais. Não comiam os inimigos por crueldade ou gosto, mas 

por acreditar que, por me io disso, absorviam sua força e coragem, além de 

vingarem a morte de seus parentes, comidos por aqueles mesmos inimigos 

em rituais antropofágicos anteriores. No dia a dia, os tupis não comiam carne 

humana. Eles se alimentavam de pequenos animais de caça,  peixes, frutas e 

raízes, com destaque para a mandioca. 
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Em 2015, estes 
indígenas da aldeia 

Jacaré, localizada no 
Parque Nacional Xingu, 
fazem a mesma pintura 

corporal usada por 
seus antepassados. A 

pintura vermelha, feita 
com urucum, não dura 

muito tempo no corpo. 
Entretanto, a tinta de 
jenipapo, preta, dura 

cerca de 15 dias.  

Entre os tupis havia 

vários nomes de 

significado incerto. 

Tamoio, por exemplo, 

nome do grupo 

indígena liderado 

por Cunhambebe, 

significa “avô”, em 

tupi. Talvez fosse 

um nome que os 

indígenas usassem 

para identificar o 

próprio grupo. Quem 

sabe desejassem, com 

esse nome, mostrar 

que eram os mais 

antigos na região, 

especialmente para 

seus maiores inimigos, 

os temiminós, com 

os q uais disputavam 

a região? Fatos como 

esse mostram que 

também as palavras 

têm história. 

CÁ ENTRE NÓS

Canibal: que se 

alimenta de carne 

humana. O mesmo 

que antropófago. 

Texto complementar

Antropofagia e identidade 

entre os Tupinamb‡

A alimentação do homem é 
um dado cultural que tem uma 
importância pelo menos igual 
àquele pura e simplesmente ali-
mentar. Reservando uma aten-
ção particular à relação que en-
contramos, entre dado cultural 
e dado alimentar/“natural”, o 
presente artigo levará em con-
sideração o fato de que estamos 
falando de um alimento muito 
particular: trata-se do homem 
que se torna, dentro de uma es-
trutura altamente ritualizada, ali-
mento para outro homem, o qual, 
por sua vez, vive na perspectiva, 
altamente significativa para sua 
cultura, de se tornar, um dia, ele 
mesmo alimento para os outros.

Pelo fato de reconhecer a im-
portância do dado cultural no 
que diz respeito à alimentação 
do homem, a Antropologia se 
apresenta como perspectiva de 
análise imprescindível. [...] O 
presente texto propõe, portanto, 
uma análise da antropofagia no 
Novo Mundo nos séculos XVI e 
XVII, em relação a uma perspec-
tiva, a indagação antropológica, 
problematizada por uma meto-
dologia de indagação: a História 
das Religiões. 

Para tal debate, entendemos 
nos referir àquela que é conhe-
cida pelo nome de “Escola Ita-
liana de História das Religiões” 
e que se reconhece no trabalho 
pioneirístico empreendido por 
Raffaele Pettazzoni e proficua-
mente levado para frente por 
Brelich, De Martino, Lanternari, 
Sabbatucci, Massenzio.

Resumo do artigo de Adone 
Agnolin. Antropofagia ritual 

e identidade cultural entre 
os Tupinambá. Revista de 

Antropologia, v. 45, n. 1, 
São Paulo, 2002.

De olho na BNCC

O tópico a ser estudado é 

importante para que os alu-

nos desenvolvam a habilida-

de EF07HI08 – Descrever as 

formas de organização das 

sociedades americanas no 

tempo da conquista com vis-

tas à compreensão dos me-

canismos de alianças, con-

frontos e resistências.
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1567: Temiminós e portugueses arrasam os tamoios. 

A antropofagia tupi

Para capturar prisioneiros, os indígenas tupis viviam em guerra. A forma 

como matavam os prisionei ros era um ritual. Eles o amarravam com uma corda 

(muçurana) e o matavam com um golpe de maça ou pilão de madeira (ibira-

pema) no crânio. Depois, os comiam.

Os rituais antropofágicos reforça-

vam a identidade do grupo. Se, para a 

nossa cultura, o canibalismo é chocante, 

para a cultura daqueles grupos indíge-

nas, comer os inimigos era condição 

para que se sentissem unidos e fortes. 

Cada sociedade tem seus valores. Cada 

tempo tem costumes próprios. 
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A gravura, de 1592, foi elaborada por Theodore 
de Bry e incluída no livro do viajante alemão 
Hans Staden Duas viagens ao Brasil, século 

XVI. Hans Staden ficou preso por alguns 
meses pelos indígenas tupinambás. Por sorte, 

ele escapou antes de ser comido. Biblioteca 
Municipal Mário de Andrade, São Paulo. 

Antropofagia: 

costume de comer 

carne humana.  

Para’so da mandioca

A mandioca, base da agricultura indígena, era con-

sumida de várias formas: simplesmente cozida, como 

farinha ou como pasta, entre outros alimentos, além 

de cauim e remédios. Os homens só participavam 

da agricultura no preparo do campo a ser cultivado 

através da coivara. O plantio e a colheita eram tarefas 

destinadas às mulheres.

A parte comestível da mandioca é sua raiz, assim 

como o rabanete, a cenoura e a batata-doce. A man-

dioca é consumida em todo o Brasil e recebe nomes 

diferentes nas diversas regiões. No Nordeste e no 

Norte é chamada de macaxeira ou aipim. No Sul e no 

Sudeste é conhecida como mandioca, mas no Rio de 

Janeiro ela é comumente chamada de aipim.

•  Pesquise o significado da palavra coivara. 

OUTRAS HISTÓRIAS ECONOMIA 

Ilustração de mandioca feita por Albert Eckhout, 
holandês que visitou Pernambuco, óleo sobre tela 
do século XVII. Museu Nacional, Copenhague, 
Dinamarca. 

R
e
p

ro
d
u
ç
ã
o

/M
u
s
e

u
 N

a
c
io

n
a
l 
d

a
 D

in
a
m

a
rc

a
, 
C

o
p
e

n
h
a
g

u
e
, 

D
in

a
m

a
rc

a
.

Texto complementar

Mulheres e o canibalismo

[...] As descrições sobre o co-
tidiano indígena ressaltavam a 
participação dos homens nas 
guerras, na vingança contra os 
inimigos e nos rituais antropo-
fágicos. Nas gravuras sobre o ca-
nibalismo, porém, as mulheres 
eram as protagonistas dos festins. 
Em princípio, concluí, como os 
antropólogos estruturalistas, que 
as índias exerciam uma função 
específica durante os rituais. A 
partir das imagens e dos textos, 
entendi que as mulheres sentiam 
um enorme prazer em exibir e 
consumir os corpos fraciona-
dos dos inimigos. No entanto, 
considero que a ênfase sobre o 
grupo feminino e o quase es-
quecimento dos homens eram 
determinados pelo imaginário 
europeu. A misoginia presente na 
Europa quinhentista, sobretudo 
no mundo luterano, hiperdimen-
siona a participação das índias 
nos rituais de canibalismo. Em 
diversas oportunidades, consta-
tei ainda similitude entre as nati-
vas e as feiticeiras europeias. [...]

RAMINELLI, Ronald. Imagens da 
colonização: a representação do 

índio de Caminha a Vieira. Rio de 
Janeiro: Zahar, 1996. p. 18.

Fique de olho

CUNHA, Manuela Carneiro da. Índios no Brasil: história, direitos 

e cidadania. São Paulo: Claro Enigma, 2012.

De mão de obra escravizada a obstáculo à ocupação das terras, 

o status dos índios foi mudando ao longo dos séculos. Nos cinco 

ensaios que compõem o livro, a antropóloga percorre a história dos 

índios no Brasil, desfaz preconceitos recorrentes e explica como 

se deu a formação da identidade indígena.

Outras histórias 

Economia

• Coivara é um amontoado 

de galhos e ramos em que 

se põe fogo com o intui-

to de limpar um terreno 

para o cultivo. A palavra 

“coivara” é também usa-

da como sinônimo de quei-

mada. Trata-se de um re-

curso que gera desgaste 

aos solos.
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1598: Potiguares se unem aos portugueses. 

Qual é o elemento da 

cena retratada ao lado 

que mais chama sua 

atenção? Justifique 

sua resposta. 

O  QUE HÁ NA IMAGEM? The Bridgeman Art Library/Glow Images

Usando canoas, 

tamoios e 

temiminós 

combatem na 

Guanabara. 

Gravura de 

Theodore de 

Bry, de 1564. 

Acervo Histórico 

da Marinha, 

Vince nnes, França. 

Os pajés

Escrevendo da Bahia, em 1549, o padre jesuíta Manuel da Nóbrega assim descreveu a 

atuação dos grandes pajés nas cerimônias tupis.

De certos em certos anos, vêm uns feiticeiros de mui longes terras, fingindo trazer 
santidade […]. Em chegando o feiticeiro com muita festa ao lugar, entra em uma casa escura 
e põe uma cabaça que traz em figura humana […] e mudando a sua voz para a de menino, 
junto da cabaça, lhes diz que não cuidem de trabalhar, nem vão à roça, que o mantimento 
em si crescerá, e que nunca lhes faltará o que comer […] e que as enxadas irão a cavar e as 
flechas irão ao mato por caça […]. Acabando de falar o feiticeiro, começam a tremer, prin-
cipalmente as mulheres, que parecem demoinhadas (como de certo o são), deitando-se em 
terra e escumando pelas bocas, e nisto lhes persuade o feiticeiro que lhes entra a santidade…

NÓBREGA, Manuel da. Informação das terras do Brasil. 
In: Cartas do Brasil (1549-1560). Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1886. p. 99-100.

• Depois de ler o documento, pesquise e troque ideias com seus colegas sobre o signifi-

cado da palavra pajé. Resumam qual é a função por ele exercida no culto  descrito pelo 

observador. 

DOCUMENTO

Documento

¥ Pajé era o nome dado 
aos sacerdotes na cultu-
ra tupi. Eles dominavam 
as propriedades medici-
nais das ervas e faziam 
remédios, agindo como 
curandeiros. Também fa-
ziam pregações anuncian-
do um futuro melhor para 
os povos, uma espécie 
de paraíso tupi. Essa é a 
função do pajé descrita 
no documento. O profes-
sor pode acrescentar que 
havia dois tipos de pajé. O 
pajé comum era um curan-
deiro. O grande pajé tam-
bém fazia profecias, anun-
ciando uma futura era de 
abundância (na chama-
da Terra sem Mal). Nes-
se caso, eles eram cha-
mados de pajé-açu (-açu 
é sufixo de grandeza na 
língua tupi).

O que há na imagem?

Resposta pessoal. Os estu-
dantes podem, entre outras 
coisas, considerar que os indí-
genas combatiam também no 
mar, em canoas; podem, con-
sultando o livro, relacionar a 
cena específica com as lutas 
entre tamoios e temiminós na 
baía de Guanabara do século 
XVI; podem falar sobre a pe-
rícia dos guerreiros em usar 
arco e flecha com a canoa em 
movimento, etc.

HISTORIA_DOC_G2020_7ano_MP_Cap05_078a093.indd   86 11/4/18   4:27 PM



87MANUAL DO PROFESSOR - CAPÍTULO 5

A sociedade tupinambá em Pindorama | CAPêTULO 5 87

 Os tupis no in’cio da coloniza•ão
Os tupis souberam aproveitar, desde o início, as disputas entre os colo-

nizadores europeus pelas riquezas do Brasil.

Na baía da Guanabara, por exemplo, os tamoios, chefiados por Cunham-

bebe, aliaram-se aos franceses para combater os portugueses, que tinham 

o apoio dos temiminós, liderados por Arariboia, nome que significa “Cobra 

Feroz”. 

Isso não quer dizer que os indígenas apenas foram usados pelos euro-

peus em suas disputas coloniais. Tamoios e temiminós eram povos inimigos 

antes de os europeus disputarem o domínio sobre a Guanabara. Esses povos 

indígenas também usaram os europeus. As alianças que faziam, portanto, 

poderiam ajudá-los a derrotar seus inimigos locais.

Nessa nova guerra, os temiminós saíram vitoriosos, em 1567. Segundo 

o padre Simão de Vasconcelos, um dos primeiros a escrever sobre o Brasil, 

“dos tamoios, não ficou um com vida”.

Praticamente todo o litoral do Brasil foi conquistado pelos portugueses 

por meio de alianças com indígenas.

Geografia

Você já sabe o que é acidente geo-
gráfico, não é mesmo? É um aspecto da 
paisagem que se diferencia do relevo 
da região. Saber quais são os acidentes geo-
gráficos interessa à Geografia, à História 
e à vida de cada um. Em História, sempre 
– ou quase sempre – temos de falar de 
lugares, rios, mares, montanhas, planícies, 
etc. Muitas batalhas foram definidas em 
função de um acidente geográfico. As 
comunidades indígenas e as cidades ge-
ralmente se estabeleceram em um local 
escolhido em função de alguma caracte-
rística geográfica, como a proximidade 
de um rio, por exemplo. 

• Pesquise um acidente geográfico do Brasil cujo nome seja de origem indígena e descu-

bra o significado desse nome. Se possível, imprima uma imagem do lugar pesquisado. 

Apresente o resultado da pesquisa em sala de aula.

A HISTÓRIA NÃO ESTÁ SOZINHA

Diego Grandi/Shutterstock

O nome da baía da Guanabara, em torno da qual se formou a 
cidade do Rio de Janeiro, é de origem indígena. Em tupi, guanabara 
significa ”braço de mar” ou “mar de enseada”. A fotografia de 2018 
destaca a enseada de Botafogo, o morro do Pão de Açúcar e o morro 
da Urca. 

Texto complementar

A visão do indígena pelos 

europeus

[...] O livro consta de duas par-
tes e nove capítulos. A primeira, 
composta de cinco capítulos, tra-
ta das relações entre os jesuítas e 
os Tupinambá. A autora tece crí-
ticas quanto à forma pela qual a 
etnologia ameríndia e as ciências 
sociais em geral construíram suas 
categorias analíticas, importando 
conceitos e construções direta-
mente das fontes religiosas dos 
séculos XVI e XVII, construções 
geradas pela necessidade dos eu-
ropeus traduzirem os índios em 
seus próprios termos, utilizando 
para tanto conceitos como o de 
“religião”, “milenarismo”, “pro-
fecia” – marcas de uma visão de 
mundo predominantemente me-
dieval que impregna o olhar eu-
ropeu a respeito das populações 
ameríndias. Na segunda parte, 
o estudo avança sertão adentro 
e focaliza capuchinhos, jesuítas 
e a missão entre os “tapuia” no 
século XVII para aí demonstrar 
que o procedimento de tradução 
do índio para os europeus teve 
como contrapartida a sistemáti-
ca tradução do europeu realiza-
da pelos índios, processo que a 
autora identifica igualmente en-
tre os Tupinambá da costa. Um 
pouco menor, a segunda parte 
contém quatro capítulos, o úl-
timo fazendo as vezes de uma 
pequena conclusão.

Do ponto de vista metodo-
lógico, a proposta é ambiciosa: 
extrair da documentação colo-
nial, particularmente das fontes 
missionárias, não só o sentido da 
missão cristã entre os índios, mas 
também o sentido que o “encon-
tro” colonial adquiriu para as po-
pulações indígenas. [...]

AMOROSO, Marta. Resenha do 
livro de Cristina Pompa, Religião 

como tradução: missionários, tupi 
e “tapuia” no Brasil colonial. 

Bauru: Edusc, 2003. 
Revista Brasileira 

de Ciências Sociais, v. 20, n. 57, 
São Paulo, 2005.

A História não está sozinha

Geografia

• Resposta pessoal. Entre os acidentes geográficos brasilei-
ros os estudantes poderão citar: rio Iguaçu, na região Sul (do 
tupi: y, “água, rio”, + uaçu, “grande”); rio Capibaribe, na região 
Nordeste (do tupi: kapibara, “capivara” + y, “rio” + pe, “pospo-
sição: em, para”); planalto da Borborema, na região Nordeste 
(do tupi: ybymbore’yma, sendo yby, “terra” + mbora, “povo” + 
e’yma, “sem”), entre centenas de outros.
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Tupiniquins 
Nas cercanias de São Vicente, no litoral paulista, viviam os tupiniquins, 

indígenas tupis. Seu grande chefe era Tibiriçá (que significa “Vigilante da Ter-
ra”), principal guerreiro da aldeia de Inhapuambuçu, a mais povoada da região. 

Os tupiniquins liderados por Tibiriçá sempre combateram os guaiana-
ses e os carijós da região. Além de lutar contra indígenas de outros grupos, 
os tupiniquins brigavam entre si. Os guerreiros de Tibiriçá lutavam contra 
as aldeias tupiniquins Jurubatuba, chefiada por Caiubi, e Ururaí, chefiada 
por Piquerobi. 

Assim como Cunhambebe, chefe dos tamoios, Tibiriçá tinha várias es-
posas, e, como Arariboia, chefe temiminó, também se aliou aos portugueses.

Quando Martim Afonso de Sousa chegou a São Vicente, em 1532, foi 
Tibiriçá quem o apoiou na colonização. Para tanto, contou com a ajuda de 
João Ramalho, um português que vivia há anos entre os indígenas depois de 
sobreviver a um naufrágio. Como um verdadeiro tupiniquim, João Ramalho 
andava nu e participava das guerras, com grande destaque. Entre suas espo-
sas indígenas, uma era filha de Tibiriçá, de nome Bartira (“Flor de Árvore”). 

Tibiriçá apoiou os portugueses porque viu nessa aliança a chance de 
derrotar os antigos inimigos do lugar. Uniu-se a Caiubi contra Piquerobi, ven-

cendo a guerra. Venceu 
outras guerras contra os 
carijós e os guaianases. 
Ajudou Martim Afonso a 
começar a economia açu-
careira na região, venden-
do seus prisioneiros de 
guerra aos portugueses, 
para que trabalhassem 
como escravos. Tudo em 
troca de armas de fogo, 
pólvora, espadas e ma-
chados de ferro. Tibiriçá 
apoiou, ainda, os padres 
jesuítas na fundação do 
Colégio de São Paulo de 
Piratininga. 

Padres jesuítas são 
sacerdotes católicos 
da Companhia de 

Jesus, uma ordem 
religiosa fundada 
por Santo Inácio de 
Loyola no século XVI. 
Destacaram-se por 
sua ação missionária 
na América, na 
África e na Ásia, 
onde evangelizaram 
diversas populações. 
Chegaram ao Brasil 
em 1549, liderados 
pelo padre Manuel 
da Nóbrega. 

CÁ ENTRE NÓS

CAMPOS, 
Raimundo. O Brasil 
quinhentista de Jean 
de Léry. São Paulo: 
Atual, 2000.

Adaptação para 
jovens do relato 
escrito pelo viajante 
francês Jean de 
Léry, que esteve na 
Guanabara no 
século XVI.

Índios do Brasil  3. 
Boa viagem Ibantyu! 
(Brasil). Direção de 
Vincent Carelli, 2000. 
18 min. (Série Índios 
no Brasil). 

Filme-documentário 
atual sobre a viagem 
de quatro jovens até 
a aldeia dos krahô, 
situada no estado do 
Tocantins. 

FIQUE DE OLHO
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Retrato de Tibiriçá e seu 
neto, óleo sobre tela de José 
Wasth Rodrigues, século 
XX. Por sua aliança com 
os colonizadores, Tibiriçá 
foi premiado pela Coroa 
portuguesa com um título de 
nobreza e uma pensão anual. 
Museu Paulista, São Paulo.

Fique ligado

Índios no Brasil. Disponível 
para download em: <www.
dominiopublico.gov.br/
download/video/me001197.
mp4>. Acesso em: 17 set. 
2018.

A série tem dez programas. 
Apresentados pelo líder in-
dígena Ailton Krenak, os ví-
deos mostram como vivem 
e o que pensam os índios de 
nove povos dispersos no ter-
ritório nacional. A série é de 
domínio público.

Texto complementar

Colonizando territórios e 

mentes

[...] É importante não reduzir 
o termo indígena ao seu sentido 
ameríndio. Pensar que o indíge-
na pode ser também o africano, 
o filipino, o marroquino, enfim, 
todos os que tiveram de reagir às 
ofensivas comerciais, à cristiani-
zação, à dominação política dos 
ibéricos, fossem portugueses ou 
espanhóis. Um ponto comum a 
todos esses grupos tem a ver com 
o processo de ocidentalização e 
com as múltiplas formas de res-
ponder a este processo. Nós não 
podemos desvincular as moda-
lidades de cristianização dos ín-
dios do Brasil pelos jesuítas com 
as praticadas em outras regiões. 
Para entender as especificidades 
do Brasil é preciso pensar como 
isso se passou na Índia porque 
são processos sincrônicos que 
incluem o jogo duplo da colo-
nização política e religiosa. Am-
bos buscavam a transformação 
do índio em cristão. Este tipo de 
comparação não é nada arbitrá-
rio porque os mesmos jesuítas 
circulavam em todas as partes do 
império português e até fora do 
Império. Por exemplo, o primei-
ro capelão da Igreja de N. Sra. de 
Guadalupe, perto da cidade do 
México, provinha de Goa, onde 
antes tinha sido sacerdote. Isso 
quer dizer que o mesmo homem 
transferiu sua experiência com 
os indígenas da Ásia para os in-
dígenas da América espanhola. 
As histórias conectadas estudam 
conjuntos continentais ligados 
por circulações, intercâmbios, 
experiências comuns. [...]

História dos índios na América: 
abordagens interdisciplinares e 

comparativas. Entrevista com 
Serge Gruzinski. Entrevistadora: 

Maria Regina Celestino de 
Almeida. Revista Tempo, v. 12, 

n. 23, Niterói, 2007.
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Tupinambás

No início, os indígenas do grupo tupinambá, espalhados pela Bahia, 
combateram os portugueses e aliaram-se aos franceses para fazer comércio 
de pau-brasil – árvore de cuja resina se extrai uma tinta vermelha, que era 
muito valorizada nas tecelagens europeias. Chegaram a matar e a comer, em 
ritual antropofágico, o donatário da capitania baiana, o português Francisco 
Pereira Coutinho, em 1547.

Com a instalação do Governo Geral, os tupinambás mudaram de lado. 
E, assim como em São Vicente, foi um sobrevivente de naufrágio, que vivia 
entre os indígenas desde 1510, que negociou a nova aliança dos tupinambás 
com os portugueses na Bahia atual. Seu nome era Diogo Álvares, chamado 
pelos nativos de Caramuru, que, em tupi, significa “Filho do Trovão” ou 
“Homem de Fogo”. 

Caramuru tinha se tornado um grande guerreiro indígena e, como 
tal, também tinha várias esposas. A principal delas era Paraguaçu, filha de 
um grande chefe tupinambá chamado Taparica. Além de ajudar muito os 
portugueses na colonização da Bahia, Caramuru virou traficante de escra-
vos indígenas e convenceu muitos chefes a aceitar a catequese iniciada 
pelos jesuítas.

Potiguares e tabajaras 

O grande chefe dos potiguares, no atual Rio Grande do Norte, chama-
va-se Zorobabé. Ele também se envolveu em “guerra de brancos” no século 
XVI, isto é, nas disputas entre portugueses e franceses pelo comércio de 
pau-brasil com os povos indígenas. 

Enquanto os potiguares se aliaram aos franceses, os tabajaras, lidera-
dos por Piragibe (“Braço de Peixe”), aliaram-se aos portugueses. Quando 
os franceses foram expulsos da região, em 1598, Zorobabé mudou de lado. 
Passou a apoiar os portugueses, à frente de 1 500 guerreiros. Os potiguares 
tinham guerreiros tão bem preparados que um governador da Bahia convo-
cou Zorobabé, em 1603, para combater os aimorés, um grupo “tapuia” que 
não dava descanso aos colonos.

No regresso à sua terra, recebeu ordem do governador para atacar um 
quilombo de escravos africanos, próximo do rio Itapicuru, e depois entregar 
os fujões a seus donos. Zorobabé atacou, mas não seguiu à risca as instru-
ções do governador. Matou muitos quilombolas e escravizou outros tantos, 
que vendeu no caminho de volta, em troca de cavalos, tambores e roupas.

Zorobabé não recebeu título de nobreza, mas ganhou uma pensão do 
rei português pelos serviços prestados à colonização. Seu antigo inimigo, 
Piragibe, foi mais premiado pelo apoio à conquista da região onde se situa 
hoje o estado da Paraíba, ganhando pensão e título.

Na década de 1530, 

a Coroa portuguesa 

dividiu o litoral 

brasileiro em lotes 

de terra chamados 

capitanias. Os 

que as recebiam 

eram chamados 

donatários ou 

capitães, e o 

benefício era 

hereditário (podia 

ser transmitido de 

pai para filho). 

Cada donatário 

governava sua 

capitania. Em 1549, 

a Coroa instituiu 

um Governo-Geral, 

sediado na Bahia, 

para supervisionar 

os donatários.

CÁ ENTRE NÓS

Texto complementar

Os indígenas e a colonização

[...] Os projetos coloniais pretendiam inserir os povos indígenas no 
mundo mercantilista. Deste modo, a mão de obra nativa contribui-
ria com a expansão marítima portuguesa. Sem a arregimentação do 
índio, não haveria força motriz capaz de implementar fortificações, 
vilas, engenhos e plantações. Porém, a intervenção europeia não se 
restringiu ao âmbito econômico. Os colonos e os viajantes também 
conduziram os habitantes do Novo Mundo para dentro da cultura 

europeia ocidental. Eles perde-
ram paulatinamente autonomia 
própria das comunidades dis-
tantes do Velho Continente e 
ganharam feições e atributos há 
muito presentes no imaginário 
cristão. Os índios foram, então, 
denominados de gentios, bárba-
ros, selvagens e antropófagos. A 
partir dessas nomeações, os co-
lonizadores pretendiam ressaltar 
o primitivismo dos nativos e sua 
incapacidade de gerir a própria 
vida. O abandono dos “costumes 
abomináveis” justificava a inter-
venção na América, consolidava 
a conquista e a colonização eu-
ropeia. [...]

O barbarismo legitimava a 
guerra justa e a escravidão do 
ameríndio, porque os nativos 
eram incapazes de entender os 
ensinamentos divinos e de rece-
ber a conversão. Portanto, foram 
forjados por Deus para servir 
aos europeus, usando a sua força 
bruta em favor dos empreendi-
mentos coloniais. Os religiosos 
pouco diferiam dos seculares 
quando representaram os nativos 
como bárbaros. Porém, entre os 
inacianos, a imagem do bárba-
ro possuía um novo significado; 
não respaldava escravidão, mas 
valorizava a catequese e ressal-
tava a missão heroica dos envia-
dos da Igreja. Com a interferên-
cia divina, as “bestas humanas” 
transformavam-se em cristãos 
devotos. Para tanto, os religio-
sos sentiam fome, enfrentavam 
longas caminhadas e a ira dos ca-
nibais. No Novo Mundo, eles se 
martirizavam, purificavam suas 
almas e chegavam mais próximos 
de Deus […].

Os índios foram fartamente 
representados na cartografia 
portuguesa como homens sel-
vagens, como canibais de como 
auxiliares na faina colonial. Nas 
cartas geográficas, havia ainda 
referências sobre os costumes 
indígenas, as atividades extrati-
vistas do pau-brasil e a coerção 
do colonizador, demonstrando 
que a realidade americana deve-
ria constar dos mapas. O prag-
matismo português, ressaltado 
por Sérgio Buarque de Holan-
da, novamente se afirma, pois o 
homem e a natureza americanos 
foram introduzidos, de modo 
mais intenso, no Renascimento 
português por intermédio da 
cartografia: ora auxiliando os 
desbravadores do Novo Mundo a 
cumprir sua missão “civilizado-
ra”, ora simbolizando os perigos 
que os portugueses enfrentariam 
no novo território [...].

RAMINELLI, Ronald. Imagens da 
coloniza•‹o: a representação do 

índio de Caminha a Vieira. Rio de 
Janeiro: Zahar, 1996. p. 15.
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  Os tupis foram aliados ou 
v’timas da coloniza•‹o?
Em muitos momentos, os indígenas foram fortes opositores dos portu-

gueses, como no caso dos aimorés, na Bahia. Em outros, eles combateram os 

portugueses, mas se aliaram aos franceses. Foi o caso do tamoio Cunhambebe, 

na Guanabara, e do potiguar Zorobabé, no Nordeste, antes de mudarem de 

lado. Enfim, alguns grupos indígenas se uniram aos portugueses desde o 

início da colonização; outros aderiram a eles com o passar do tempo. 

Aliados de primeira hora foram, por exemplo, o temiminó Arariboia, o 

tupiniquim Tibiriçá e o tabajara Piragibe. Esses aliados podem ser chamados 

de indígenas coloniais. Preservaram a cultura tradicional até onde foi possí-

vel, mas adotaram a religião e diversos costumes trazidos pelo colonizador.

Epidemias arrasadoras

Inimigos ou aliados dos europeus, os grupos indígenas sofreram muito 

com o início da colonização, no século XVI. 

Se houve grupos e chefes premiados, houve também os que morreram 

na luta ou foram escravizados. 

Além disso, aldeias inteiras desapareceram da noite para o dia, atacadas 

por epidemias mortais. 

Uma gripe podia matar milhares de indígenas, que não tinham anticor-

pos contra esse tipo de vírus. A varíola, outra doença trazida pelos europeus, 

também foi fatal. 

Varíola e sífilis: as doenças têm história

No século XVI, enquanto a varíola matava milhares de indígenas 

no Brasil, a sífilis fazia o mesmo com os europeus. 

A sífilis é uma infecção sexualmente transmissível (IST), causada 

por infecção bacteriana.

Muitos estudiosos afirmam que a bactéria da sífilis tem origem 

na América, embora nunca tenha se tornado epidemia entre as 

populações nativas. O contato sexual entre europeus e indígenas, segundo essa teoria, teria 

ativado a bactéria em proporção gigantesca. Os primeiros casos de sífilis na Europa ocorreram 

pouco depois de a frota de Colombo regressar da América.

• Como os indígenas foram infectados pela varíola?

AO MESMO TEMPO

Bacteriano: relativo a bactéria, 

microrganismo unicelular. 

Embora minúsculas, as bactérias 

são maiores que os vírus. 

Atingem o ser humano por meio 

de contato físico com alguém 

infectado, embora algumas 

possam infectar por via aérea. 

O SEU LUGAR    
NA HIST O RIA

Qual ou quais 

grupo(s) indígena(s) 

habitava(m) o 

lugar onde você 

mora? Pesquise. 

Epidemia: quando 

uma doença se espalha 

muito rapidamente 

em determinado lugar, 

infectando desde 

centenas até milhares 

de pessoas. 

Vírus: agentes 

infecciosos 

microscópicos que 

contaminam o corpo 

humano, gerando 

diversas doenças, como 

a gripe. Podem ser 

transmitidos pelo ar. 

Varíola: doença 

infectocontagiosa 

mortal causada por 

um vírus que infecta o 

aparelho respiratório. 

Gera feridas pelo corpo. 

Atividade 

complementar

Terras dos Potiguaras

Solicite aos alunos que pes-

quisem se os índios potigua-

ras possuem, atualmente, ter-

ras reconhecidas pelo governo 

brasileiro.

Eles devem responder que 

sim. As terras foram demarca-

das no estado da Paraíba, em 

1983, e a posse indígena foi 

oficializada em 1993. A Cons-

tituição de 1988 reconhece 

as terras indígenas como as 

terras por eles habitadas em 

caráter permanente, incluindo 

o solo, os rios e os lagos. No 

entanto, embora reconheça 

a posse indígena das terras 

onde habitam, a Constituição 

estabelece que a propriedade 

das terras pertence ao gover-

no federal. 

Texto complementar

O ensino da história indígena

O ensino da história indígena 
tornou-se obrigatório por meio 
da Lei n. 11.645/08 no currículo 
de educação básica em todo o 
país. Entretanto, o que notamos 
ao longo da experiência como 
docente e formadora de profes-
sores, é um descompasso entre 
a lei e a sua efetivação na práti-
ca. Ainda permanecem equívo-
cos de abordagem em relação à 
história indígena, em relação aos 
conceitos de identidade, tradi-
ção, cultura e uma certa gene-
ralização dos temas referentes 
à temática indígena. Por outro 
lado, existem avanços e pesquisas 
interdisciplinares que envolvem 
História e Antropologia e vêm 
trazendo à tona novas aborda-
gens sobre o assunto partindo de 
experiências regionais, revelan-
do múltiplas histórias locais. As 
reflexões que trazemos para esta 
comunicação partem de diálo-
gos indígenas sobre o ensino de 
história regional. Nossa aborda-
gem advém da Etno-história e da 
importância de se considerar as 
visões indígenas sobre a história. 
É importante que as histórias in-
dígenas e questões referentes ao 
território e à identidade étnica 
sejam parte constitutiva dos cur-
sos de ensino básico e superior.

TEAO, Kalna Mareto. Ensino 
de história indígena: algumas 

reflexões. Anais do VI Congresso 
Internacional, Ufes/Paris-Est, p. 633.
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Após o estudo 

do capítulo, 

você manteria 

sua resposta à 

pergunta da 

página 78? 

Popula•‹o nativa

Quantos eram os nativos do Brasil em 1500? Muitos afirmam que a po-

pulação indígena variava entre 1 e 10 milhões de pessoas, números muito 

imprecisos. Cálculos mais cuidadosos, entretanto, sugerem que havia de 1 

a 3 milhões de tupis no litoral colonizado pelos portugueses. Se somarmos 

a eles os grupos do interior e os da Amazônia, é possível que a população 

indígena total chegasse a 5 milhões de pessoas.

Mas essa população foi, pouco a pouco, arrasada com o avanço da 

colonização, sobretudo por conta das epidemias. 

Na Bahia, por exemplo, uma epidemia de gripe matou cerca de 30 mil 

indígenas, em 1562. No ano seguinte, a varíola matou um terço dos tupinambás.

No Rio de Janeiro, a aldeia de São Lourenço, chefiada por Arariboia, tinha 

cerca de 3 mil indígenas temiminós. Um século depois, eles não passavam de 

300 indivíduos. O próprio Arariboia foi vítima de uma dessas epidemias, em 

1589. Tibiriçá morreu de disenteria, em 1562. Zorobabé escapou das doenças 

trazidas pelos europeus, mas não escapou dos portugueses. Desconfiado de 

sua lealdade, o governador mandou prendê-lo e o despachou para Portugal, 

onde morreu na prisão. 

Cunhambebe, valoroso guerreiro tamoio, também foi vítima de uma 

epidemia. Não morreu lutando nem foi comido pelos inimigos. Morreu de 

varíola, como milhares de indígenas do Brasil.  
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Indígenas tupinambás vítimas da varíola. Gravura de Theodore de Bry, 1592. Na imagem, um pajé, 
com seu chocalho, afasta os maus espíritos. Acervo Histórico da Marinha, Vincennes, França. 

Créditos das imagens de baixo para 
cima: Renato Soares/Pulsar Imagens; 
Reprodução/Biblioteca Municipal Mário 
de Andrade, São Paulo, SP.; Renato Soa-
res/Pulsar Imagens; Reprodução/Museu 
Nacional da Dinamarca, Copenhague, 
Dinamarca; Reprodução/Museu Nacional 
da Dinamarca, Copenhague, Dinamarca; 
Reprodução/Biblioteca Municipal Mário 
de Andrade, São Paulo, SP.

Puxando pela memória

Ao final do capítulo, o aluno deve ser capaz de relacionar histori-

camente o termo “tupi” à língua falada pela maioria dos indígenas 

do litoral do Brasil. Também deverá ser capaz de indicar que os fa-

lantes de tupi tinham um modo de vida comum, apesar de esta-

rem divididos em subgrupos que guerreavam até entre si. Também 

deve ser capaz de se referir ao português falado no Brasil atual, que 

tem muitas palavras de origem tupi, como as citadas na questão.

Fique ligado

Povos Indígenas no Bra-

sil Mirim. Disponível em: 

<https://mirim.org>. Acesso 

em: 17 set. 2018.

IBGE indígenas. Disponí-

vel em: <https://indigenas.

ibge.gov.br/>. Acesso em: 17 

set. 2018.

Página que contém várias 

informações sobre a popula-

ção indígena no Brasil.

Texto complementar

Epidemias e dizimação 

indígena

A epidemia atingiu o auge em 
1562. Milhares pereceram. As 
estimativas são de 30 mil mor-
tos entre os índios sobre jugo 
português, sem mencionar as 
incontáveis vítimas no sertão, 
onde a doença se alastrou a me-
dida que os nativos fugiram das 
condições mortíferas do litoral 
[...]. A mortandade atingiu um 
terço de todos os índios nas al-
deias jesuíticas. Nos engenhos 
os efeitos foram igualmente vi-
rulentos. Em algumas proprie-
dades, morreram de 90 a 100 
escravos. No ano seguinte, não 
houve trégua. Em 1563, uma 
segunda epidemia, desta vez o 
sarampo, abateu-se sobre a já 
combalida população. Talvez 
mais 30 mil tenha morrido. Na-
turalmente o sarampo revelou-se 
muito mais letal para os índios 
que para os portugueses. Entre 
estes últimos, o sentimento geral 
era o assombro [...]. Os efeitos 
dessa epidemia de 1562-63 fo-
ram arrasadores para estrutura 
social econômica da colônia. A 
concentração dos portugueses 
na produção do açúcar para ex-
portação e sua dependência com 
relação os gêneros alimentícios 
nativos sempre os deixara, mes-
mo nas épocas mais favoráveis, 
em situação instável. Desta fei-
ta, com a dizimação dos índios, 
as principais fontes de viveres 
foram completamente destruí-
das, e a fome grassou. Portugue-
ses sofreram privações e índios 
morreram de inanição. Alguns 
nativos, desesperadamente fa-
mintos, preferiram entregar-se 
voluntariamente a escravidão a 
perecer. [...]

SCHWARTZ, Stuart. Segredos 
internos. Engenhos e escravos na 

sociedade colonial. 1550-1835. 
São Paulo: Companhia das Letras, 

1988. p. 52.
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 O QUE APRENDEMOS?

1 |  Qual é o produto mais importante da agricultura indígena? Dê exemplos de 
seu uso.

2 |  Por que a maioria da população indígena que vivia no litoral, em 1500, ficou 
conhecida como tupi? 

3 |  Malocar é um verbo que também significa “guardar” ou “esconder muito 
bem”. Você acha que esse verbo tem relação com a cultura dos indígenas tupis?

4 |  Por que os grupos tupis viviam em guerra permanente? 

5 |  É possível dizer que todos os grupos indígenas resistiram à colonização 
portuguesa?

6 |  Quantos eram, aproximadamente, os indígenas que viviam no Brasil em 1500? 

7 |  Qual é a relação do chefe potiguar Zorobabé com o combate dos portugueses 
aos aimorés travado na Bahia?

8 |  Qual é o papel da cauinagem na cultura tupi?

9 |  Por que a frase a seguir é falsa? 

Em 1500, havia dois grandes grupos indígenas no Brasil, diferentes nos cos-
tumes, na língua e na economia: os tupis e os tapuias.

10 |  Por que a baía da Guanabara foi importante nas guerras entre tamoios e temi-
minós durante o século XVI?

 PESQUISA

Foi enorme o impacto da colonização portuguesa sobre as culturas e po-
pulações nativas do Brasil. Os indígenas foram, pouco a pouco, perdendo sua 
identidade tradicional. E, mais grave, foram perdendo a vida, seja por massacres, 
seja em consequência de epidemias. A população indígena do Brasil atual não 
chega a 10% do que era em 1500.

1 |  Pesquise sobre algum episódio no qual ocorreu o massacre de populações indí-
genas em nosso país. Você pode escolher fatos que ocorreram desde o período 
colonial até os dias de hoje.

2 |  Em casa ou na escola, acesse a 
página eletrônica da Fundação 
Nacional do Índio (Funai), funda-
da em 1967, e pesquise o motivo 
pelo qual esse órgão foi criado e 
sobre a sua função atual no Brasil. 
Disponível em: <www.funai.gov.
br>. Acesso em: 24 out. 2018.
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Criança da etnia kaiapó, da 
aldeia Moycaracô, Terra Indígena 
Kaiapó. São Félix do Xingu, Pará. 

Fotografia de 2016. 

 Roteiro de estudos

O que aprendemos?

1. A mandioca era o principal 
produto agrícola dos tupis. 
Usavam para fazer farinha 
e fabricar uma bebida cha-
mada cauim.

2. Os grupos tupis foram 
assim chamados porque 
essa era a língua comum 
da maioria das populações 
indígenas do litoral.

3. Sim. “Malocar” deriva de 
maloca, a grande casa in-
dígena. Se achar interes-
sante, comente que o verbo 
“malocar”, por ter origem 
indígena, é usado exclu-
sivamente no Brasil. Não 
existe na língua portuguesa 
falada em Portugal.

4. Porque o objetivo da guerra, 
entre os tupis, era capturar 
prisioneiros e submetê-los 
a um ritual antropofágico, 
reforçando assim a identi-
dade do grupo.

5. A resistência indígena à co-
lonização não foi comum a 
todos os grupos indígenas. 
Vários deles se aliaram aos 
portugueses na conquista 
da terra, a exemplo dos te-
miminós, na Guanabara, ou 
dos tabajaras, na Paraíba, 
que lutaram contra gru-
pos rivais.

6. As estimativas demográ-
ficas são demasiado va-
gas, mas, em geral, indi-
cam uma população entre 
1 milhão e 10 milhões de 
indígenas. Cálculos mais 
cuidadosos sugerem uma 
população de 5 milhões, 
dispersa pelo território do 
Brasil atual.

7. Zorobabé era o principal 
guerreiro potiguar; che-
fiava um grupo fixado no 
atual Rio Grande do Norte, 
embora houvesse também 
potiguares nos atuais es-
tados de Pernambuco e da 
Paraíba. Até 1598, Zoroba-
bé apoiou os franceses que 
faziam comércio de pau-
-brasil na região. Depois 
da expulsão dos franceses, 
passou a lutar pelos por-
tugueses. Liderava 1500 
guerreiros. Foi contratado 
pelo governador-geral, em 
1603, para combater os ai-
morés na Bahia, um grupo 
do tronco linguístico jê (ta-
puia, no vocabulário tupi).

8. Cauinagem é o nome que os estudiosos deram às festas indí-
genas, nas quais eles bebiam cauim em grande quantidade. Era 
comum vomitarem para outra vez se embriagarem com essa 
bebida fermentada. Entre os indígenas tupis, eram as mulhe-
res que produziam o cauim, mastigando as raízes depois de 
cozidas até formarem uma pasta, cuspida em uma panela de 
barro e colocada no fogo, mexendo com colher de pau até co-
zinhar. Seu aspecto é o de uma sopa ou, mais propriamente, o 
de uma cerveja muito densa.

9. A frase é falsa porque tapuia era uma palavra que os tupis usa-
vam para designar os grupos que não falavam tupi. Os indígenas 
que não falavam o tupi falavam línguas do tronco jê. Eram muitos 
e viviam no interior do país. Eram nômades, não praticavam a 
agricultura, não compartilhavam a mesma história. No entan-
to, nunca houve um grupo tapuia, senão grupos que integra-
vam o grupo linguístico jê ou falavam línguas independentes.
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A sociedade tupinambá em Pindorama | CAPêTULO 5 93

  IMAGENS CONTAM A HISTÓRIA

Os holandeses tiveram forte presença em parte 

do Nordeste brasileiro, no século XVII. Nessa época, 

vários pintores holandeses retrataram a paisagem, a 

natureza e a gente da terra. 

• Descreva a imagem ao lado e discuta, em grupo, 
a seguinte questão: a colonização alterou a cultura 
tupi? Justifiquem com elementos da imagem.

 O PASSADO PRESENTE

Em 6 de junho de 2013, lideranças do povo Munduruku se reuniram com o ministro da Secretaria- 

-Geral da Presidência, em Brasília. O objetivo era discutir a suspensão de empreendimentos energéticos 

na Amazônia.

No período colonial, os colo-

nizadores tomaram as terras dos 

indígenas e escravizaram muitos 

para trabalhar na lavoura de cana-

-de-açúcar. Várias aldeias se revol-

taram e muitos chefes reclamaram 

junto às autoridades portuguesas. 

Em pleno século XXI, outra vez, os 

indígenas têm motivo de queixa 

junto às autoridades brasileiras. 

•  Com base no capítulo e no tex-
to acima, discutam, em grupos, 
esta questão: é possível dizer 
que nada mudou para os indí-
genas do Brasil? 

Mulher tupinambá em Pernambuco.  
Óleo sobre tela de Albert Eckhout, c. 1641. 
Museu Nacional, Copenhague, Dinamarca. 
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Reunião dos Munduruku com o governo, 
Brasília. Fotografia de 2013. 
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Pesquisa
1. O estudante pode escolher 

entre inúmeros exemplos: 
as campanhas do governa-
dor-geral Mem de Sá contra 
os indígenas da Bahia, na 
segunda metade do século 
XVI, ou contra os tamoios na 
Guanabara; os massacres do 
governo-geral contra os ai-
morés na Bahia, no final do 
século XVI; os massacres dos 
indígenas tapuias na chamada 
Guerra dos Bárbaros, travada 
no Nordeste, no final do século 
XVII e início do XVIII; o massa-
cre dos botocudos (aimorés) 
no Espírito Santo durante o 
período joanino (d. João VI); 
os massacres dos trembés no 
Piauí nos séculos XVIII e XIX; os 
massacres dos ianomâmis por 
grupos de garimpeiros na re-
gião amazônica, entre 1987 
e 1992, etc.

2. A Fundação Nacional do Índio 
(Funai) é o órgão indigenis-
ta oficial do Estado brasilei-
ro. Criada por meio da lei no 
5.371, de 5 de dezembro de 
1967, vinculada ao Ministério 
da Justiça, é a coordenadora 
e principal executora da polí-
tica indigenista do governo 
federal. Sua missão institu-
cional é proteger e promover 
os direitos dos povos indíge-
nas no Brasil.

Imagens contam a 
história

É possível perceber costumes 
tradicionais, como a moringa de 
barro, o cesto de palha, a mulher 
com os seios à mostra e o indio-
zinho nu. Por sua vez, ao fundo, 
vê-se uma construção em alve-
naria, embora com teto de palha. 
Além disso, a indígena veste uma 
saia, ao contrário do período pré-
-colonial, quando todas andavam 
completamente nuas.

O passado presente 
Dizer que nada mudou para a 

população indígena brasileira se-
ria um grande exagero e injustiça. 
A Constituição de 1988 assegu-
rou a propriedade da terra para os 
milhares de povos indígenas que 
conseguiram sobreviver no Bra-
sil. Várias terras foram demarca-
das, ainda que a questão da terra 
seja um conflito de interesses a 
ser resolvido pela Justiça. Além 
disso, nas últimas décadas, as 
tradições indígenas têm sido 
muito valorizadas na educação 
brasileira. A história indígena é, 
assim como a dos povos afri-
canos, matéria obrigatória nos 
livros didáticos.

10. Foi na baía de Guanabara que a guerra entre temiminós e ta-
moios chegou ao apogeu. A rivalidade entre os grupos era antiga. 
Quando os franceses ocuparam a baía de Guanabara, conse-
guiram o apoio dos tamoios, que outrora tinham expulsado os 
temiminós da região. Os portugueses, então, pediram o apoio 
destes últimos, liderados por Arariboia, prometendo restaurar 
o domínio dos temiminós na Guanabara. O conflito luso-francês 
foi também, na mesma medida, um conflito tradicional entre 
aqueles grupos nativos.
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 Unidade 3
A modernidade no 
Ocidente europeu
Unidade composta dos capí-

tulos 6, 7 e 8 que aborda o início 

do que se convencionou chamar 

de Idade Moderna. Apresenta os 

temas essenciais da história eu-

ropeia ocidental do início da mo-

dernidade, entre os séculos XV e 

XVII, como a renovação artística 

e a experimentação científica 

do Renascimento, as Reformas 

protestantes e a reação da Igreja 

católica e a estrutura das monar-

quias absolutistas.

No período do Renascimento, 

os pensadores consideraram que 

na Antiguidade estavam os gran-

des exemplos da história da hu-

manidade e revalorizaram a cul-

tura clássica. Em contrapartida, 

condenaram a Idade Média, cha-

mando-a de “Idade das Trevas”. 

Isso para indicar a decadência 

cultural provocada pelos invaso-

res “bárbaros”, a partir do século 

III, considerados ignorantes. Nas 

artes, os temas pagãos referen-

tes à antiguidade clássica foram 

exaltados, como na imagem de 

abertura desta Unidade, que re-

presenta os principais pensado-

res gregos e romanos de diver-

sas épocas no afresco que tem 

como título “Escola de Atenas”, 

por agregar os mais diversos fi-

lósofos, artistas, dramaturgos e 

poetas da Antiguidade Clássica.

Competências Gerais da 

Educação Básica

Competências Específicas de 

Ciências Humanas
Competências Específicas de História

CG3, CG9, CG10 CCH4, CCH5, CCH7 CEH1, CEH2, CEH4, CEH6
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 » OS MESTRES DO 

RENASCIMENTO CULTURAL

 » HUMANISMO E 

EXPERIÊNCIA CIENTÍFICA

 » PROTESTANTES DESAFIAM 

A IGREJA CATÓLICA

 » O PODER ABSOLUTO 

DOS REIS

Nesta unidade

UNIDADE

A

MODERNIDADE 

NO OCIDENTE 

EUROPEU

A religião estava presente em todos 

os aspectos da vida cotidiana, explicava o 

mundo e dominava os sentimentos coletivos 

no fim da Idade Média.

A grande inquietação dos europeus 

era com os caminhos da alma: era neces-

sário fazer de tudo para fugir do Inferno e 

alcançar o Paraíso. 

Essa inquietação religiosa esteve no 

centro das Reformas protestantes contra a 

Igreja católica. Também marcou o Renasci-

mento cultural, estimulando ou inibindo a 

arte. Misturou-se com a política, em meio ao 

fortalecimento das monarquias. A religião 

era, então, decisiva para definir o poder 

dos reis.

VAMOS ESTUDAR

Obra-prima do pintor italiano 
Rafael (1483-1520), a Escola de 

Atenas é um dos quatro afrescos 
pintados no Palácio Apostólico do 
Vaticano. Apresenta os filósofos 
gregos Platão e Aristóteles ao 
centro, cercados por outros 
filósofos de diversas épocas, 
personificação do espírito clássico 
do Renascimento italiano. Foi 
pintado entre 1509 e 1511 por 
encomenda do papa Júlio II. 

Créditos das imagens de baixo para cima: Reprodução/Museu 
Nacional do Palácio de Versalhes e Trianon, Versalhes, França.; 
Universal History Archive/Getty Images; Reprodução/Galeria 
Uffizi, Florença, Itália.

Habilidades da BNCC trabalhadas na Unidade

EF07HI01 EF07HI04 EF07HI05 EF07HI07

 Objetivos da Unidade
• Apresentar a renovação ar-

tística e a experimentação 

científica na fase inaugura-

da com o Humanismo renas-

centista.

• Analisar as Reformas protes-

tantes e a reação da Igreja 

católica.

• Discutir o conceito de abso-

lutismo monárquico europeu 

e o processo revolucionário 

inglês.
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PUXANDO PELA 

MEMÓRIA

9696

Você sabe o que significa 

renascimento, não 

é? Significa “nascer 

de novo”. Por que o 

período histórico que 

recebeu esse nome foi 

assim considerado? 

6
RENASCIMENTO E 

HUMANISMO

O Rena scimento é definido por muitos historiadores como uma 

grande revolução artística na Europa ocidental. Porém, o movimento foi 

muito além das artes. 

Na época renascentista houve muitos avanços na ciência e muitas 

mudanças nas ideias e na maneira de pensar o mundo.

Muitos pensadores passaram a observar e a estudar os astros e pla-

netas. Desafiaram a ideia religiosa e amplamente aceita de que a Terra 

era o centro do Universo. Outros defenderam a liberdade de consciência, 

a liberdade de pensar por si próprio, como o valor mais importante do 

ser humano.

Mas foi nas artes, sem dúvida, que as mudanças proporcionadas 

pela modernidade ficaram mais evidentes. Retomaram temas clássicos, 

principalmente aqueles ligados à Antiguidade greco-romana. 

No século XVI, os artistas do Renascimento fizeram uma verdadeira 

revolução na pintura e na escultura do mundo ocidental.

Primavera, têmpera sobre madeira de Sandro 
Botticelli, 1482. Galeria Uffizi, Florença, Itália.
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Créditos das imagens de baixo para cima: 
Archiv Gerstenberg/Ullstein Bild/Getty Images; 
Vincenzo Fontana/Corbis Historical/Getty 
Images; Reprodução/Galeria Uffizi, Florença, 
Itália.; Universal History Archive/Getty Images; 
Reprodução/Palácio Pitti, Florença, Itália.; 
Reprodução/Biblioteca Nacional, Paris, França.

 Capítulo 6
Renascimento e 
Humanismo
Capítulo dedicado ao estudo 

do Renascimento e da chamada 

Revolução Científica na Europa 

ocidental, apresentando uma se-

leção de grandes artistas e expe-

rimentalistas do século XV ao XVII. 

 Objetivos gerais do 
capítulo

• Demonstrar as relações en-

tre Renascimento, Humanis-

mo filosófico e cristianismo, 

apesar do antropocentrismo 

renascentista.

• Apresentar os elos entre o 

cristianismo e o avanço da 

razão natural e do experi-

mentalismo.

Habilidades da BNCC 

trabalhadas no capítulo

EF07HI01 EF07HI04

Puxando pela memória
Resposta pessoal, mas espera-se que o aluno se refira a uma 

volta ao passado ou a nascer de novo.
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1499: Michelangelo conclui sua escultura Pietà. 

  Leonardo, um sábio 
do Renascimento
Leonardo da Vinci, considerado um dos maiores gênios da histó-

ria, era de origem humilde. Nasceu em 1452, na província italiana da 
Toscana. Fruto de um amor casual, Leonardo era filho de um escrivão, 
Piero da Vinci, e de uma camponesa chamada Catarina. 

Desde criança, Leonardo trabalhou como aprendiz de pintor, o 
que despertou seu talento artístico. Estudou Artes e Ciência por conta 
própria e suas primeiras obras datam de 1469, quando ainda tinha 17 
anos de idade. Dez anos depois já era um artista de renome. Vivia de 
sua arte, pintando retratos encomendados por nobres e comerciantes 
de Florença e Milão, além de vender quadros com temas religiosos 
para a Igreja.

O artista e o cientista

Leonardo da Vinci também se dedicou à Ciên-
cia. O estudo da  anatomia serviu de base para suas 
representações artísticas relacionadas ao corpo 
humano. Dissecou cadáveres para entender a rela-
ção entre os feixes musculares e os movimentos do 
corpo humano e, com isso, tornou mais realistas as 
cenas e pessoas retratadas.

Leonardo também buscava relacionar a anato-
mia humana com a Matemática. Por isso, aprofun-
dou-se no estudo da Geometria, preocupado com 
a proporção das formas. Sua versão do homem 
vitruviano tornou-se famosa. Nesse desenho, a repre-
sentação do corpo humano está inserida em duas 
figuras geométricas: um círculo e um retângulo. É um 
exemplo de como Leonardo valorizava a proporção 
entre cabeça, tronco e membros, bem como os ân-
gulos formados pelo movimento de pernas e braços.

A vocação científica de Leonardo não se revela 
apenas em sua arte. Ele se  dedicou a projetos que 
só se realizaram plenamente além de sua época, 
como os desenhos de planadores que fez obser-
vando o voo dos pássaros. Leonardo chamou seu 
planador de ornitóptero – uma aeronave capaz de 
alçar voo batendo as asas, como um pássaro. É por 
isso que muitos o consideram um dos precursores 
da aeronáutica, e ele é citado em muitos livros sobre 
a história da aviação.

Reprodução/Biblioteca Real de Turim, Itália.

Provável autorretrato de Leonardo da 

Vinci, c. 1512. Biblioteca Real de Turim, Itália.
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Anatomia: ramo da Medicina que estuda o corpo humano.
Geometria: ramo da Matemática dedicado ao estudo das 
formas e suas posições no espaço.
Vitruviano: deriva de Vitrúvio, arquiteto romano da 
Antiguidade (século I a.C. ) que propôs o modelo de 
representação do corpo humano com base em figuras 
geométricas.

Cronologia 
do capítulo

O homem vitruviano, desenho de Leonardo da Vinci, 1492. 

Galeria da Academia, Veneza, Itália.

Texto complementar

Ciência e arte: relações 

improváveis? 

[...]

As concepções artísticas e cien-
tíficas são coerentes, levando a 
interpretações semelhantes a 
respeito do funcionamento do 
universo. Artistas e cientistas 
(ou filósofos naturais) perce-
bem o mundo da mesma forma, 
apenas representam-no com lin-
guagens diferentes. No Renas-
cimento, é clara a relação arte-
-ciência. Muitos são os nomes 
que misturam os dois campos: 
Brunelleschi, Pisanello, Leonar-
do, Dürer e até mesmo Galileu. 
E é importante salientar que a 
invenção da perspectiva e do 
claro-escuro foi extremamente 
importante, até mesmo crucial, 
para tornar possíveis as obser-
vações empíricas e os registros 
acurados que fundamentam a 
ciência moderna.

Antes do movimento renas-
centista, a cosmologia medie-
val dividia o universo em dois 
mundos diferentes: o sublunar e 
o supralunar. Eles eram incomu-
nicáveis e as leis que valiam em 
um mundo não valiam no outro. 
A pintura dessa época também 
procedia da mesma forma, repre-
sentando um céu que não tinha 
continuidade com a Terra. Em 
várias pinturas o céu é dourado, 
simbolizando o sagrado que não 
estava acessível ao mundo ter-
restre, mundano e corruptível. 

Já a pintura renascentista in-
venta a perspectiva e, com isso, 
a possibilidade de pensar e re-
presentar a infinitude do espa-
ço. Percebemos uma mudança 
radical da concepção espacial. A 
partir do Renascimento, o espa-
ço é infinito. A criação da pers-
pectiva possibilitou representar 
essa infinitude, não sendo mais 
possível distinguir claramente o 
limite entre Terra e céu, porque 
esses mundos não parecem mais 
incomunicáveis como eram na 
cosmologia medieval-aristotélica.

REIS, José Claudio; GUERRA, 
Andreia; BRAGA, Marco. Ciência 

e arte: relações improváveis? 
História, Ciências, Saúde – 

Manguinhos, v. 13, (suplemento), 
p. 71-87, out. 2006. Disponível 
em: <www.scielo.br/pdf/hcsm/

v13s0/04.pdf>. 
Acesso em: 18 set. 2018.

Fique ligado
COX, Michael. Leonardo da Vinci e seu supercérebro. Trad. Eduardo 

Brandão. São Paulo: Companhia das Letrinhas, 2004.

Biografia didática e superdivertida do gênio italiano, conhecido 

por ter pintado a Mona Lisa e por suas habilidades extraordinárias 

em diversas áreas do conhecimento, como a Anatomia, a Arquite-

tura, a Música e a Matemática.
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UNIDADE 3 | A modernidade no Ocidente europeu98

1504: Michelangelo conclui sua escultura Davi. 

Leonardo da Vinci é exemplo completo de um sábio do Renascimento: 

um homem com a mente aberta, dedicado a conhecimentos sem fronteiras. 

Matemática, anatomia, música, pintura eram vistas em perfeita harmonia.
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Projeto para uma máquina 
voadora, idealizada por 
Leonardo da Vinci entre 1487 
e 1490. Esse desenho de 
Leonardo confirma o valor da 
experiência científica para os 
mestres do Renascimento. 
Biblioteca Real, Windsor, 
Reino Unido.

Mona Lisa, óleo sobre madeira de Leonardo da Vinci, 1503-1506. Em um 
de seus quadros mais famosos, Da Vinci procurou dosar luz e sombra na 
pintura do retrato, técnica chamada de sfumato, muito utilizada na pintura 
renascentista. A Mona Lisa do famoso retrato era Lisa Gherardini, casada com 
um rico mercador de seda chamado Giocondo; por esse motivo, o quadro 
também é conhecido como Gioconda. Museu do Louvre, Paris, França.
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  Características da 
pintura renascentista
A pintura de Leonardo da Vinci oferece um grande exemplo de como 

os artistas do Renascimento revolucionaram a arte no Ocidente. 

Na época do Renascimento, as ideias circulavam 

bastante. Os artistas se conheciam, e conheciam as 

obras uns dos outros. Trocavam ideias sobre técnicas 

artísticas, estilo e materiais.

As duas principais características da arte renascen-

tista foram:
»  estilo clássico greco-romano – os artistas do Renas-

cimento adotaram os critérios de beleza da cultur a 

greco-romana. Por esse motivo, havia um especial 

cuidado em representar a anatomia humana nos 

quadros e nas esculturas;
»  perspectiva na pintura – os pintores renascentistas 

desenvolveram estudos e técnicas para representar 

os temas de suas obras em três dimensões, ou 

seja, em perspectiva.

OLIVIERI, 
Antonio Carlos. 
O Renascimento. 
São Paulo: Ática, 
2004. (Coleção 
O Cotidiano da 
História).

Nesse livro, o leitor 
terá um panorama 
sobre a revolução 
artística do 
Renascimento.

ACKER, Teresa van. 
Renascimento e 

Humanismo. 2. ed. 
São Paulo: Atual, 
1992. (Coleção 
História Geral em 
Documentos). 

A arte e as ideias 
do Renascimento 
contadas em uma 
narrativa leve e 
divertida.

FIQUE DE OLHO

Atividade 

complementar

Os mecenas italianos do 

Renascimento

Professor, explique aos 
alunos o significado de me-

cenas: pessoa que patroci-
na ou financia artistas, es-
critores e eventos culturais. A 
palavra vem do nome de um 
importante conselheiro do 
imperador Augusto (17 a.C.-
-14 d.C.), chamado Caio Me-
cenas. 

Em toda a Itália, nobres 
e comerciantes agiam como 
mecenas. Eles encomenda-
vam com frequência obras de 
arte aos pintores para decorar 
suas casas. O papado também 
apoiou as artes com o objetivo 
de embelezar as igrejas com 
representações de passagens 
bíblicas.

Algumas famílias da nobre-
za apoiaram a renovação das 
artes. É o caso dos Sforza, de 
Milão, família de origem mer-
cantil.

Considerando essas infor-
mações sobre o Renascimen-
to comercial e urbano da Idade 
Média, pergunte aos alunos: 
por que as cidades italianas 
podem ser consideradas o ber-
ço do Renascimento?

Espera-se que eles respon-
dam que foi por causa de sua 
riqueza. Desde o final da Idade 
Média, essas cidades utiliza-
vam as rotas comerciais do 
mar Mediterrâneo para realizar 
importantes trocas comerciais, 
importando produtos orientais 
para revender no continente 
europeu. Gênova, Veneza e 
Florença foram as cidades que 
mais enriqueceram.

De olho na BNCC

O conteúdo do tópico analisa os principais marcos do pensamento e das artes europeias que inauguraram o início da modernidade, com 
destaque para o Humanismo, o racionalismo e o antropocentrismo, que se referem ao seguinte objeto de conhecimento:

• A construção da ideia de modernidade e seus impactos na concepção de História. 

A leitura do capítulo e a execução das atividades propostas permitem que o aluno desenvolva a seguinte habilidade:

• EF07HI01 – Explicar o significado de “modernidade” e suas lógicas de inclusão e exclusão, com base em uma concepção europeia. 
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Diferenças entre a pintura medieval 

e a renascentista

Os critérios da arte renascentista eram diferentes daqueles  que orienta-

vam a arte medieval. As pinturas românicas do século XI, por exemplo, não 

representam cenas em três dimensões.

A Batalha de Hastings é um exemplo. A obra representava o movimento 

de uma luta, com todos os eventos em um só plano. Com essa representa-

ção não é possível distinguir o que está à frente do que está no fundo da 

mesma cena.

COX, Michael. 

Leonardo da Vinci e 

seu supercérebro. 

São Paulo: 

Companhia das 

Letras, 2004. 

(Coleção Mortos de 

Fama).

Ao conhecer as 

invenções, os 

desenhos e o 

diário de Leonardo 

da Vinci, você 

descobrirá, nesse 

livro, o que ele 

pensava sobre o 

mundo, a vida e 

o minestrone (a 

típica sopa italiana 

de legumes e 

macarrão).

FIQUE DE OLHO

As diferenças entre as obras do Renascimento e as obras da Idade Mé-

dia não surgiram imediatamente. Os pintores italianos começaram a adotar 

novos critérios antes mesmo de 

surgir o Renascimento. Giotto, 

por exemplo, considerado pré-

-renascentista, já desenvolvia 

técnicas de perspectiva em 

suas pinturas no início do sé-

culo XIV.
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Batalha de Hastings, tapeçaria de Bayeux, 1070. Museu da Tapeçaria, Bayeux, França.

A lamenta•‹o de Cristo, 
afresco de Giotto di 

Bondone, 1305. Capela 
Scrovenhi, Pádua, Itália.

1506: Leonardo da Vinci conclui a Mona Lisa. 
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Atividade 

complementar

Pintura medieval e 

renascentista

Professor, apresente para 
a classe duas imagens, sem 
identificar a data: uma do sé-
culo XII (sugestão: um dos 
afrescos da Igreja de Santa 
Maria de Taull, na Espanha) e 
outra do século XVI (sugestão: 
Retrato de uma jovem com um 

unicórnio, pintura de Raphael, 
de 1505, exposta na Galeria 
Borghese, Roma, Itália). Su-
gira a atividade que se segue:

• Comparando as duas ima-
gens, você consegue dife-
renciar a pintura medieval 
da pintura renascentista?
O exercício tem a intenção 

de familiarizar o estudante 
com as novidades da arte re-
nascentista e com a mentali-
dade humanista do Renasci-
mento em relação à arte e ao 
pensamento medieval. Entre 
outros contrastes, podem ser 
destacados: 1) imagem reli-
giosa versus imagem leiga; 
2) noção de perspectiva au-
sente na primeira obra e pre-
sente na segunda; 3) noção 
de proporção precária na pri-
meira (o menino Jesus é um 
homem pequeno, e não uma 
criança) e forte na segunda; 
4) preocupação de represen-
tar a figura humana de acordo 
com a sua anatomia, carac-
terística ausente na primeira 
obra e presente na segunda.

Atividade complementar

Professor, reproduza o documento a seguir para os 
alunos e, depois, peça a eles que identifiquem, no tex-
to do pintor florentino Leon Battista Alberti, que trata da 
preocupação estética dos personagens retratados, um 
dos aspectos fundamentais do Renascimento: 

Nós, pintores, queremos, pelos movimentos do corpo, 

mostrar os movimentos da alma... Convém, portanto, 

que os pintores tenham um conhecimento perfeito dos 

movimentos do corpo e os aprendam da natureza para 

imitar, por mais difícil que seja, os múltiplos movimen-

tos da alma. Quem, sem o ter tentado, poderia crer quão 

difícil é representar um rosto que ri, sem fazê-lo triste, 

ao invés de alegre? E, ainda, quem poderia, sem grande 

estudo, exprimir rostos onde a boca, o queixo, os olhos, 

as faces, a testa se unem no riso ou nas lágrimas? Tam-

bém é preciso aprendê-lo da natureza, procurando os 

mais fugitivos aspectos das coisas, e os que fazem ima-

ginar ao espectador mais do que ele vê. 

ALBERTI, Leon Battista. Della pittura, livro II, (c. 1435). 

In: TENENTI, Alberto. Florença na época dos Medici. 

São Paulo: Perspectiva, 1973. p. 121.

O texto exprime a preocupação com o ser humano, a 

perspectiva antropocêntrica do Humanismo renascen-

tista, além de apresentar o cuidado com a representação 

estética e a pesquisa sobre os sentimentos individuais.

Material digital

Como sugestão para traba-
lhar essas habilidades, acom-
panhe a sequência didática 
Relações entre Renascimento 

e cristianismo localizada no 
material digital do Manual do 
Professor.
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1508: Michelangelo inicia a pintura da abóbada da Capela Sistina. 1515: Thomas More publica Utopia. 

 Michelangelo, outro mestre da arte
Outro importante mestre do Renascimento foi Michelangelo, nascido 

em 1475 na pequena vila de Caprese, região da Toscana. Seu pai, Ludovi-

co, era um funcionário municipal de duas vilas próximas a Florença. Logo 

percebeu o talento de seu filho para as artes e o enviou a Florença, para 

estudar com outros artistas.

Michelangelo pintou seu primeiro quadro com apenas 13 anos de idade. 

Alguns anos depois, já era tido como um mestre de renome tanto na pintura 

quanto na arte de esculpir.

Em 1499, ele foi convidado pela Igreja católica para fazer uma escultura 

da Virgem Maria com Jesus Cristo morto em seus  braços. Esculpida em 

mármore, a obra se chamou Pietˆ (Piedade).

O artista e sua obra

Os temas religiosos foram muito frequentes nas obras de Michelangelo. 

Encomendadas pela Igreja católica ou pelas autoridades de Florença, muitas 

obras retratavam passagens ou personagens bíblicos, tanto do Antigo como 

do Novo Testamento.

Uma das obras mais belas de Michelangelo é o teto da Capela Sistina. 

Encomendados pelo papa, os afrescos do teto da capela representam a 

narrativa cristã da História do mundo desde sua criação até o Juízo Final, 

ilustrando passagens bíblicas. Michelangelo começou a obra em 1508 e só a 

terminou em 1541. Fez questão de trabalhar sozinho porque não queria que 

ninguém visse os afrescos antes de concluídos.

Pietà, outra escultura 
de Michelangelo, 1499. 

Basílica de São Pedro, 
Vaticano.

O deus do vinho, Baco, 
escultura de Michelangelo. 
Na mão esquerda, ele 
segura uma taça de vinho; 
na direita, um cacho 
de uvas saboreado por 
Fauno. A escultura foi 
encomendada por um 
mercador de Florença para 
enfeitar o jardim de sua 
casa. Museu Nacional do 
Bargello, Florença, Itália.
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co, era um funcionário municipal de duas vilas próximas a Florença. Logo 

percebeu o talento de seu filho para as artes e o enviou a Florença, para 

estudar com outros artistas.

Alguns anos depois, já era tido como um mestre de renome tanto na pintura 

quanto na arte de esculpir.

da Virgem Maria com Jesus Cristo morto em seus  braços. Esculpida em 

mármore, a obra se chamou 

O artista e sua obra

Encomendadas pela Igreja católica ou pelas autoridades de Florença, muitas 

obras retratavam passagens ou personagens bíblicos, tanto do Antigo como 

do Novo Testamento.

Encomendados pelo papa, os afrescos do teto da capela representam a 

narrativa cristã da História do mundo desde sua criação até o Juízo Final, 
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Texto complementar

A razão brilha para todos

O sorriso enigmático da Mona 
Lisa faz por merecer a multi-
dão de turistas e a enxurrada 
de flashes que a registram todos 
os dias no Museu do Louvre, em 
Paris. Criada por Leonardo Da 
Vinci no início do século XVI, a 
Gioconda é resultado da utiliza-
ção de técnicas de pintura apu-
radíssimas e proporções corpo-
rais exatas, sem falar no famoso 
meio sorriso e no olhar enviesa-
do. Mais do que uma revolução 
artística, porém, o que aquela 
criação testemunha é um perío-
do de transformações culturais e 
sociais que varreriam a Europa e 
dariam luz ao homem moderno.

Em geral, o Renascimento 
é celebrado por suas grandes 
obras na pintura, na escultura 
e na arquitetura. [...] 

Mas qual terá sido o impacto 
prático do Renascimento para o 
homem comum?

O advento da imprensa – gra-
ças à invenção dos tipos móveis 
por Gutenberg na década de 1450 
– tornou-se poderoso fator de 
transformação social, ao acele-
rar e expandir a circulação das 
ideias para um público cada vez 
mais extenso, incentivando o de-
senvolvimento da cultura letra-
da, ainda bastante limitada. Em-
bora muitos fossem analfabetos, 
as informações eram repassadas 
pelos que liam e repetidas oral-
mente aos demais, contribuindo 
para alargar a visão de mundo e 
para reordenar os papéis a serem 
desempenhados pelos homens 
na sociedade. 

[...]

O tempo passou a ser conta-
do com maior exatidão do que 
antes, quando o máximo de que 
se dispunha eram ampulhetas, 
quando não o badalar dos sinos 
das igrejas. O relógio mecânico, 
composto por complexa engre-
nagem de rodas denteadas, mo-
las e ponteiros, tornava precisa 
a indicação de horas e minutos, 
aumentando o controle sobre as 
rotinas diárias. Tratados como 
verdadeiros objetos de arte, fi-
cavam muitas vezes expostos em 
edificações e praças públicas, en-
feitando a paisagem e ordenando 
os afazeres, fixando e disciplinan-
do compromissos ou a contagem 
das horas trabalhadas.

A aplicação dos símbolos ma-
temáticos + e Ð, em vez de escri-
tos por extenso, o uso de frações 
decimais, a invenção da máquina 
de calcular por Blaise Pascal, em 
1642, a padronização de pesos, 
medidas e valores monetários 
garantiam contas mais rápidas 

e a exatidão de quantidades e preços, auxiliando os registros comer-
ciais de compra e venda de mercadorias.

O florescimento das cidades, a ascensão burguesa, as novas normas 
de convivência e civilidade e o fortalecimento do individualismo le-
varam a mudanças até nos casamentos, que começavam a respeitar 
as preferências de cada pessoa, ao contrário dos matrimônios arran-
jados da Idade Média. [...]
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1524: Erasmo de Roterdã publica O livre-arb’trio. 

 A alma do Renascimento

A expressão Renascimento, utilizada 

para se referir à renovação artística ocorri-

da nas cidades italianas a partir do século 

XV, foi criada pelo italiano Giorgio Vasari, 

considerado o primeiro historiador da arte 

ao escrever a biografia de artistas italianos. 

Segundo ele, a vigorosa produção artística 

da Antiguidade greco-romana havia entrado 

em decadência durante a Idade Média, mas 

renascido no século XV.

Já vimos, porém, que o Renascimento 

não se limitou às artes, estimulando também 

a experiência científica e revolucionando a 

maneira de ver e de pensar sobre o mundo 

na Europa ocidental. 

Durante o Renascimento, as artes e as 

ciências deixaram de ser produzidas apenas 

pela Igreja católica, o que promoveu a difusão 

de uma cultura laica, isto é, desvinculada da 

religião e do clero.

Autorretrato, óleo sobre tela de Giorgio 

Vasari, século XVI. Galeria Uffizi, 

Florença, Itália.
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Renascimento e descobrimentos mar’timos

Em 1498, ano em que Vasco da Gama 
descobriu o caminho marítimo para as Índias, 
Cristóvão Colombo realizou sua terceira via-
gem ao Novo Mundo. Em 1499, Michelangelo 

concluiu sua escultura monumental conhecida 
como Pietà. Em 1506, ano em que Colombo 
morreu, Leonardo da Vinci terminou seu quadro 
mais famoso: a Mona Lisa.

• De que forma é possível relacionar os fatos citados?

AO MESMO TEMPO

As obras de Michelangelo não retrataram somente temas cristãos. Assim 

como Leonardo da Vinci e muitos artistas daquela época, Michelangelo fora 

muito influenciado pelas noções de beleza e d e arte da Antiguidade clás-

sica. Assim, também pintou e esculpiu deuses da mitologia greco-romana, 

celebrando temas pagãos.

Embora os efeitos do Renasci-
mento se fizessem sentir princi-
palmente nas cidades, os locais 
mais afastados também foram 
influenciados pelas transforma-
ções da época. A rotina dos cam-
poneses e das classes populares 
nunca mais seria a mesma: na 
forma de comer, no modo de 
trabalhar, nas relações sociais, 
na crítica aos valores estabeleci-
dos, na relação com Deus e com 
o clero. Um mundo com maior 
presença da razão começava a 
ganhar força e a moldar as raí-
zes do homem contemporâneo.

Mas a soberania da razão não 
impede a renovação dos horro-
res humanos: guerras religiosas 
e pela formação de Estados, a 
miséria e a fome que se alastra-
vam pela Europa, armas de fogo 
mais potentes, a violência da con-
quista de novas terras e povos, 
a escravização de africanos. Os 
questionamentos à ordem estabe-
lecida também geraram reações 
conservadoras, principalmente 
da Igreja. A Inquisição foi inten-
sificada, espalhando uma atmos-
fera de perseguição e medo nas 
sociedades sob a alçada do Santo 
Ofício, como Portugal, Espanha 
e Itália. Perseguiam-se bruxas, 
hereges, protestantes, homosse-
xuais, descendentes de judeus e 
mouros, proibiam-se livros e a 
divulgação de valores contrários 
à moral cristã. Indivíduos eram 
denunciados, presos, processa-
dos e, no limite, condenados à 
morte. Não eram poucos os que 
continuavam a acreditar em su-
perstições, na influência do dia-
bo e nos castigos divinos como 
explicação para os problemas do 
dia a dia. [...]

[...] Foi em termos de impacto 
social e cultural que o Renasci-
mento extrapolou todos os limi-
tes. “Penso, logo existo”, filosofou 
Descartes. Quando o pensamen-
to humano se liberta, um novo 
mundo pode existir.

ASSIS, Angelo Adriano Faria. A 
razão brilha para todos. Revista de 

História da Biblioteca Nacional, 
Rio de Janeiro, ed. 98, 

nov. 2013, p. 18-20.

Ao mesmo tempo

¥ Todos fazem parte de um mesmo contexto, do movimento 

conhecido como Renascimento, que revolucionou a forma 

como se pensava o mundo, não mais exclusivamente atra-

vés da ótica da religião. 
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1541: Michelangelo conclui a pintura da ab—bada da Capela Sistina.

 O Humanismo do Renascimento

O período do Renascimento foi marcado pelo despertar de uma nova 

visão do mundo, conhecida como Humanismo, que valorizava a capacidade 

criadora do ser humano a partir de sua sensibilidade e do seu pensamento. 

Por essa razão, muitos definem o Humanismo renascentista como antropo-

centrismo. Era o contrário do teocentrismo medieval.

Apesar de serem humanistas, os renascentistas não duvidavam dos 

princípios bíblicos nem da existência de Deus. A própria Igreja foi uma das 

grandes patrocinadoras dos artistas renascentistas, contratados para pintar 

ou esculpir cenas bíblicas.

Durante o Renascimento a valorização dos indivíduos enquanto seres 

racionais, capazes de criar e descobrir os mistérios da natureza, dos seres 

vivos e do próprio Universo, e não só como criaturas de Deus, foi estimulada.

Quando a Igreja católica percebeu o impacto que o Renascimento tinha 

provocado na cultura europeia, passou a se preocupar. Mesmo que muitos 

artistas celebrassem temas e valores cristãos em suas obras, certas ideias 

divulgadas nos livros começaram a incomodar. Era tempo de intolerância 

religiosa.

O nascimento de V•nus, têmpera sobre tela de Sandro Botticelli, 1483-1485. Nessa obra, Botticelli 
celebrou Vênus, deusa romana da beleza e do amor. Com frequência, os artistas do Renascimento 
escolhiam temas pagãos para suas obras. Galeria Uffizi, Florença, Itália.

Antropocentrismo: 

palavra formada por 

antropo, que significa 

“homem”, e centrismo, 

que diz respeito ao 

centro. Portanto, 

significa “o ser humano 

no centro das coisas”.

Teocentrismo: palavra 

formada por teo, que 

significa “Deus”, e 

centrismo. Significa, 

portanto, “Deus no 

centro”.
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De olho na BNCC

Professor, o conteúdo des-

ta página até a página 105 

permite que o aluno apreen-

da as relações entre Renasci-

mento, Humanismo filosófico 

e cristianismo, além do an-

tropocentrismo renascentis-

ta. Dessa forma, facilita o de-

senvolvimento da habilidade:

¥ EF07HI04 – Identificar as 

principais características 

dos Humanismos e dos 

Renascimentos e analisar 

seus significados.

 Para desenvolver

A Igreja católica não estava 

satisfeita com a produção ar-

tística ligada a temas pagãos 

do Renascimento, apesar de ter, 

anteriormente, incentivado esse 

tipo de expressão artística princi-

palmente nas cidades italianas e 

no próprio Vaticano. Em meados 

do século XVI, a Igreja enfrentou 

esses temas por meio do estilo 

“barroco”, nome que os críticos 

de arte do século XIX deram com 

certo desprezo ao estilo vigente 

entre o final do século XVI e o iní-

cio do XVIII. A palavra barroco sig-

nifica “pérola irregular”.

O barroco foi caracterizado por 

um estilo estético rebuscado, pe-

sado, carregado. Na pintura, re-

presentou o apogeu dos temas 

religiosos, revelando, do ponto de 

vista técnico, uma quase obses-

são pelo contraste claro/escuro. O 

maior representante desse estilo 

é o italiano Caravaggio.

Professor, seria interessante 

apresentar aos alunos reprodu-

ções da pintura barroca em con-

traste com a pintura do Renasci-

mento e apontar as diferenças, 

principalmente em relação à cor. 

Selecione pinturas de Caravaggio, 

Diego Velázquez e Bartolomé Mu-

rillo, exemplos de pintores consi-

derados barrocos, e de Michelan-

gelo Buonarroti e Rafael Sanzio, 

representantes do Renascimento. 

Sabendo-se que o barroco se ex-

pandiu a partir de Roma e pros-

perou no mundo católico, inclu-

sive pelo Brasil, o professor pode 

solicitar que os alunos indiquem 

demonstrações do barroco na 

pintura, escultura e arquitetura 

do Brasil do século XVIII.
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1543: Copérnico publica Da revolu•‹o das esferas celestes. 

Erasmo e a loucura

O principal escritor humanista foi o holandês Erasmo de Roterdã. 

Embora sempre tenha sido leal ao papa, escreveu muitos livros no século 

XVI criticando a Igreja católica. Pretendia renová-la, torná-la mais próxima 

dos cristãos.

Erasmo escreveu, em 1511, um livro chamado Elogio da Loucura. Naquele 

período, era muito perigoso confrontar abertamente a Igreja. Por isso, recorreu 

à Loucura, uma personagem que Erasmo 

utiliza para criticar os abusos da Igreja. Por 

ela ousar fazer tal crítica, Erasmo a chama 

de louca. Mas como era o próprio Erasmo 

quem discordava dos rituais excessivos do 

catolicismo, ele a elogia.

Anos depois, Erasmo escreveu o livro 

O livre-arbítrio (1524), no qual fez uma defesa 

apaixonada da liberdade de consciência e 

de escolha. Disse que cada um deve ter o 

direito de pensar o que quiser, pois todo 

ser humano deve ser capaz de diferenciar 

o bem e o mal.

Erasmo era um humanista. Acredita-

va no potencial do ser humano e na razão 

humana. A Igreja, porém, considerou seus 

livros perigosos e proibiu sua divulgação.

Thomas e a utopia

Os humanistas apostavam na capacidade criadora, na inteligência e na 

sensibilidade humanas. Isso quer dizer que tinham uma visão otimista do 

mundo? Em parte sim, em parte não.

Esses pensadores demonstravam certo desconforto com o 

mundo. Lamentavam o rigor da Igreja, as injustiças sociais, as guer-

ras permanentes e as tiranias. Sonhavam com um mundo novo.

Essa inquietação e a esperança de uma realid ade melhor 

resultaram no surgimento da literatura chamada utópica, na qual 

são imaginados lugares perfeitos onde reinam a paz, a justiça, a 

liberdade e a fartura. Em 1515, o inglês Thomas More escreveu 

a obra Utopia, na qual descreve uma ilha imaginária, situada na 

América recém-descoberta, onde prevaleciam a igualdade e a 

tolerância: uma sociedade perfeita.

Retrato de Erasmo de Roterdã, óleo 
sobre painel de Hans Holbein, o Novo, 
1523. Biblioteca Nacional Francesa, 
Paris, França.

Retrato de Thomas More, óleo sobre painel de Hans Holbein, 1527. 
Thomas More se recusou a apoiar o rei Henrique VIII da Inglaterra 

quando este se divorciou de Catarina de Aragão para se casar com Ana 
Bolena, desafiando a proibição do papa. More foi condenado à morte e 

executado em 1535. Coleção Frick, Nova York, Estados Unidos.

Utópico: vem de utopia, 

palavra de origem 

grega que significa 

“nenhum lugar”.

O SEU LUGAR    
NA HIST O RIA

Os artistas do 

Renascimento 

ganharam fama 

universal porque 

revolucionaram a 

arte ocidental. Em 

toda parte, em 

qualquer tempo, 

alguns indivíduos 

se tornam artistas 

reconhecidos por 

seu talento.

Indique um artista 

natural de sua 

cidade ou região 

que foi reconhecido 

pelo seu talento na 

pintura, na escultura, 

na literatura ou 

em qualquer outro 

campo das artes.
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O seu lugar na História 

O objetivo da questão é sensibilizar os estudantes para 
o campo das artes em conexão com sua experiência pes-
soal e inserção na comunidade. Variável conforme o lugar, 
podem ser citados artistas que produziram arte na cidade 
ou na região em que os estudantes moram. Vale discutir as 
respostas dos estudantes em sala, de modo a valorizar a 
arte popular, local ou regional, quando for o caso, ou a arte 
brasileira, de forma geral.

 Para desenvolver
Peça aos alunos que consul-

tem um dicionário para registrar 
os significados dos conceitos 
de filosofia e teologia. Filosofia: 
amor ao saber; sabedoria (Dicio-

nário Priberam da Língua Portu-

guesa, <https://dicionario.pribe
ram.org/filosofia> consultado em 
15-10-2018); Teologia: ciência 
da religião, das coisas divinas 
(Dicionário Priberam da Língua 

Portuguesa, <https://dicionario.
priberam.org/teologia> consul-
tado em 15-10-2018). Depois, 
apresente a seguinte informa-
ção para introduzir o tema do 
humanismo renascentista cris-
tão na literatura: 

A Filosofia e a Teologia eram, 
na época do Renascimento, qua-
se inseparáveis. Mas os pensado-
res renascentistas apresentaram 
novidades, como a revalorização 
do pensamento de Platão, filóso-
fo ateniense do século V a.C., e 
de seus discípulos. Esse tipo de 
pensamento levou a que muitos 
filósofos contestassem o aristo-
telismo, base do pensamento de 
São Tomás de Aquino — principal 
teólogo da Igreja católica da Bai-
xa Idade Média. Nos meios uni-
versitários, entre os séculos XV 
e XVI, houve debates acalorados 
entre essas duas correntes filo-
sóficas, com o resgate do plato-
nismo, pois muitos religiosos e 
teólogos estavam inquietos em 
relação ao rigor doutrinário e ins-
titucional da Igreja. Assim como 
os artistas, eles desejavam hu-
manizar a religião e o divino. Mas 
a valorização do platonismo não 
significou o rompimento com o 
cristianismo, muito menos uma 
extrema valorização do paga-
nismo, mas sim uma tentativa 
de enriquecer filosoficamente a 
religião. Por isso, muitos histo-
riadores afirmam que o Huma-
nismo da Renascença foi, em 
vários aspectos, um Humanis-
mo cristão, que teve como seu 
maior expoente o holandês Eras-
mo de Roterdã. 

De olho na BNCC

A contextualização das manifestações artísticas e filosóficas 
do Renascimento contida até a página 103 permite que os alunos 
desenvolvam a habilidade EF07HI04 – Identificar as principais 
características dos Humanismos e dos Renascimentos e analisar 
seus significados. O professor pode reforçar a ideia de que o movi-
mento, apesar de ligado às artes e às ideias, teve repercussão fun-
damental para o desenvolvimento da revolução científica, assunto 
tratado nas páginas seguintes.
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1600: Giordano Bruno é condenado à fogueira pela Inquisição. 

 A revolução científica
O Renascimento plantou a semente de uma revolução científica que 

floresceu no século XVI e, principalmente, no XVII. Basta lembrar de alguns 

desenhos de Leonardo da Vinci, como o planador.

Copérnico e o heliocentrismo

Um dos avanços científicos mais importantes do século XVI 

foi a teoria heliocêntrica ou heliocentrismo, defendida pelo po-

lonês Nicolau Copérnico. Segundo essa teoria, o corpo celeste 

que se encontra no centro do Universo é o Sol, ao redor do 

qual gira um sistema de planetas, incluindo a Terra.

O heliocentrismo contrariava a doutrina católica baseada 

no geocentrismo. De acordo com essa teoria, o centro do 

Universo é ocupado pela Terra, ao redor da qual giram todos 

os corpos celestes, incluindo o Sol. A doutrina católica estava 

baseada no pensamento do filósofo grego Aristóteles, que 

defendia que a Terra era o centro do Universo.

Copérnico defendeu o heliocentrismo em 1543 no livro Da 

revolução das esferas celestes. Mas, por contrariar a doutrina da 

Igreja, essa teoria foi condenada. Alguns cientistas e filósofos, 

entretanto, estudaram a obra de Copérnico e se entusiasmaram 

com seu pensamento.

Galileu e a Inquisição

Um dos cientistas que estudaram a teoria heliocêntrica 

de Copérnico foi Galileu Galilei (1564-1642). Ele não se con-

tentou apenas em desenvolvê-la. Buscou sua comprovação 

nas observações que fez dos corpos celestes com uma luneta 

astronômica.

Publicou suas descobertas no livro O mensageiro das 

estrelas, em 1610. Retomou, ali, a teoria heliocêntrica, defen-

dendo que o sistema solar pertencia a uma galáxia, ou seja, um 

sistema composto de poeira cósmica e de bilhões de estrelas, 

umas vivas, outras apagadas. A galáxia ficou conhecida como 

Via Láctea.

Contrariada, a Igreja católica advertiu Galileu Galilei, em 

1616, exigindo que ele se desmentisse. Galileu se recusou e, 

por isso, foi preso pela Inquisição. Posteriormente, para escapar 

da morte na fogueira, disse publicamente que estava errado. 

Morreu infeliz, com quase 80 anos.

Nicolau Copérnico, óleo sobre tela de autoria 

desconhecida, 1579. Copérnico revolucionou 

a astronomia ao propor o Sol como centro do 

sistema planetário em que vivemos. Museu 

Nicolau Copérnico, Fromborck, Polônia.
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Galileu Galilei, óleo sobre tela de Justus 

Susterman, 1635. Galeria Palatina, Florença, 

Itália.

R
e
p

ro
d
u
ç
ã
o

/N
ic

o
la

u
s
 C

o
p
e
rn

ic
u
s
 M

u
s
e
u
m

, 
F
ro

m
b
o

rk
, 

P
o

lô
n

ia
.

1610: Galileu publica O mensageiro das estrelas.

 Para desenvolver

Galileu e Newton
O florentino Galileu faleceu 

em 1642, mesmo ano em que 
nasceu o inglês Isaac Newton 
(1642-1727), que viria a revo-
lucionar os estudos da Física. 
Newton estudou os textos de 
Galileu e desenvolveu a teoria 
sobre a lei da gravidade, iniciada 
por Galileu Galilei, considerado, 
por isso, o pai da Física Matemá-
tica Moderna. 

Fique ligado

POSKITT, Kjartan. Isaac 

Newton e sua maçã. São 
Paulo: Companhia das Le-
tras, 2001. (Coleção Mortos 
de Fama).

O livro faz uma narrativa so-
bre a genialidade de Newton.

Atividade 
complementar

Ciências da Natureza

Professor, mostre aos alu-
nos a representação da teoria 
geocêntrica (sem escalas) da 
imagem disponível em: <www.
joinville.udesc.br/portal/pro
fessores/jacimar/materiais/
Kepler.pdf>. Acesso em: 18 
set. 2018. Depois, sugira a ati-
vidade a seguir:

A palavra heliocentrismo 

vem do grego helios, que signi-
fica “Sol”. Logo, o conceito ex-
prime a ideia de que o Sol está 
no centro de um sistema que, 
por isso mesmo, é chamado de 
Sistema Solar. Copérnico não 
descobriu outros sistemas 
planetários, além do Sistema 
Solar, e assim sustentou que 
o Sol era o centro do Universo. 
Como vimos, a teoria oposta, 
que defende que o planeta 
Terra é o centro do Universo, 
é chamada de geocentrismo 
(geo = Terra).

• A teoria do heliocentrismo 
é considerada válida até 
hoje? Pesquise.

Os alunos devem responder 
que não, porque hoje se sabe 
que o Sistema Solar é um entre 
vários sistemas planetários 
do Universo.
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O centro do Universo

[…] Na Natureza se encontra uma substânc ia de natureza espi-

ritual, constante e dotada de grande velocidade, que, difundindo-se 

pelo Universo, penetra todos os lugares sem encontrar resistência, 

aquece, vivifica e torna fecunda todas as pessoas vivas… O corpo do 

Sol é o seu principal repositório, donde se expande uma imensa luz 

pelo Universo… Pode-se afirmar que este espírito fundador e esta luz 

difusa por todo o mundo confluem para o corpo solar, onde se unem 

e se fortificam, e por isso está ele colocado no centro do Universo.

CARTA de Galileu a Pietro Dini, 1614. In: GARIN, Eugene. 
Ciência e vida civil no Renascimento italiano. 

São Paulo: Unesp, 1994. p. 176-177. (Galileu, 1626).

• Com base no texto acima, procure identificar por que a Igreja reagiu ao 
pensamento de Galileu.

1686: Newton divulga a Lei da 
gravitação universal.

1637: Descartes publica Discurso sobre o mŽtodo. 

Após o estudo 

do capítulo, você 

manteria sua 

resposta à 

pergunta da 

página 96? 

PUXANDO PELA 

MEMÓRIA

 Razão e ciência
A revolução científica avançou no século XVII, apesar das perseguições 

da Igreja católica. Foi inspirada pelo racionalismo filosófico, um sistema de 
pensamento que, sem negar a existência de Deus, buscava a fundamentação 
do conhecimento na razão humana.

O francês René Descartes é considerado o pai do racionalismo moderno. 
Uma de suas principais obras foi publicada em 1637 com o título Discurso 

sobre o método. É dele a famosa frase “Penso, logo existo”.
Outro pensador da época que revolucionou o pensamento científico foi 

o inglês Isaac Newton. No livro Principia (1686), Newton se propôs a explicar 
por que os corpos e os objetos caem. Segundo sua teoria, todos os objetos da 
Terra são suficientemente pesados para serem atraídos pela força do planeta.

A origem da descoberta é uma lenda: Newton estaria sentado ao pé 
de uma macieira quando caiu sobre sua cabeça uma maçã madura. Ele per-
cebeu que a Terra possuía uma força de atração sobre os corpos: a Lei da 
gravidade. Com essa descoberta, Newton foi considerado o pai da Física.

A revolução científica do século XVII deve muito ao Renascimento. Leo-
nardo da Vinci idealizou um planador no século XVI, mas não soube fazê-lo 
voar. Isaac Newton nunca foi artista, mas percebeu que corpos no ar estavam 
condenados a cair, sem uma força que os mantivesse no alto.

Mas ambos tinham algo em comum: achavam que as respostas não 
podiam ser dadas pela religião.

DOCUMENTO

105

Créditos das imagens de baixo para cima: 
Archiv Gerstenberg/Ullstein Bild/Getty 
Images; Vincenzo Fontana/Corbis Historical/
Getty Images; Reprodução/Galeria Uffizi, 
Florença, Itália.; Universal History Archive/
Getty Images; Reprodução/Palácio Pitti, 
Florença, Itália.; Reprodução/Biblioteca 
Nacional, Paris, França.

Puxando pela memória

Ao final do capítulo, o aluno 

deve ser capaz de relacionar 

historicamente o movimento 

artístico do Renascimento a 

uma retomada da cultura gre-

co-romana, considerada pe-

los artistas dos séculos XV e 

XVI como esquecida durante 

a Idade Média. 

Documento

• Galileu valorizava o Sol 

como fonte de vida e cria-

ção, colocando-o no cen-

tro do Universo. Chegava 

mesmo a espiritualizá-lo, 

acrescentando uma di-

mensão religiosa ao seu 

raciocínio astronômico. A 

Terra não ocupava mais 

o centro do Universo, se-

gundo Galileu, razão pela 

qual a Igreja o perseguiu.

Fique ligado

MACLACHLAN, James. Ga-

lileu Galilei: o primeiro físi-

co. Trad. Laura Teixeira Motta. 

São Paulo: Companhia das 

Letras, 2008. 

Galileu Galilei criou a lei do 

movimento, a do pêndulo e a 

da queda dos corpos; desco-

briu as luas de Júpiter e deci-

frou a estrutura do Sistema 

Solar, entre muitas outras des-

cobertas. Esta biografia vem 

acrescida de documentos, 

gráficos, indicação bibliográ-

fica e explica grandes funda-

mentos da Física de forma 

clara e agradável.
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ROTEIRO DE ESTUDOS
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 O QUE APRENDEMOS?

1 |  Qual é a principal característica do pensamento humanista do Renascimento?

2 |  É possível dizer que o Renascimento era contra o cristianismo? Justifique.

3 |   Cite uma personagem bíblica que foi representada em pintura ou escultura por 
um grande artista do Renascimento.

4 |   O que levou os artistas do Renascimento a representar tão detalhadamente o 
corpo humano?

5 |  Cite um dos principais avanços do Renascimento em relação ao conhecimento 
científico sobre o Universo.

6 |  “Penso, logo existo.” De quem foi essa frase, típica do racionalismo no século 
XVII?

7 |  Qual é a relação entre Michelangelo e a arte religiosa na época do Renascimento?

8 |  Qual é a relação entre a Inquisição católica e o pensamento científico estimula-
do pelo Renascimento?

9 |  Por que a seguinte frase é falsa? 

As experiências científicas de Leonardo da Vinci demonstram que a aviação foi 
uma descoberta do Renascimento.

10 |  Por que a península Itálica foi importante para o Renascimento?

 PESQUISA

Vimos que, durante o 
Renascimento, diversos 
escritores produziram 
obras sobre ilhas imagi-
nárias, onde havia fartura, 
paz e justiça social, em 
situações diferentes do 
tempo e da sociedade 
nos quais viviam.

• A palavra utopia 
passou a ser utilizada 
em diversas situa-
ções, com diferentes 
significados. Pesqui-
se como essa pala-
vra foi utilizada por 
movimentos sociais a 
partir do século XIX. 
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Nesta gravura do século XVI, 

publicada no livro de Thomas More, 

a representação da ilha de Utopia, 

na qual reinava a igualdade entre os 

habitantes, está cheia de castelos e 

palácios. Coleção particular.

 Roteiro de estudos

O que aprendemos?

1. O homem passou a ocupar 

o centro do mundo, tornan-

do-se o principal agente 

criativo. A essa nova con-

cepção deu-se o nome de 

antropocentrismo.

2. Não, porque a maioria dos 

artistas ou pensadores re-

nascentistas não negou 

Cristo nem contestou 

a Igreja, embora alguns 

cientistas tenham propos-

to teorias contrárias aos 

dogmas cristãos. Além dis-

so, a Igreja católica foi uma 

das grandes patrocinado-

ras da arte renascentista.

3. Há obras de arte do Re-

nascimento que represen-

tam personagens bíblicas, 

como Davi, Deus e Adão, 

no teto da Capela Sistina 

e Maria com Jesus morto, 

no Vaticano, todas de Mi-

chelangelo.

4. Os renascentistas repre-

sentaram com fidelidade o 

corpo humano graças aos 

estudos de Anatomia que 

realizaram.

5. O principal avanço foi o 

heliocentrismo, proposto 

por Nicolau Copérnico, que 

defendeu a existência de 

um sistema planetário que 

gravitava em torno do Sol, 

considerado pelo cientista 

como o centro do Universo.

6. René Descartes.

7. Michelangelo fez várias 

esculturas e pintou vários 

quadros com personagens 

e temas bíblicos. Foi ele 

quem pintou o teto da Ca-

pela Sistina, no Vaticano.

8. A Inquisição censurou li-

vros e ideias, chegando a 

prender homens que de-

fendiam concepções do 

Universo opostas àque-

las sustentadas pela Igreja 

católica, como o heliocen-

trismo.

9. A frase é falsa porque Leo-

nardo da Vinci somente fez 

desenhos de planadores, 

jamais experiências con-

cretas com eles.

10. A península Itálica foi im-

portante para o Renasci-

mento porque as cidades 

italianas mais enriquecidas 

pelo comércio mediterrâni-

co incentivaram e financia-

ram os grandes artistas.

Pesquisa

A palavra utopia foi usada pelos movimentos socialistas nos sécu-

los XIX e XX, que pregavam uma revolução para acabar com a pobreza 

e as desigualdades sociais. No senso comum ou no discurso político, 

utiliza-se a palavra utopia para designar situações impossíveis de 

acontecer no decurso da história.
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  IMAGENS CONTAM A HISTÓRIA

Michelangelo, como vimos, produziu obras magníficas, seja como pintor, seja como escultor.

Analise as esculturas Moisés e Davi, reproduzidas a seguir, considerando o que você estudou no 

capítulo. Depois, responda às questões propostas.

1 | Qual é o aspecto inovador da representação da escultura Moisés?

2 | Nessa escultura, o que demonstra a relação entre a arte renascentista e a Igreja?

3 | Com base no que você aprendeu sobre a arte renascentista, qual é a característica principal da escultura  
Davi ?

 O PASSADO PRESENTE

“Morro como mártir por minha própria vontade.” Essas foram as últimas palavras de Giordano Bruno, 

um sábio do Renascimento. Adotou a teoria heliocêntrica de Copérnico, contestando o geocentrismo. 

Esse foi um dos motivos que o levaram a ser preso pela Inquisição. Como não desmentiu o que tinha 

escrito, ao contrário de Galileu, foi condenado a morrer na fogueira, em 1600. Uma prova da intolerância 

da Igreja católica naquela época.

Em pleno século XX, a Igreja católica voltou a censurar ideias. Na década de 1980, condenou a cha-

mada Teologia da Libertação, movimento católico surgido na América Latina que pregava que o mais 

importante dos ensinamentos de Cristo era o combate às injustiças sociais e econômicas do mundo. No 

Brasil, o franciscano Leonardo Boff foi o principal defensor da Teologia da Libertação. Foi condenado 

no Vaticano, em 1985, a um ano de silêncio, isto é, foi proibido de manifestar-se publicamente sobre 

assuntos religiosos. Abandonou a Igreja em 1992.

• A ação da Igreja contra o frei brasileiro Leonardo Boff é uma prova de que a intolerância da Igreja católica 
se prolongou até o século XX? Reúnam-se em grupos e discutam esse tema.

Moisés, escultura 

de Michelangelo, 

1513-1515. 

Basílica de 

São Pedro 

Acorrentado, 

Roma, Itália.

Davi, escultura  

de Michelangelo,  

1501-1504. Galeria 

da Academia, 

Florença, Itália.
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Imagens contam a 
história
1. O aspecto inovador está pre-

sente na representação da 
personagem com refinamen-
to anatômico, criando a ilu-
são de realidade, típica dos 
artistas da época.

2. A relação entre Igreja e Re-
nascimento reside na esco-
lha de Moisés como persona-
gem da escultura, sendo ele 
uma das principais persona-
gens do Antigo Testamento.

3. A representação fiel da figura 
humana, feita com base em 
estudos de Anatomia.

O passado presente
A intolerância da Igreja católica 

é assunto polêmico, mas a into-
lerância do século XVI é muito di-
ferente daquela ocorrida no sécu-
lo XX. Giordano Bruno foi conde-
nado à morte pela Inquisição, en-
quanto os defensores da Teologia 
da Libertação foram reconciliados 
ou sofreram punições disciplina-
res. O professor pode acrescentar 
que, no ano 2000, o papa João 
Paulo II pediu perdão pelos erros 
cometidos pela Igreja “a serviço 
da verdade por meio do uso de 
métodos que não têm relação 
com a palavra do Senhor”. Essa 
declaração foi acrescentada em 
carta de 2004, quando João Pau-
lo II afirmou que o pedido de per-
dão era “tanto para os dramas 
relacionados com a Inquisição 
quanto para as feridas deixadas 
na memória [coletiva] depois 
daquilo”.
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108108

No século XVI, o sentimento religioso da população europeia estava 

abalado.

Muita gente passou a discutir sobre qual seria o melhor caminho 

para salvar a alma. Esse tema tomou conta da mente de muitas pessoas 

naquela época. Um sentimento apavorava a todos: o medo do Inferno, 

pois era para lá que iam os pecadores... Como fazer para agradar a Deus 

e não ter destino tão terrível? O que fazer para chegar ao Paraíso?

Em várias partes da Europa, procissões de fiéis penitentes se açoitavam 

em público, suplicando a Deus o perdão de seus pecados. Assim, muitos 

europeus iniciavam o século XVI mergulhados em profunda desesperança.

A cristandade ocidental estava em crise. Religiosos devotados à pu-

reza da espiritualidade cristã defendiam uma religiosidade mais sincera 

e profunda para se livrar do mal e dos pecados. Fugir do pecado virou 

uma obsessão naquele tempo. As lutas sociais desencadeadas pelo 

sentimento religioso misturavam-se com ambições materiais, protestos 

sociais e projetos políticos de vários tipos.

Este capítulo vai contar como e por que ocorreu esse processo.

Na imagem está retratado 

um dos sete pecados que 

a Igreja cristã considerava 

gravíssimos. Você sabe 

dizer qual é? E por qual 

motivo ele foi tema de 

pinturas do século XV? 

REFORMAS 

RELIGIOSAS

The Bridgeman Art Library/Easypix

Detalhe de Os sete pecados 

capitais, óleo sobre painel de 

Jerônimo Bosch, século XV. 

Museu do Prado, Madri, Espanha.

Créditos das imagens de baixo para cima: 
Reprodução/Museu Poldi Pezzoli, Milão, Itália.; 
akg-Images/Latinstock; Ipsumpix/Corbis/Getty 
Images; Fred de Noyelle/Godong/Corbis/Getty 
Images; The Bridgeman Art Library/Easypix; G. 
Dagli Orti/The Bridgeman Art Library/Fotoarena

 Capítulo 7 
Reformas religiosas
Capítulo dedicado ao estu-

do das Reformas religiosas na 
Europa ocidental do século XVI, 
principalmente o luteranismo, 
o calvinismo e o anglicanismo. 
O personagem microanalítico é 
Martinho Lutero, monge agosti-
niano que desafiou a Igreja de 
Roma, protagonizando o movi-
mento de Reformas que primeiro 
rompeu com a unidade religiosa 
da Europa ocidental.

 Objetivos gerais do 
capítulo

• Demonstrar que o êxito das 
várias reformas estava re-
lacionado ao apoio político 
de nobres feudais, prínci-
pes ou reis. 

• Relativizar o papel das moti-
vações econômicas ligadas 
às Reformas, valorizando os 
aspectos doutrinários e reli-
giosos, decisivos em movi-
mentos fundamentalmente 
religiosos. 

• Examinar as estratégias ado-
tadas na Contrarreforma ou 
Reforma católica.

Habilidade da BNCC 

trabalhada no capítulo

EF07HI05

Puxando pela memória
Resposta pessoal. Espera-se que o aluno se refira à gula e ao fato 

de, na época, a religiosidade ter papel central no dia a dia da popu-
lação europeia.

Professor, apresente aos alunos o quadro completo de Os sete 

pecados capitais (séc. XVI, Museu do Prado, Madri, Espanha), do 
flamengo Hieronymus Bosch, que pode ser acessado em: <pt.wiki
pedia.org/wiki/Ficheiro: Hieronymus_Bosch-_The_Seven_Deadly_Sins_
and_the_Four_Last_Things.JPG>.

Pergunte o que eles observam, principalmente sobre o que repre-
sentam os círculos centrais. 

A obra é um exemplo da mentalidade religiosa às vésperas da Refor-
ma protestante. No centro da pintura há a representação de um olho 
e o trecho em latim: “Cuidado, cuidado, Deus a tudo observa”. Em vol-
ta dele, cenas retratam cada um dos sete pecados capitais (avareza, 
soberba, gula, ira, inveja, preguiça e luxúria). Nos cantos, cenas dos 
estágios finais da vida: Morte, Juízo Final, Inferno e Glória.  

De olho na BNCC
O texto de abertura do capí-

tulo apresenta um resumo de 
aspectos da cultura popular 
do início do período moderno, 
em que a religiosidade ocupa-
va papel de destaque, apre-
sentando um pano de fundo 
para se tratar do conteúdo do 
capítulo, relacionado integral-
mente ao seguinte objeto de 
conhecimento:

• Reformas religiosas: a 
cristandade fragmentada. 

O estudo e a execução das 
atividades propostas propor-
cionam condições para que 
o aluno atinja a habilidade:

• EF07HI05 – Identificar e 
relacionar as vinculações 
entre as reformas religio-
sas e os processos cultu-
rais e sociais do período 
moderno na Europa e na 
América.
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1517: Lutero condena a venda de indulgências.

dugdax/Shutterstock

Monumento a Martinho 

Lutero. Escultura de 

Rudolf Sienaering, 1883. 

Eisleben, Alemanha.

  Lutero, o monge que 
desafiou o papa
Eisleben é uma cidade do estado da Alta Saxônia, na atual Alemanha. Seu 

nome significa “viver no gelo”. Imagine o frio que faz ali no inverno. Cidade 

pequena, foi integrada ao Patrimônio da Humanidade em 1997.

Você sabe por que essa pequena cidade do interior da Alemanha ficou 

tão famosa? Porque foi lá que nasceu, em 1483, Martinho Lutero, que desafiou 

a poderosa Igreja católica e a autoridade do papa. 

O pai de Martinho Lutero era supervisor de uma mina de cobre. A mãe 

cuidava da casa e dos quatro filhos.

Ao perceber a destacada inteligência de Martinho, 

seu pai encaminhou-o para a Universidade de Erfurt, 

no centro da Alemanha atual, na esperança de vê-lo 

formar-se advogado ou, quem sabe, tornar-se funcio-

nário de algum príncipe da Saxônia. Era o ano de 

1501, e Martinho estava com 18 anos. Foi um 

estudante excelente. Lia muito e gostava 

de música. Aprendeu a tocar alaúde e, 

com frequência, tocava para os colegas.

O jovem Lutero era um homem re-

ligioso. Adorava ler a Bíblia – em latim, 

claro, pois ela ainda não estava traduzida 

para nenhum outro idioma. Portanto, 

somente aqueles que conheciam o la-

tim – estudantes, professores e padres 

– podiam ler a Bíblia.

De Erfurt, Lutero só saía para visitar 

os pais. No regresso de uma dessas visitas, 

em 1505, um acontecimento transformou sua 

vida. Caminhava pela estrada quando caiu 

uma forte tempestade. Lutero achou que iria 

morrer. Desesperado, fez uma promessa a 

Santa Ana: “Ajudai-me, Sant’Ana, a me livrar 

dessa tempestade, que juro entrar para a 

Igreja como monge”.

Lutero escapou da tempestade e cum-

priu sua promessa. Recolheu-se em um 

mosteiro, passando a viver exclusivamente 

para a religião. Sua grande preocupação, 

no início, era com a salvação da própria 

alma. Dedicou seu tempo ao estudo da 

Teologia. Em 1507, foi ordenado padre, 

além de monge.

… do alaœde, um 

instrumento musical 

que foi muito 

usado entre os 

séculos XVI e XVIII? 

Alguns dizem que 

foi o precursor da 

guitarra.

VOCÊ JÁ 
OUVIU FALAR  ...

Cronologia 
do cap’tulo

Lutero entrou 

para o mosteiro 

dos agostinianos, 

seguidores de Santo 

Agostinho, em Erfurt. 

Desde a Idade 

Média havia 

mosteiros 

dedicados a 

vários santos, 

como os 

franciscanos, 

que seguiam 

a regra de 

São  Francisco 

de Assis, ou 

os dominicanos, 

que seguiam a de 

São Domingos de 

Gusmão.

CÁ ENTRE NÓS
Ao perceber a destacada inteligência de Martinho, 

CÁ ENTRE NÓS

 Para desenvolver

Qual é a diferença entre 
padre e monge? 
Padre (do termo latino pater 

– que quer dizer “pai”) é um líder 
espiritual de uma comunidade, 
que recebeu o Sacramento da 
Ordem e pode ministrar ou ce-
lebrar todos os sacramentos da 
Igreja, como batizado, casamen-
to, missa, confissão, extrema-
-unção, etc. Ele pode pertencer 
a uma ordem religiosa, a uma 
congregação ou a uma diocese. 

Monge é aquele que faz par-
te de uma congregação religio-
sa e segue os votos de pobreza, 
castidade e obediência a Deus, 
como os franciscanos, dominica-
nos, agostinianos, beneditinos, 
capuchinhos, cartuxos, etc. Um 
monge pode ser ordenado padre 
e atuar nos ritos católicos com 
as comunidades de fiéis. 

Lutero entrou para o mosteiro 
dos agostinianos, seguidores de 
santo Agostinho, em Erfurt. Des-
de a Idade Média havia mostei-
ros dedicados a vários santos, 
como os franciscanos, que se-
guiam a regra de São Francis-
co de Assis, ou os dominicanos, 
que seguiam a de São Domingos 
de Gusmão. Mas ele também se 
ordenou padre e podia ministrar 
os sacramentos.

Fique ligado
MONTEIRO, Rodrigo Ben-

tes. As Reformas religiosas na 
Europa moderna: notas para 
um debate historiográfico. 
Varia Historia, Belo Horizonte, 
v. 23, n. 37, p. 130-150, jan./
jun. 2007. Disponível em: 
<www.scielo.br/pdf/vh/
v23n37/v23n37a08.pdf>. 
Acesso em: 18 set. 2018.

O artigo, como um verbe-
te destinado aos cursos em 
História, pretende analisar a 
produção historiográfica, so-
bretudo europeia, acerca das 
Reformas religiosas no início 
da Europa moderna. Eviden-
cia a crítica de abordagens 
mais tradicionais adotadas 
por autores comprometidos 
com sua fé, e os estudos me-
ramente institucionais, dou-
trinários ou funcionalistas. O 
artigo destaca a atenção dada 
por historiadores do século XX 
ao contexto da “pré-reforma”, 
à intensa devoção religiosa 
então vivida e à conexão en-
tre aspectos da vida religio-
sa, cultural, política e social 
da Europa moderna.
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1520: Lutero é excomungado. 1522: Lutero traduz a Bíblia para o alemão.

Paraíso e inferno
Lutero temia pela própria alma. Mas temer a morte é um sentimento 

humano e universal. Esse medo é sentido de diferentes maneiras, conforme 

a pessoa, a época e a sociedade em que vive. 

Na Europa do século XVI, homens e mulheres temiam a morte física, 

claro, mas sentiam pavor ainda maior da morte espiritual: a condenação de 

sua alma. Durante a Idade Média, a Igreja católica tinha convencido os cris-

tãos de que o Inferno aguardava os pecadores após a sua morte. Os padres 

diziam que poucos conseguiriam salvar a própria alma e alcançar o Paraíso. 

Para escapar do Inferno, não bastava garantir bom comportamento 

e boas ações, rezar sempre, não faltar à missa e confessar os pecados aos 

padres da paróquia. Era preciso fazer doações à Igreja católica pagando o 

dízimo – dez por cento do que se ganhava no mês ou no ano. 

O medo do Inferno, como vimos, era maior do que o medo da morte. 

Para dar alguma esperança de salvação aos cristãos, a Igreja católica criou 

durante a Idade Média a ideia de “inferno provisório”, chamado Purgatório. 

Um lugar onde as almas purgavam os pecados até que, purificadas, fossem 

autorizadas a entrar no Paraíso. 

Entretanto, a Igreja católica passou a cobrar pelo remédio. Para que 

a alma do morto escapasse do Purgatório, os parentes deviam pagar por 

missas e fazer doações.

Observe com atenção a pintura ao 

lado, que representa o Purgatório. 

Descreva-a em relação ao tema 

do capítulo.

O  QUE HÁ NA IMAGEM?
Purgar: tornar puro; 

livrar-se de impurezas.
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Virgem com o menino e o Purgatório, óleo sobre tela de 

Diego Quispe Tito, século XVII. Museu de Arte do Brooklin, 

Nova York, Estados Unidos.

O SEU LUGAR    
NA HIST O RIA

O Brasil não tem 

uma religião 

oficial. Diversas 

manifestações de fé 

são aceitas no país.

Em grupo, façam 

uma pesquisa com, 

pelo menos, vinte 

pessoas. Podem 

ser vizinhos da 

rua ou do prédio, 

frequentadores da 

praça, funcionários 

da escola, etc. 

Perguntem: você 

segue uma religião? 

Qual? Apresentem 

os resultados da 

pesquisa em sala de 

aula.

 Para desenvolver

Os sete sacramentos 
versus os sete pecados 
capitais da Igreja 
católica

A Igreja de Roma definiu, entre 
os séculos XII e XIII, os sete sacra-
mentos, isto é, os sete sinais da 
graça divina que sustentavam a 
fé cristã. São eles:

• Batismo, quando o recém-
-nascido recebe seu nome 
cristão.

• Crisma, a confirmação do 
batismo.

• Eucaristia ou comunhão, ato 
supremo da missa católica, 
quando o padre consagra o 
corpo (hóstia) e o sangue de 
Cristo (vinho) e os fiéis rece-
bem a hóstia consagrada.

• Confissão, quando o cristão 
conta seus pecados ao padre, 
em segredo, e recebe penitên-
cias espirituais, como rezar.

• Ordenação, quando os que 
decidem entrar para o clero 
fazem votos de castidade, 
pobreza e obediência, pro-
metendo dedicar sua vida 
a Deus.

• Matrimônio, quando os noivos 
celebram seu casamento.

• Extrema-unção, bênção que 
o padre dá aos enfermos para 
tentar salvar a alma dos mo-
ribundos. Atualmente, é cha-
mada de unção dos enfermos.

Em oposição aos sete sacramentos, a Igreja católica instituiu os 
sete pecados capitais:

• Gula, o desejo insaciável por comer e beber.

• Avareza, o apego excessivo aos bens materiais, dinheiro e pro-
priedades.

• Luxúria, fazer muito sexo ou até mesmo pensar muito nele.

• Cólera ou ira, sentir raiva, ódio, nutrir sentimento de vingança.

• Inveja, cobiçar o que pertence a outra pessoa ou desejar que ela 
não tenha o que tem.

• Preguiça, gostar de não fazer nada, ficar no ócio, evitar o traba-
lho e, sobretudo, deixar de frequentar a igreja nos domingos e 
dias santificados.

• Vaidade, falar bem de si mesmo, divulgar as próprias qualida-
des, reais ou imaginadas, como a beleza, o poder ou a posse de 
bens materiais.

O que há na imagem? 
Pessoas estão ardendo 

no fogo. Na parte inferior, ho-
mens com as mãos em posi-
ção de prece suplicam a sal-
vação à Virgem Maria, com o 
menino Jesus no colo. Uma 
possível interpretação é a de 
que as pessoas representam 
as almas sofredoras no Purga-
tório pedindo auxílio a Cristo 
e a Santa Maria.

O seu lugar na História 
Resposta pessoal e variá-

vel conforme o lugar e os en-
trevistados. O professor pode 
estimular a turma a tabular e 
classificar os dados de acor-
do com a identidade étnica 
(autodeclaração), profissão, 
idade, sexo. É fundamental 
que eles percebam a diver-
sidade de crenças e que as 
respeitem.

HISTORIA_DOC_G2020_7ano_MP_Cap07_108a121.indd   110 11/4/18   4:28 PM



111MANUAL DO PROFESSOR - CAPÍTULO 7

111Reformas religiosas| CAPêTULO 7 

1525: Revolta camponesa liderada por Thomas Müntzer.

  Enquanto isso, na Roma dos papas
Os cardeais da Igreja católica viviam em meio à riqueza e ao luxo, às 

vezes i ndiferentes às misérias da população. O alto clero se contentava em 

ver cumpridos os sacramentos. 

A Igreja enriquecia. Nobres sem vocação espiritual viravam bispos, car-

deais e até papas. A Capela Sistina, em Roma, pintada pelo grande artista 

Michelangelo, mostra bem qual era a preocupação do alto clero católico: 

investir nas artes, construir monumentos, celebrar a grandiosidade da Igreja. 

Vimos, no capítulo anterior, a beleza das pinturas e esculturas religiosas 

do Renascimento. Não se pode negar que uma obra como a Capela Sistina, 

resultado do empenho do papa Sisto VI, é um tesouro do Renascimento 

italiano. Mas também é fato que o alto clero romano se preocupava mais 

com o próprio luxo do que com as obrigações do sacerdócio.

Votos desrespeitados
O comportamento de muitos sacerdotes do baixo clero (os padres das 

paróquias) deixava a desejar. Apesar dos votos de castidade, celibato e pobreza 

que faziam para ser ordenados padres, muitos ignoravam suas promessas. 

Seguidores de Nicolau e do mago Simão 

A pessoa que se ordenava padre da Igreja católica tinha de fazer o voto 

de celibato, ou seja, de não casar. Porém, muitos padres daquela época 

costumavam namorar. Alguns até viviam com mulher e filhos em casa. Havia 

sacerdotes que lastimavam o mau exemplo dos colegas que desrespeitavam 

o voto de castidade e os acusavam de “nicolaístas”. Isso porque, no início do 

cristianismo, um padre chamado Nicolau teria defendido que os sacerdotes 

podiam namorar e casar.

Entretanto, a Igreja católica estava diante de um impasse: ou deixava 

que os padres se casassem, abolindo o celibato, ou mantinha o celibato, 

porém, enquadrando os padres. A Igreja não fez nem uma coisa nem outra. 

Os “seguidores de Nicolau” continuaram a desmoralizar a Igreja.

Além dos nicolaístas, havia padres que gostavam de riqueza, o que era 

proibido pela Igreja, pois, ao escolher o sacerdócio, todo padre fazia voto 

de pobreza. No entanto, muitos sacerdotes não seguiam as regras. Alguns 

chegavam ao ponto de vender objetos sagrados, as chamadas relíquias. Ven-

diam pedaços de tecido, dizendo que eram do manto de Jesus, ou pedaços 

de madeira, garantindo que eram da cruz de Cristo, ou até um osso de um 

defunto, alegando ter pertencido a algum santo. Chamavam esse compor-

tamento de “simonia”, por conta de um famoso relato contido na Bíblia: um 

mago chamado Simão, depois de converter-se ao cristianismo, tentara comprar 

do apóstolo Pedro o dom de transmitir o Espírito Santo a quem o quisesse.

A Igreja pouco fazia para impedir a prática da simonia. Mais grave que 

isso: ela própria passou a explorar a boa-fé da população, vendendo nada 

menos do que a salvação eterna da alma! 

… que castidade 

e celibato são 

coisas diferentes? 

Castidade significa 

evitar qualquer tipo 

de relação sexual, 

mesmo em um 

simples namoro. 

Celibato é o mesmo 

que ficar solteiro – o 

que não impede que 

o indivíduo namore. 

Uma pessoa pode 

ser celibatária ou 

solteira sem manter 

a castidade. Os 

padres católicos, 

em virtude de seus 

votos, tinham (e têm) 

a obrigação de se 

manterem castos e 

celibatários.

VOCÊ JÁ 
OUVIU FALAR  ...

Sacerdócio: ofício 

desempenhado pelo 

padre.

Relíquia: no catolicismo, 

objeto digno de 

veneração associado 

à vida de Cristo, da 

Virgem Maria ou de 

santos (como o manto 

de Jesus, o santo 

sudário, a túnica de 

Maria, etc.).

 Para desenvolver

A sacralização do 
matrimônio

O matrimônio só foi conside-
rado um sacramento pela Igreja 
católica no Concílio de Latrão, 
ocorrido em 1215. Até então, o ca-
samento era considerado um as-
sunto individual ou, no máximo, 
familiar. Leigo, portanto. Mesmo 
depois de ser considerado um sa-
cramento, suas regras eram sis-
tematicamente burladas. A Igre-
ja tinha grande dificuldade para 
fazer cumprir seus princípios, 
em particular entre os nobres, 
que com frequência repudiavam 
suas esposas – por adultério ou 
esterilidade – e casavam-se no-
vamente, contrariando a regra do 
matrimônio indissolúvel. O caso 
mais conhecido foi o do rei inglês 
Henrique VIII, que rejeitou a espo-
sa, Catarina de Aragão, porque 
ela não lhe dava filhos homens 
e casou-se com Ana Bolena, em 
1533. Henrique VIII rompeu com 
Roma e fundou a Igreja anglicana. 
O fato é que, para reis e nobres, o 
que importava era a descendên-
cia e a transmissão de títulos e 
bens, além do nome perpetuado. 
O Concílio de Trento (1545-1563) 
não só ratificou a necessidade 
dos votos de castidade e celiba-
to para a ordenação dos sacer-
dotes como fez o que pôde para 
defender as regras da Igreja no 
que se refere ao matrimônio da 
população, em uma época em 
que os protestantes questiona-
vam o caráter sacramental do 
casamento. 
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1530: Confissão de Augsburgo, origem da Igreja protestante. 

Lutero afixa suas críticas à 
Igreja na porta da catedral 
de Wittenberg. Gravura 
de autoria desconhecida, 
do século XIX.

 Lutero desafia a Igreja

Não era todo o clero que desrespeitava as  leis da Igreja. Diversos fra-

des do clero regular – o clero dos mosteiros – lutavam pela defesa de uma 

religião cristã que estivesse de acordo com os Evangelhos, com a palavra e 

o exemplo de Jesus Cristo.

O desafio de 1517

Em 1517, o papa Leão X ordenou uma grande venda de indulgências 

para financiar a reforma da Basílica de São Pedro, sede da Igreja de Roma.

Naquele ano, um frade, chamado João Tetzel, apareceu na cidade alemã 

de Wittenberg para vender indulgências em nome do papa. Lutero morava 

lá desde 1508, onde ensinava Teologia na universidade. 

Ao se deparar com o negócio das indulgências, Lutero perdeu a paciência. 

Redigiu um texto com 95 artigos, conhecidos como as Teses de Lutero, em 

que criticava a prática da venda das indulgências e outros abusos da Igreja. 

Lutero pregou o papel com suas teses na porta da catedral da cidade.

Evangelho: cada 

um dos quatro 

livros escritos pelos 

apóstolos de Jesus 

Cristo: Mateus, Marcos, 

Lucas e João. Narram a 

vida, os ensinamentos 

e a ressurreição de 

Cristo. Os Evangelhos 

compõem o Novo 

Testamento, que integra 

a Bíblia.

Lutero não queria romper com a Igreja. Apenas queria “reformá-la”, apro-

ximá-la dos cristãos. Queria facilitar o acesso de todos à religião evangélica 

que, para ele, não se resumia aos sacramentos. 

A Igreja católica reagiu, exigindo que Lutero se desculpasse por seu atre-

vimento. Mas ele confirmou tudo o que havia escrito, pois queria denunciar 

uma situação com a qual não concordava.
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1527: Henrique VIII da Inglaterra solicita ao papa a anulação de seu casamento.

Salvação à venda: indulgências

A partir do final da Idade Média, os papas da Igreja católica autorizaram 

a venda de um documento oficial chamado indulgência, caracterizando uma 

espécie de “certificado de perdão” que supostamente livrava seu portador 

de todos os pecados cometidos em sua vida. 

Agora, não se tratava mais da venda de falsas relíquias por sacerdotes 

do baixo clero (os padres). Era o alto clero (os bispos e cardeais) que desres-

peitava a boa-fé dos cristãos, e com o apoio do papa.

Nas cidades, os cristãos faziam fila para comprar as indulgências – algumas 

muito caras, outras mais baratas –, convencidos de que aquele documento 

garantiria a salvação eterna de sua alma. Naquele período, a Igreja enriquecia 

cada vez mais.

Os padres no inferno

Uma das formas de manifestar nosso pen-

samento e nossas opiniões, seja contra ou a 

favor de determinada ideia ou situação, é por 

meio da arte. 

No exemplo a seguir, uma pintura do século 

XVI, o artista manifesta seu desagrado com rela-

ção ao clero, mostrando padres sendo cozidos 

no caldeirão do diabo. Observe-a com atenção.

• Que elementos da pintura permitem identificar os religiosos? E o diabo? Discuta com os 

colegas e o professor.

OUTRAS HISTÓRIAS ARTE

Detalhe de O inferno. Óleo sobre painel de autor português desconhecido, 1510-1520. 
Museu Nacional de Arte Antiga, Lisboa, Portugal.
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Atividade 
complementar

A liberdade do cristão 
Em 1520, Martinho Lutero 

escreveu o livro A liberdade do 
cristão, em que apresentou ao 
papa as suas ideias.

Leia o trecho a seguir. 
[…] Obras boas e justas ja-

mais fazem um homem bom 
e justo, mas um homem bom 
e justo faz boas obras. Obras 
más não fazem um homem 
mau, mas um homem mau 
faz más obras […].

[…] aquele que não tem fé 
não pode tirar proveito de ne-
nhuma boa obra para se jus-
tificar e assegurar sua salva-
ção. Em contrapartida, não é 
nenhuma de suas obras más 
que o torna mau nem o con-
dena, mas sua falta de fé que 
torna a pessoa e a árvore má e 
que faz obras más e malditas. 
Por isso, para se tornar justo 
ou mau, não se começa pelas 
obras, mas pela fé.

TEOLOGIA & Vida. A 
liberdade do cristão, de 

Martinho Lutero. Disponível 
em: <http://teologia-vida.
blogspot.com.br/2007/12/

liberdade-do-cristo-de-mar
tinho-lutero.html>. 

Acesso em: 8 jul. 2019.

1. Relacione este texto com 
as informações sobre a 
venda de indulgências 
pela Igreja.
Os alunos devem informar 

que Lutero afirma que “aquele 
que não tem fé não pode tirar 
proveito de nenhuma boa obra 
para se justificar e assegurar 
sua salvação”. Essa frase sig-
nifica que a compra de indul-
gências não pode assegurar 
a salvação.

2. O que Lutero considera 
como a atitude mais im-
portante para a salvação 
da alma?
Espera-se que os alunos 

identifiquem a fé, a crença no 
poder e na graça de Deus.

Outras histórias 
Arte

• O diabo está identificado 
pelos chifres na cabeça. 
Os religiosos podem ser 
reconhecidos pela ton-
sura, corte em que o ca-
belo é raspado no alto da 
cabeça, um sinal distinti-
vo usado por padres se-
culares até o século XX e 
que ainda é adotado por 
algumas ordens religio-
sas (clero regular).
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1530: Confissão de Augsburgo, origem da Igreja protestante. 

Lutero afixa suas críticas à 
Igreja na porta da catedral 
de Wittenberg. Gravura 
de autoria desconhecida, 
do século XIX.

 Lutero desafia a Igreja
Não era todo o clero que desrespeitava as  leis da Igreja. Diversos fra-

des do clero regular – o clero dos mosteiros – lutavam pela defesa de uma 

religião cristã que estivesse de acordo com os Evangelhos, com a palavra e 

o exemplo de Jesus Cristo.

O desafio de 1517

Em 1517, o papa Leão X ordenou uma grande venda de indulgências 

para financiar a reforma da Basílica de São Pedro, sede da Igreja de Roma.

Naquele ano, um frade, chamado João Tetzel, apareceu na cidade alemã 

de Wittenberg para vender indulgências em nome do papa. Lutero morava 

lá desde 1508, onde ensinava Teologia na universidade. 

Ao se deparar com o negócio das indulgências, Lutero perdeu a paciência. 

Redigiu um texto com 95 artigos, conhecidos como as Teses de Lutero, em 

que criticava a prática da venda das indulgências e outros abusos da Igreja. 

Lutero pregou o papel com suas teses na porta da catedral da cidade.

Evangelho: cada 

um dos quatro 

livros escritos pelos 

apóstolos de Jesus 

Cristo: Mateus, Marcos, 

Lucas e João. Narram a 

vida, os ensinamentos 

e a ressurreição de 

Cristo. Os Evangelhos 

compõem o Novo 

Testamento, que integra 

a Bíblia.

Lutero não queria romper com a Igreja. Apenas queria “reformá-la”, apro-

ximá-la dos cristãos. Queria facilitar o acesso de todos à religião evangélica 

que, para ele, não se resumia aos sacramentos. 

A Igreja católica reagiu, exigindo que Lutero se desculpasse por seu atre-

vimento. Mas ele confirmou tudo o que havia escrito, pois queria denunciar 

uma situação com a qual não concordava.
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Atividade 
complementar

Ética e Moral
O que é a Ética? O que é Mo-

ral? Quem primeiro tratou do 
assunto no Ocidente foram 
os filósofos gregos da Anti-
guidade. 

Ética foi definida como 
“bom costume”, e ético, o 
indivíduo portador de “bom 
caráter”, cidadão que obser-
va os valores dominantes na 
sociedade. 

Alguns filósofos separavam 
a Ética da Moral, dizendo que a 
Moral tinha a ver apenas com 
o comportamento, enquanto a 
Ética tinha a ver com o pensa-
mento. Uma coisa é agir mal 
por hábito, outra é agir mal por 
não achar que o mal é mal.

Tendo explicado aos alunos 
essa distinção, pergunte a 
eles: o clero criticado por Lu-
tero agia contra a Ética, con-
tra a Moral ou contra as duas? 
Justifique com elementos do 
capítulo.

A questão visa estimular 
o estudante a pensar nos te-
mas da cidadania e da demo-
cracia representativa a partir 
do estudo da história, além 
de relacionar conteúdos de 
épocas ou temas distintos. 
O professor pode destacar a 
sutileza do contraste Ética/
Moral colocado pelos filósofos 
gregos, considerando que agir/
pensar mal são ações muito 
próximas. Nesse caso, o cle-
ro do século XVI agiu contra a 
Ética e a Moral, confundindo 
religião com negócio. Por sua 
vez, adotando-se o contraste 
Ética/Moral proposto por al-
guns filósofos gregos, é pos-
sível que os padres do sécu-
lo XVI fizessem malfeitos por 
hábito. Mas é difícil que não 
soubessem que suas atitu-
des eram pecadoras. Logo, 
também agiam contra a Ética.

Material digital
Como sugestão para trabalhar essas habilidades, acompanhe a 

sequência didática A disputa pelo luteranismo localizada no mate-
rial digital do Manual do Professor.
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1531: Clero inglês proclama o rei chefe da Igreja anglicana.

Bula: decreto 

estabelecido pelo 

papa com força de 

lei religiosa para os 

católico s.

Excomunhão: pena 

espiritual imposta 

pela Igreja contra os 

católicos que a desafiam 

ou causam transtorno 

à comunidade; 

proibição de fazer a 

comunhão e receber 

qualquer sacramento. 

Ilustração do 

século XIX 

representando a 

prensa de livros 

de Gutenberg 

do século XV. 

akg-Images/Latinstock

O clima esquenta

Vários emissários do papa tentaram convencer Lutero de que era me-

lhor desculpar-se com a autoridade máxima da Igreja. Mas Lutero não abriu 

mão de suas ideias, pois acreditava que a salvação estava na dedicação de 

cada indivíduo a Deus. Ele dizia que Deus não era um mercador que cobrava 

pedágio para os cristãos entrarem no Céu. 

Em 1521, o papa publicou uma bula declarando a excomunhão de Lutero, 

iniciando uma perseguição que poderia resultar na sua pena de morte.

Doutrina luterana e Reforma

Entre 1517 e 1521, Lutero amadureceu suas ideias e construiu uma nova 

doutrina cristã, que pode ser resumida em três pontos:
 »  A salvação da alma de cada cristão depende de sua fé, desde que 

seja uma fé sincera, dedicada às palavras do Evangelho, um sentimento 

íntimo de comunhão com Deus. Não depende de fazer obras piedo-

sas, muito menos de comprar indulgências. Essa ideia ficou conhecida 

como “doutrina da justificação pela fé”.
 »  Todo bom cristão pode ser pastor de seu rebanho, desde que se 

dedique ao estudo do Evangelho. Ninguém precisa fazer votos de 

castidade e pobreza para pregar o Evangelho. Um bom conhecedor 

da Bíblia pode ser pregador e viver como qualquer cristão: casar-se, 

construir família e, inclusive, ganhar dinheiro em trabalho honesto. Essa 

ideia, que atacou diretamente o clero, ficou conhecida como “doutrina 

do sacerdócio universal”. 
 »  A verdade cristã se encontra na Bíblia e somente nela. Nada que esteja 

escrito na Bíblia pode ser contestado. Os homens podem 

falhar, porque são humanos, sujeitos a diversas tentações. 

Todos podem errar, até mesmo o papa. Somente a Bíblia é 

infalível, não o papa, dizia Lutero, porque é divina, contém 

as palavras de Deus. Essa foi sua “doutrina da infalibilidade 

da Bíblia”.

Lutero traduziu a Bíblia para a língua alemã, em 1522, 

fato que estimulou traduções para outras línguas. A doutrina 

luterana teve ampla repercussão na Europa, favorecida por 

uma das maiores invenções da época: a imprensa. 

Ela tornou possível divulgar livros e folhetos em 

uma escala até então inédita.

A divulgação das ideias de Lutero seria im-

possível sem a invenção do tipógrafo. Esse apa-

relho foi desenvolvido pelo alemão Johannes 

Gutenberg. Tinha tipos de letras e acentos gráficos 

móveis, feitos em metal, que permitiam compor 

e imprimir o mesmo texto inúmeras vezes. 

Ilustração do 

século XIX 

representando a 

prensa de livros 

de Gutenberg 

do século XV. 

Todos podem errar, até mesmo o papa. Somente a 

infalível, não o papa, dizia Lutero, porque é divina, contém 

as palavras de Deus. Essa foi sua “doutrina da infalibilidade 

da Bíblia”.

Lutero traduziu a 

fato que estimulou traduções para outras línguas. A doutrina 

luterana teve ampla repercussão na Europa, favorecida por 

uma das maiores invenções da época: a 

Atividade 
complementar

Toda a heresia é pecado, 

mas nem todo pecado é 

heresia

A doutrina católica distin-

gue dois tipos de erro: os pe-

cados e as heresias.

São considerados pecados 

os erros que os cristãos come-

tem ao desrespeitar qualquer 

regra ou preceito da religião ca-

tólica. A heresia é mais grave 

do que o pecado, pois é consi-

derada uma atitude proposital, 

que configura uma afronta à 

doutrina oficial.

Na Idade Média, desde o 

século XIII a Igreja possuía um 

tribunal para perseguir os he-

reges: o Tribunal da Inquisição. 

Os praticantes de feitiçaria 

eram considerados hereges 

por terem escolhido aliar-se ao 

diabo, renegando a Deus. Uma 

vez descobertos, eram conde-

nados à morte na fogueira. 

No tempo de Lutero, enquan-

to um pecador era absolvido 

após confessar seus peca-

dos e cumprir a penitência 

estabelecida pelo sacerdote, 

o herege podia ser condenado 

à morte na fogueira, uma vez 

que a heresia era considerada 

um crime de fé. Atualmente, a 

pessoa considerada herege é 

afastada ou expulsa da Igreja.

Com base no texto acima, 

peça aos alunos que respon-

dam: por que Lutero foi con-

siderado herege pela Igreja 

católica?

Os alunos devem responder 

que Lutero foi considerado he-

rege porque condenou certas 

práticas e doutrinas da Igreja 

e se recusou a obedecer às or-

dens de Roma, quando o papa 

exigiu dele um pedido de des-

culpas e retratação.
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1545: Concílio de Trento (1545-1563).1535: Calvino publica a primeira edição em latim de Institui•‹o da fŽ crist‹.

O impacto da doutrina luterana foi tão grande que 

provocou o movimento conhecido como Reforma. Esse 

movimento não se deu de forma imediata. Aos poucos, 

Lutero encontrou apoio para levá-lo adiante. Ele correu 

grande perigo ao desafiar o papa e só escapou da fogueira 

por contar com poderosos aliados.

  A nobreza alemã 

entra em cena

Lutero estava ciente de que o rompimento com a Igreja 

católica poderia interessar à nobreza germânica. Presumiu 

que os nobres desejavam livrar-se do poder papal em seus 

territórios, do pagamento de tributos à Igreja e, quem sabe, 

pretendiam até confiscar as terras da Igreja. 

De fato, muitos nobres alemães se engajaram na Reforma 

religiosa. Em contrapartida, o imperador do Sacro Império 

Romano-Germânico, Carlos V, tomou as dores da Igreja 

católica. Proibiu a doutrina de Lutero e o declarou inimigo político em 1521.

Excomungado pelo papa, naquele mesmo ano, Lutero conseguiu a 

proteção do príncipe da Saxônia, que o abrigou em seu castelo. Ele contava 

com o apoio de grande parte da nobreza alemã que, em 1530, apresentou 

ao imperador um documento que ficou conhecido como Confissão de 

Augsburgo (cidade localizada no sul do estado alemão da Baviera). Esse 

documento continha os preceitos da doutrina luterana.

A reunião dos nobres alemães com o imperador terminou em clima de 

guerra. Carlos V já havia assinado o Édito de Worms, que proibia o luteranis-

mo e declarava Lutero fugitivo, herege e criminoso, além de prescrever suas 

obras. Os nobres protestaram contra tal decisão. Essa é a razão pela qual 

a Reforma luterana ficou também conhecida como Reforma protestante, 

dando origem ao termo protestantismo.
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Carlos V recebe dos grandes 
nobres alemães a Confissão 
de Augsburgo, considerado 
o documento fundador da 
Igreja luterana. Gravura 
do século XIX. Coleção 
particular.

Confiscar: tirar a 

propriedade em nome 

da autoridade ou sob 

força da lei.
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Lutero, retrato de Lucas Cranach, o Velho, 
1529. Aos 46 anos, Lutero vivia sob a proteção 
dos nobres. Museu Poldi Pezzoli, Milão, Itália.

 Para desenvolver

A Bíblia de Lutero 
Uma das principais propos-

tas de Lutero era a de difundir o 

conhecimento para o conjunto 

da população. Para tanto, reali-

zou a primeira tradução do Novo 

Testamento da Bíblia para a lín-

gua alemã, em 1522, de gran-

de aceitação, que rompeu com 

o monopólio da Bíblia em latim 

e possibilitou a difusão da dou-

trina cristã na Europa. Depois 

dela, vieram outras em diversas 

línguas, favorecendo a alfabeti-

zação na Europa protestante. 

Em 1534 Lutero publicou a tra-

dução da Bíblia completa, usan-

do para o Antigo Testamento os 

textos hebraicos e aramaicos da 

Bíblia hebraica, além dos livros 

“apócrifos” em grego.

Fique ligado

ALTMANN, Walter et al. Lu-

tero e a Reforma 500 anos 

depois. Um debate. Revis-

ta do Instituto Humanitas 

Unisinos n. 514, ano XVII, 30 

out. 2017. Disponível em: 

<http://www.ihuonline.uni

sinos.br/media/pdf/IHUOn

lineEdicao514.pdf>. Acesso 

em: 22 set. 2018.

Há 500 anos, Martinho Lu-

tero afixou suas 95 teses na 

porta da Igreja do Castelo de 

Wittenberg. O ato inaugura 

a chamada Reforma protes-

tante. Mais do que uma insur-

gência teológica, a Reforma 

luterana acabou gerando con-

sequências políticas, econô-

micas e sociais, a ponto de ser 

compreendida como um dos 

marcos históricos da transi-

ção da Idade Média para a 

modernidade.
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1555: Paz de Augsburgo. 1546: Morte de Lutero. 

Camponeses se revoltam

O teólogo Thomas Müntzer entendeu 

que a Reforma protestante poderia, além 

de purificar o cristianismo, melhorar a vida 

do campesinato. Em 1525, liderou uma re-

belião que reuniu quase 10 mil homens. Os 

camponeses rebeldes saquearam igrejas, 

campos e castelos na região da Turíngia, ao 

norte da Baviera. 

A reação da nobreza foi feroz. Milhares de 

camponeses morreram na luta. Müntzer foi 

preso e decapitado naquele mesmo ano.

Müntzer redigiu um texto contendo doze 

reivindicações, entre as quais se destacam: 

a) a eleição popular dos pastores; b) a abolição 

das taxas senhoriais; c) a extinção da servidão 

camponesa.

Lutero não se omitiu diante da revolta cam-

ponesa liderada por Müntzer. Citando Jesus 

Cristo, ele disse: “Quem usa a espada mor-

re pela espada”. Em viagem pela região da 

Turíngia, onde ocorriam as revoltas camponesas, 

Lutero escreveu:

No documento acima, Lutero toma o partido dos príncipes e senhores feudais alemães. Reúna-

-se em grupos para responder às seguintes questões.

1 | Com base nas informações do capítulo, expliquem as razões da escolha política de Lutero.

2 | Lutero se apoia em argumentos religiosos para justificar o massacre dos camponeses?

Hordas assassinas de camponeses la-
drões […]. Temos que despedaçá-los, de-
golá-los e apunhalá-los […]. Matem todos 
que possam matá-los, como se mata um 
cão furioso! Por isso, queridos senhores, 
ouvi-me e matai, degolai sem piedade […].

VEIGA, Luiz. A Reforma protestante. 8. ed. 
São Paulo: Ática, 2011. p. 18.

OUTRAS HISTîRIAS LUTAS SOCIAIS
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Gravura representando 

a rebelião camponesa 

de 1525 na Baviera. 

Coleção particular.

Outras histórias 

Lutas sociais

1. Lutero escolheu apoiar 
a nobreza alemã porque 
foi esse grupo social que 
ofereceu a ele condições 
políticas para levar adian-
te o seu movimento de 
reforma religiosa.

2. Lutero também utiliza ar-
gumentos religiosos para 
apoiar o massacre, pois, 
na ordem social da cris-
tandade, os camponeses 
ou trabalhadores não po-
dem se rebelar em armas. 
A rebeldia contra a hierar-
quia social é um pecado 
mortal, pois se presume 
que ela exprime a vonta-
de divina. Sua ocorrên-
cia desperta a cólera de 
Deus e merece castigo 
exemplar.

A citação completa está no 
Evangelho de Mateus, (26-
-52): “Então Jesus lhe disse: 
Embainha a tua espada, pois 
todos os que tomam a espa-
da, morrerão à espada”.

Material digital

Para contribuir com o desenvolvimento deste tema, assista ao 
material audiovisual A revolta da Turíngia localizado no material 
digital do Manual do Professor.
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1559: Confissão de La Rochelle. 

VEIGA, Luiz Maria. A 

Reforma protestante. 
São Paulo: Ática, 
2007.

Acompanhando os 
passos dos irmãos 
Hermann e Lund, o 
livro apresenta como 
se deu a Reforma 
protestante e 
mostra as sucessivas 
crises da Europa 
do século XVI, que 
desmoronava em 
meio a guerras, 
peste e fome.

FIQUE DE OLHO

Expansão do protestantismo (séculos XVI e XVII)

Fonte: elaborado com base 
em KINDER, Hermann; 
HILGEMANN, Werner. Atlas 

histórico mundial: de los 
orígenes a la Revolución 
Francesa. Madrid: Istmo, 
1982. p. 256.

 Expansão do protestantismo
O avanço da Reforma luterana estimulou outros movimentos protestan-

tes na Europa. 

Nos Países Baixos, além dos nobres desconten-

tes, os comerciantes também apoiaram a Reforma 

protestante, desejando se livrar da Igreja católica, que 

considerava o lucro um pecado. 

Na França, parte da nobreza, apoiada por comer-

ciantes, aderiu à Reforma para combater o centralismo 

do rei. 

Na Inglaterra, o próprio rei Henrique VIII procla-

mou a reforma religiosa para se livrar do poder político 

do papa, fundando a Igreja anglicana.

A expansão do protestantismo foi enorme nos países do norte europeu. 

Quanto mais longe de Roma, mais chance de sucesso tinham os movimentos 

protestantes. 
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Países Baixos: região 

europeia banhada pelo 

mar do Norte, assim 

chamada porque boa 

parte do seu território 

fica abaixo do nível do 

mar. Daí a importância 

dos diques, barreiras 

construídas para 

impedir que o mar 

invada o território.
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 Para desenvolver

O calvinismo nos Países 
Baixos

A Holanda era a principal pro-

víncia dos Países Baixos. Sob 

o domínio da monarquia espa-

nhola, viu-se penalizada pelos 

impostos cobrados pelo rei Fili-

pe II, da Espanha, que precisava 

de dinheiro para suas guerras. A 

situação se agravou pela intole-

rância religiosa do rei. Diante dis-

so, tanto a nobreza da Holanda 

quanto a forte burguesia mer-

cantil do país queriam tornar-se 

independentes da Espanha e, 

consequentemente, da Igreja ca-

tólica. A conversão da maioria da 

população ao protestantismo cal-

vinista foi inevitável e rápida. As 

sete províncias do norte dos Paí-

ses Baixos, lideradas pela Holan-

da, se revoltaram contra Filipe II. 

Iniciada em 1568, a guerra só 

terminou em 1648, com a vitó-

ria dos holandeses.

A Reforma anglicana
Na Inglaterra, a crise do ca-

tolicismo no século XVI foi con-

sequência dos interesses do rei 

Henrique VIII. A Igreja católica não 

permitia – como não permite até 

hoje – o divórcio, e o rei queria 

divorciar-se da rainha, que não 

lhe dava um herdeiro masculi-

no. Henrique VIII, então, rompeu 

as relações da Inglaterra com a 

Igreja, anulou seu casamento e 

declarou-se chefe da Igreja an-

glicana. A Reforma promovida 

na Inglaterra foi motivada mais 

por razões políticas do que por 

sentimentos religiosos.

Em 1531, mesmo ano em que 

parte da nobreza alemã adotou 

a Reforma luterana, o clero in-

glês reconheceu o rei como che-

fe da Igreja cristã na Inglaterra, 

que passou a ser chamada de 

Igreja anglicana. O assunto será 

aprofundado no capítulo 8 des-

te volume.
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1564: Morte de Calvino.

Calvino e o calvinismo

Um dos maiores seguidores da Reforma protestante foi o francês 

João Calvino. Formado em Teologia e Direito, ele aderiu ao movimento 

em 1533. Com o apoio de alguns mercadores, nobres e religiosos, 

Calvino fundou congregações religiosas independentes de Roma 

nas atuais França e Suíça. 

Em 1559, as comunidades calvinistas mandaram representantes 

para uma grande reunião na cidade francesa de La Rochelle. Ali foi 

redigido um documento, denominado Confissão de La Rochelle, 

contendo os princípios fundamentais da religião reformada, deno-

minada calvinista.

O catolicismo continuou a ser a religião da maioria da população 

francesa, mas o calvinismo cresceu muito na França. Os católicos 

reagiram com violência e o país mergulhou em um longo  período 

de lutas religiosas.

Calvino via com bons olhos o trabalho e o lucro comercial. Sua 

doutrina incentivou, sem dúvida, o surgimento de uma sociedade 

mercantil. Era contra a devoção aos santos, defendendo um culto 

mais simples e a leitura da Bíblia. Atacou mais do que Lutero o culto 

à Virgem Maria.

Gravura representando 

João Calvino lendo a Instituição 

da fé cristã. Coleção particular.

A doutrina de Calvino

Calvino formulou suas doutrinas no livro Institui•‹o da fŽ crist‹, publicado em 1559. Sua prin-

cipal convicção, a chamada “predestinação da alma”, indicava que Deus escolhia quem iria para 

o Paraíso ou para o Inferno antes que as pessoas nascessem.

Em suas doutrinas, Calvino escreveu o trecho que segue. Leia-o com atenção e responda à 

questão.

•  Na doutrina de Calvino, um ladrão terá sua alma condenada por roubar, desc umprindo 

assim o sétimo mandamento da lei de Deus que diz: “Não roubarás”?

DOCUMENTO

Fred de Noyelle/Godong/Corbis/Getty Images

Chamamos de predestinação ao eterno decreto de Deus com que determinou o que deseja 

fazer a cada um dos homens: porque Ele não cria a todos em uma mesma condição e estado; 

mas ordena a uns a vida eterna e a outros a perpétua condenação. Portanto, segundo o fim a 

que o homem é criado, dizemos que está predestinado à vida ou à morte.

SEFFNER, Fernando. Da Reforma à Contrarreforma. São Paulo: Atual, 2011. p. 56.

 Para desenvolver

Calvino publicou em 1535 a 
primeira edição em latim da Insti-

tuição da fé cristã, mas ampliou 
várias vezes a obra. Sua versão 
definitiva foi publicada em 1559, 
sendo, inclusive, traduzida do la-
tim para o francês. 

Enquanto o avanço do pro-
testantismo pela Europa resul-
tou em perseguições religiosas 
violentas por parte da Igreja ca-
tólica, a Companhia Holandesa 
das Índias Orientais, criada em 
1602, encorajou a formação de 
colônias de camponeses ao sul 
da África. Os que atenderam ao 
chamado foram os calvinistas 
holandeses, lá chegados em abril 
de 1652, que ficaram conhecidos 
como bôeres (camponeses, em 
holandês). Anos depois, entre 
1688 e 1689, chegam à região 
cerca de 200 huguenotes fran-
ceses. A colônia foi administra-
da pela Companhia Holandesa 
das Índias Orientais até 1795 e 
servia como entreposto para o 
abastecimento de água e alimen-
tos dos navios mercantes holan-
deses que faziam a rota para o 
Oriente. Sobre os problemas en-
tre bôeres, populações nativas 
e ingleses ao sul da África nos 
séculos seguintes, ver capítulo 
13 do volume do 8o Ano.

Documento

¥ Não. Segundo o calvinis-
mo, o ladrão é ladrão por-
que Deus escolheu con-
denar sua alma antes 
mesmo que ele nasces-
se. A alma dele já estava 
condenada, não é o roubo 
que a condena.
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1568: Holandeses calvinistas iniciam a guerra contra a Espanha católica. 

Após o estudo 

do capítulo, você 

manteria sua 

resposta à pergunta 

da página 108? 

PUXANDO PELA 
MEMÓRIA

 A reação de Roma
A Igreja católica não ficou de braços cruzados diante dos movimentos 

da Reforma. Em 1545, o papa Paulo III convocou uma reunião do alto clero 

para montar uma política de combate aos protestantes. Essa reunião ficou 

conhecida como Concílio de Trento. 

No Concílio, que durou até 1563, todos confirmaram a tradição católica. 

As missas continuariam a ser rezadas apenas em latim, e o papa manteria 

sua autoridade inquestionável. A 

reação da Igreja de Roma contra 

o protestantismo ficou conhecida 

como Contrarreforma (ou Reforma 

católica).

No entanto, o clero reconhe-

ceu que a Igreja precisava mudar e 

se convenceu de que, se ela ficasse 

mais próxima dos cristãos, ninguém 

ousaria desafiá-la. Assim, decidiram 

preparar melhor o clero católico, 

incentivando a fundação de esco-

las e seminários especiais com o 

objetivo de formar sacerdotes que 

se dedicassem verdadeiramente 

ao catolicismo. 

 A Paz de Augsburgo
Enquanto o protestantismo se espalhava e o Con cílio se reunia, o Sacro 

Império Germânico continuava dividido entre as duas religiões: catolicismo e 

protestantismo. Foram quase vinte e cinco anos de lutas, que só terminaram 

em 1555, com a Paz de Augsburgo. 

Decidiu-se, então, que “os povos deviam seguir a religião de seu prínci-

pe”. Portanto, nos territórios em que os nobres e príncipes alemães tinham 

adotado o luteranismo, os súditos deveriam ser luteranos; onde eles fossem 

católicos, o povo deveria ser católico.

Lutero não viveu para ver a Paz de Augsburgo. Morreu em 1546, aos 63 

anos de idade. No auge da Reforma protestante, casou-se com uma ex-freira, 

Catarina de Bora, e foi pai de cinco filhos. Consta que se tornou um homem 

amargurado. Seus inimigos lhe deram o apelido debochado de “papa de 

Wittenberg”, uma espécie de antipapa.
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Cardeais reunidos no Concílio realizado em 

Trento, cidade italiana localizada na região 

dos Alpes. Gravura do século XVI. Coleção 

particular.
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 Para desenvolver

Concílio de Trento
No século XVI, uma reunião po-

lítica podia durar muitos anos. O 
Concílio de Trento, que começou 
em 1545, só terminou em 1563, 
ou seja, durou 18 anos.

O Concílio de Trento foi uma 
reunião do alto clero católico, 
uma resposta à Reforma protes-
tante, que durou de 1545 a 1563, 
e seu resultado teve grande reper-
cussão e aceitação, principalmen-
te nos reinos italianos e ibéricos. 
Mas não foi só na Europa. No caso 
de Portugal, as resoluções de 
Trento foram adaptadas às terras 
de ultramar, como no caso do Bra-
sil. Em 1702, o Sínodo Diocesano 
reuniu-se na Bahia sob a orien-
tação do arcebispo D. Sebastião 
Monteiro da Vide e aprovou, em 
1707, as Constituições Primeiras 
do Arcebispado da Bahia. Um dos 
motivos de se criar um conjunto 
de regulamentos católicos es-
pecialmente para a colônia do 
Brasil está relacionado ao fato 
de o Brasil ter uma economia 
baseada no trabalho escravo, 
situação – a escravidão – não 
contemplada detalhadamente 
no Concílio de Trento. Assim, as 
determinações das Constitui-
ções Primeiras instruíam como 
deveriam ser catequizados os 
escravos vindos da África, seus 
direitos em relação ao batismo, 
ao casamento e ao óbito, ao modo 
de como instruir os escravos nos 
mistérios da fé, etc.

Puxando pela memória

Ao final do capítulo, o alu-
no deve ser capaz de rela-
cionar a imagem não só à 
gula, como identificar que é 
um pecado capital, além dos 
outros seis: avareza, luxúria, 
vaidade (ou soberba), inveja, 
cólera e preguiça. Também 
deve ser capaz de discorrer 
sobre a extrema religiosidade 
do período histórico, em que 
os pecados eram motivo de 
pavor porque se acreditava 
que as almas dos pecadores 
iriam para o inferno.
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ROTEIRO DE ESTUDOS
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 O QUE APRENDEMOS?

1 |  Que episódio marca o início da Reforma luterana?

2 | Qual grupo social deu apoio político e militar à Reforma luterana? 

3 | Como podemos associar a Bíblia à doutrina defendida por Lutero?

4 | O que significa a doutrina da predestinação formulada por Calvino?

5 | Por que os protestantes, de maneira geral, rejeitavam o culto católico 
aos santos?

6 | Qual foi o reino europeu em que o próprio rei realizou a Reforma protestante?

7 | Qual a relação entre Lutero e Calvino? 

8 | O que Thomas Müntzer tem a ver com a Reforma luterana?

9 | Por que a frase seguinte é falsa? 

A Reforma luterana atendeu às expectativas da burguesia comercial alemã, que 
pretendia romper com o feudalismo defendido pela Igreja.

10 |    Por que a cidade italiana de Trento é importante na história da Reforma 
protestante?

 PESQUISA

Igrejas evangŽlicas no Brasil

Iniciadas no século XVI, as Reformas protestantes se expandiram pela Europa 

e pelo mundo ocidental. 

Mesmo no Brasil, colonizado por um reino católico, Portugal, o protestantismo 

ganhou importância desde o século XIX.

Em 2010, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), o protestantismo era o segundo grupo religioso em número de fiéis no 

país, só perdendo para os católicos. 

As diversas igrejas protestantes contavam com 42,3 milhões de fiéis ou cerca 

de 22% da população brasileira. 

Entre as igrejas protestantes mais antigas, destacam-se as batistas, com quase 

4 milhões de seguidores. Entre as igrejas mais novas, chamadas evangélicas, 

pentecostais ou neopentecostais, prevalece a Assembleia de Deus, com mais 

de 12 milhões de fiéis.

1 |  Qual é a doutrina do chamado pentecostalismo ou neopentecostalismo? Se 
necessário, pesquise.

2 |  Indique três diferenças entre a doutrina ou organização da Igreja neopente-
costal e a da Igreja católica.

120

 Roteiro de estudos

O que aprendemos?

1. Em 1517, ao saber da venda 
de indulgências ordenada 
pelo papa Leão X, Lutero 
afixou seus artigos contrá-
rios à venda da salvação da 
alma na porta da catedral 
de Wittenberg, cidade onde 
lecionava.

2. O grupo social que apoiou 
Lutero era formado por 
príncipes e nobres ale-
mães, a começar pelo prín-
cipe da Saxônia.

3. Lutero acreditava que o úni-
co elemento infalível era a 
Bíblia, pois continha a pala-
vra de Deus. Desse modo, a 
ideia de que o papa era infa-
lível não podia ser verdadei-
ra dentro de sua doutrina.

4. Deus escolhe, de antemão, 
quais almas serão salvas 
e quais serão condenadas. 
As criaturas humanas, uma 
vez encarnadas, poderiam 
ter sinais de que suas al-
mas estavam salvas se 
agissem bem, prosperas-
sem e se dedicassem ao 
cristianismo.

5. Os protestantes rejeita-
vam o culto aos santos por-
que consideravam que so-
mente a palavra de Deus 
– constante da Bíblia – 
devia ser observada na fé 
cristã. Além disso, o culto 
aos santos era conside-
rado idolatria e, por isso, 
uma violação do primeiro 
mandamento de Moisés.

6. A Inglaterra. O rei Henri-
que XVIII, por motivos po-
líticos, rompeu com a Igreja 
de Roma e, em 1531, o clero 
inglês o reconheceu como 
chefe da Igreja.

7. Calvino aderiu às ideias 
protestantes de Lutero 
em 1533, mas modificou 
sua doutrina e criou uma 
outra religião, conhecida 
como calvinismo. 

8. Ele entendeu a Reforma 
religiosa como uma revo-
lução social cujo objetivo 
era libertar os camponeses 
da servidão feudal.

9. A frase é falsa, porque a 
Igreja de Roma não de-
fendia o feudalismo, mas 
a doutrina cristã oficial (ca-
tólica), começando pela 
autoridade apostólica do 
papa, e porque Lutero teve 
o apoio dos senhores feu-
dais.

10. Em Trento se reuniu o concílio convocado pelo papa, em 1545, 
para traçar uma estratégia de combate à Reforma protestante.

Pesquisa

1. Os pentecostais ou neopentecostais consideram que o cris-
tão se confirma quando recebe o Espírito Santo, a exemplo dos 
apóstolos. O pentecostalismo chegou ao Brasil no início do sé-
culo XX, com a fundação da Congregação Cristã do Brasil (1910).

 O neopentecostalismo é mais recente, data da década de 1970, e 
predominam os sermões dos pastores (bispos) a partir de passa-
gens bíblicas misturadas com episódios da vida cotidiana, além 
do incentivo à leitura da Bíblia. Por sua vez, há ritos originais como 
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121Reformas religiosas| CAPêTULO 7 

  IMAGENS CONTAM A HISTÓRIA

O calvinismo se expandiu em várias províncias dos Países Baixos, especialmente na Holanda, que 

contava com uma vigorosa burguesia mercantil. O rei espanhol Filipe II, que herdou os Países Baixos de 

seu pai, praticou ali uma forte política fiscal, além da intolerância religiosa com os calvinistas, acirrando 

as disputas entre católicos e protestantes e levando-os a entrar em guerra.

• Observe a imagem com atenção. Sabendo que a cena principal se passa em uma igreja, indique elementos 
do quadro que revelam o sentimento calvinista dos revoltosos.

O PASSADO PRESENTE

Apesar da rivalidade, católicos e protestantes tinham em comum a rejeição à homossexualidade, 

amparada na antiga tradição bíblica. Já no Antigo Testamento consta que “abominável” é a relação 

sexual entre dois homens, como se um deles “fosse mulher” (Levítico, 18:22). No Novo Testamento, 

o apóstolo Paulo, que viveu no século I d.C., também condenou a sensualidade “de homens com ho-

mens” (Epístola aos Romanos, 1:27). A condenação bíblica aos homossexuais se transformou em uma 

perseguição implacável nos séculos XVI e XVII. Nesse período, na Espanha, o Tribunal da Inquisição 

mandou queimar 85 homens por essa conduta sexual. Na França, 38 foram executados pela mesma 

causa. Nos países calvinistas, cem homens foram queimados: trinta na Suíça e setenta na Holanda. Em 

2013, porém, o papa Francisco I afirmou: “Se uma pessoa é gay e procura Jesus, e tem boa vontade, 

quem sou eu para julgá-la?”.

Com base no texto acima, responda às seguintes questões.

1 |  Há evidências, no Brasil atual, de assassinatos de homossexuais, como havia no século XVI ou XVII? 
Pesquise.

2 | Como interpretar a posição do papa Francisco I sobre o assunto?

A rebelião calvinista 

de 1566, retratada por 

Franz Hogenberg. Museu 

Britânico, Londres.
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Abominável: 

detestável.

Imagens contam a 
história

Homens invadem uma igreja. 
Um deles, subindo a escada, está 
pronto para destruir a janela com 
vitrais. O grupo mais numeroso 
derruba, com o auxílio de cordas, 
a imagem de um santo. Mais ao 
fundo, homens atacam uma pin-
tura sagrada, com provável repre-
sentação de santos católicos.

O passado presente 
1. Muitos homossexuais são 

assassinados, mas isso não 
indica homofobia oficial (do 
Estado), como no século XVI, 
senão preconceitos morais 
da sociedade. O Estado bra-
sileiro atual, pelo contrário, 
criminaliza atitudes homo-
fóbicas.

2. Ela exprime uma atitude de 
tolerância em relação aos 
gays, ao contrário do que 
pensavam as igrejas cris-
tãs, católica e protestantes, 
nos séculos XVI e XVII. Sugere 
uma autocrítica, pelo menos 
da Igreja católica, em relação 
às perseguições movidas no 
passado contra os homos-
sexuais.

“descarregos” (espécie de exorcismo) públicos, canções religiosas 
com melodia e letra secularizadas e grande ênfase na “teologia da 
prosperidade” – ideia de que se entregar a Jesus traz riqueza, saú-
de e bem-estar social.

2. Várias diferenças podem ser apontadas: 1) há muitas Igrejas 
neopentecostais, cada qual com sua hierarquia, seus bispos e 
seus templos, enquanto no catolicismo a hierarquia sacerdo-
tal é única e o supremo poder apostólico pertence ao bispo de 
Roma, o papa; 2) o pentecostalismo recusa o batismo de recém-

-nascidos, ao contrário do catolicismo;  3) o pentecostalismo 
considera que o indivíduo se torna cristão ao receber o Espírito 
Santo, por batismo voluntário, enquanto o catolicismo concebe 
o Espírito Santo como uma das três pessoas sagradas da San-
tíssima Trindade que coexistem em Deus; 4) o pentecostalismo 
recusa os sacramentos e a devoção aos santos, aspecto central 
do catolicismo; 5) no pentecostalismo, e no protestantismo em 
geral, não há exigência do celibato para os sacerdotes, ao con-
trário do catolicismo.
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PUXANDO PELA 

MEMÓRIA

A Idade Moderna europeia conheceu um grande avanço do poder 

real em relação às monarquias do período medieval. Uma grande diferen-

ça entre os reis da Idade Média e os da Idade Moderna residia no poder 

militar que eles detinham. 

O rei medieval tinha seu próprio exército, mas dependia do apoio de 

seus nobres vassalos para combater inimigos externos ou vassalos rebeldes.

A partir do século XV, o exército dos reis aumentou e se fortaleceu. 

Eles passaram a contratar cavaleiros profissionais e a recrutar camponeses 

para a infantaria. Os reis criaram um exército permanente, permitindo a 

eles submeter a maioria dos nobres ao poder da monarquia. 

Uma característica especial dos reis absolutistas consistia na crença 

do povo de que eles eram capazes de fazer milagres. Como se o poder 

do rei fosse sobrenatural. 

Na Idade Moderna, a crença era a de que o poder do rei vinha de 

Deus, era divino. Muitos reis absolutistas souberam se aproveitar disso.

Na imagem no alto da 

página, vemos a ilustração 

de um romance do 

escritor francês Alexandre 

Dumas. Você sabe onde a 

história se passa e quem 

são os personagens?

8
MONARQUIAS 

ABSOLUTISTAS

Ilustração do famoso 
romance histórico do 
francês Alexandre Dumas 
(1802-1870): Os três 

mosqueteiros, publicado 
em formato de livro em 
1844. A imagem é da
edição de 1894,
ilustrada pelo pintor
francês Maurice
Leloir (1851-1940).
O livro foi
traduzido para
diversas línguas, e
o enredo é tema de
filmes, desenhos e
sátiras até os dias atuais.
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Créditos das imagens de baixo para cima: 
Reprodução/Museu do Louvre, Paris, França; 
Reprodução/Museu Nacional do Palácio de 
Versalhes e Trianon, Versalhes, França.; Liszt 
Collection/Alamy/Fotoarena; The Bridgeman Art 
Library/Easypix; Reprodução/Palácio Velho, Florença, 
Itália.; TThe Bridgeman Art Library/Easypix

 Capítulo 8 
Monarquias 
absolutistas
Capítulo dedicado ao estudo 

da formação das monarquias 
modernas, apresentando os ca-
sos mais destacados pela histo-
riografia. O personagem microa-
nalítico é Jean, camponês que 
trabalhou para um perfumista 
de Paris e que presenciou, na 
infância, a cerimônia em que 
Luís XIII recebeu centenas de 
súditos para curá-los com seu 
“toque real”.

 Objetivos gerais do 
capítulo

• Demonstrar a estreita rela-
ção entre política e religião, 
com sua variedade de fórmu-
las institucionais dos Esta-
dos modernos, cujo arranjo 
variou conforme o caso, de-
pendendo do maior ou me-
nor peso dos grupos mer-
cantis no fortalecimento do 
poder real.

• Demonstrar as rupturas, mas 
também as continuidades 
das monarquias modernas 
em relação à estrutura po-
lítica feudal.

Habilidade da BNCC 

trabalhada no capítulo

EF07HI07

Puxando pela memória
Resposta pessoal. Espera-se que os alunos respondam tratar-

-se da história dos Três Mosqueteiros e que é passada na França.

 Para desenvolver

Os três mosqueteiros
Se achar oportuno, para en-

riquecer a abertura do capítu-
lo, conte por alto a história dos 
mosqueteiros, que, na verdade, 
eram quatro: Porthos, Athos, Ara-
mis e d’Artagnan, o líder deles no 
romance de Dumas. Na história, o 
jovem d’Artagnan chega pratica-
mente sem posses a Paris, mas, 
depois de alguns percalços, con-
segue se aproximar da guarda de 
elite do rei Luís XIII: os mosquetei-
ros. Ali, conhece Athos, Porthos e 
Aramis, que passarão a ser seus 
companheiros de aventuras. Na 
história real, os mosqueteiros 
integravam a guarda dos reis 
da França durante os reinados 
de Luís XIII (1610-1643) e Luís 
XIV (1643-1715). Os reis france-
ses foram considerados os mais 
poderosos da Idade Moderna e 
foram exemplo máximo da mo-
narquia absolutista.
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1513: Maquiavel escreve O pr’ncipe.

Luís IX, da França, 

cura as escrófulas 

de um súdito. Óleo 
sobre tela de Louis 
Licherie, 1629-1687.
Museu de Belas 
Artes, Rouen, 
França.

Os perfumes 

franceses são 

famosos até hoje e 

fabricados desde o 

final da Idade Média. 

A profissão de 

perfumista é 

desde então muito 

valorizada na França. 

Muitos camponese s 

prosperaram ao 

cultivar flores para 

a fabricação de 

perfumes.

Cç ENTRE NîS

  Milagres reais
Luís XIII foi coroado rei da França aos 9 anos de idade, em 1610. Naquele 

ano, o menino Jean, aos 10 anos de idade, já trabalhava como auxiliar de um 

perfumista em Paris. 

As crianças trabalhavam desde muito cedo naquele tempo. 

Jean era filho de camponeses pobres. Aos 7 anos, ele foi praticamente 

vendido a um mercador, que o repassou ao perfumista. Tornou-se um criado 

doméstico, em troca de casa e comida. Acordava às 6 horas da manhã para 

servir o pão, o leite e o queijo para o patrão e arrumar a oficina de perfumes, 

tarefa que podia durar horas.

O fato mais emocionante que Jean presenciou quando menino ocorreu 

perto do palácio real do Louvre. Ele levava uma encomenda para o patrão 

quando viu uma enorme fila com pessoas ansiosas para chegar perto de 

Luís XIII, o menino recém-coroado.

Mas o que aquelas pessoas esperavam do rei? Um milagre. Era um antigo 

costume da monarquia francesa, e também da inglesa, receber os súditos 

para curá-los de uma certa doença: a escrófula.

Perfumista: artesão 

que fabrica perfumes 

à base de essências 

florais.

Súdito: aquele que está 

sujeito ao rei por ter 

nascido em seu reino.

Escrófula: doença 

causada por 

microbactéria que 

contamina os vasos 

sanguíneos, fazendo 

surgir calombos 

enormes na pele, 

atacando braços, 

pescoço, rosto, etc. 

Muitas vezes, as 

escrófulas são sintomas 

de tuberculose, doença 

pulmonar que, por 

muito tempo, foi fatal.

Cronologia 
do cap’tulo
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Texto complementar

Reis que curam

[...] A ideia de estudar os ritos 
de cura e, de forma mais geral, 
a concepção da realeza que se 
exprime neles veio-me há al-
guns anos, quando estava lendo 
no Cerimonial dos Godefroy os 
documentos relativos à sagração 
dos reis da França. [...] Não se 
podia pensar em considerar os 
ritos de cura isoladamente, fora 
de todo esse grupo de supers-
tições e legendas que formam 
o “maravilhoso” monárquico; 
isso teria sido condenar-se an-
tecipadamente a vê-los apenas 
como uma anomalia ridícula, 
sem ligação com as tendências 
gerais da consciência coletiva. 
Esses ritos serviram-me de fio 
condutor para estudar, particu-
larmente na França e na Ingla-
terra, o caráter sobrenatural que 
por longo tempo foi atribuído 
ao poder régio, aquilo que po-
deríamos chamar [...] a realeza 
“mística”. Sua história domina 
toda evolução das instituições 
europeias. Até os nossos dias, 
quase todos os povos da Europa 
ocidental foram governados por 
reis. [...] Para compreender o que 
foram as monarquias de outro-
ra, para sobretudo dar-se conta 
da sua longa dominação sobre 
os espíritos dos homens, não é 
suficiente apenas esclarecer até 
o último detalhe o mecanismo 
da organização administrativa, 
judiciária, financeira que essas 
monarquias impuseram a seus 
súditos; nem é suficiente anali-
sar abstratamente ou procurar 
extrair de alguns grandes teóri-
cos os conceitos de absolutismo 
de direito divino. 

É necessário também penetrar 
as crenças e as fábulas que flores-
ceram em torno das casas princi-
pescas. [...] O toque das escrófulas 
aparecerá como uma criação da 
França, dos primeiros capetíngios 
e da Inglaterra normanda; quanto 
à bênção dos anéis pelos sobera-
nos ingleses, só muito mais tarde 
a veremos fazer parte do ciclo da 
realeza miraculosa. Resta a pró-
pria noção do caráter sagrado e 
maravilhoso dos reis – dado psi-
cológico essencial –, do qual os 
ritos de que tratamos foram so-
mente uma dentre várias outras 
manifestações. [...] Por força das 
próprias circunstâncias, este en-
saio de história política precisou 
tomar forma de um ensaio de his-
tória comparada, tanto porque a 
França e a Inglaterra tiveram am-
bas reis-médicos quanto porque 
a ideia da realeza maravilhosa e 
sagrada foi comum a toda a Eu-
ropa ocidental [...].

BLOCH, Marc. Os reis 

taumaturgos. São Paulo: 
Companhia das Letras, 

1993. p. 43-44.
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1515: Francisco I é coroado rei da França.

DUMAS, 

Alexandre. Os três 

mosqueteiros. 

São Paulo: Scipione, 

2002. (Coleção 

Reencontro 

Literatura).

D’Artagnan quer 

ser mosqueteiro do 

rei e vai a Paris em 

busca de seu sonho. 

Lá conhece Athos, 

Porthos e Aramis, 

que seguem o lema 

“Um por todos e 

todos por um”. O 

jovem se junta a 

eles para ajudar a 

rainha a escapar 

de uma armadilha 

arquitetada pelo 

cardeal Richelieu, 

político e primeiro-

-ministro do rei 

Luís XIII, da França.

FIQUE DE OLHO O povo acreditava que o rei podia curar simplesmente tocando a pele do 

súdito doente. A crença popular de que o rei era capaz de curar as escrófulas 

tinha origem medieval e cresceu muito no século XVII. Consta que o rei Luís 

XIII tocou 450 doentes naquela sessão de cura “milagrosa”.

Jean jamais esqueceu o que viu naquele dia, convencido de que o 

toque do rei era mágico. Fugiu da perfumaria aos 16 anos e fez de tudo um 

pouco para ganhar a vida. Aos 35 anos, alistou-se no exército, lutando em 

várias batalhas por dez anos. Em uma delas, foi aprisionado pelos espanhóis 

e condenado a servir nos navios do rei Filipe IV. Em 1640, o navio em que 

trabalhava foi atacado por piratas ingleses. Foi libertado. Passou a viver em 

Londres, trabalhando em uma manufatura de tecidos de lã. Também presen-

ciou uma cena de cura das escrófulas pelo rei da Inglaterra, Carlos I, em 1642.

Por que os reis eram tão poderosos?

Luís XIV, filho de Luís XIII, também recebeu milhares de súditos doentes 

para curá-los com seu toque “mágico”. Ele foi o mais importante rei francês 

de todos os tempos. Perguntado, em certa ocasião, sobre o que era o Estado, 

Luís XIV teria respondido: “O Estado sou eu!”. 

Como um rei chegou a dizer que a monarquia era ele mesmo? A monar-

quia era um tipo de governo ou se confundia com a pessoa do rei?

Antes de tudo, os reis da Idade Moderna chefiavam monarquias, regime 

em que o poder era vitalício e hereditário. O rei só deixava o poder quando 

morria, quando se constatava uma doença grave que o impedia de governar 

ou quando abdicava do poder. Assim era na Idade Moderna, e permanece 

nas monarquias de hoje, caso de Inglaterra, Holanda e Espanha, por exemplo. 

Quando deixam o trono, os reis são sucedidos pelo filho mais velho, 

como na França ou na Espanha. Em alguns reinos, a filha mais velha pode 

assumir o poder como rainha.

Monarquia absolutista

Se comparados aos reis medievais, os reis da Idade Moderna eram tão 

poderosos que ficaram conhecidos como monarcas absolutistas. O termo 

absolutista significa poder absoluto, porque os reis concentravam todo o 

poder em suas mãos: faziam leis, mandavam no governo, julgavam seus 

súditos. A palavra do rei absolutista era a lei.

Na Idade Média, os reis compartilhavam o poder com os nobres, senhores 

de feudos, duques, condes, marqueses. Em vários casos, os nobres eram mais 

poderosos que os próprios reis pela quantidade maior de vassalos – cavalei-

ros prontos a servir em guerras. A lealdade militar de um nobre (vassalo) em 

relação a outro nobre (suserano), em troca de um benefício feudal (terras), 

valia mais do que a lealdade ao rei.

Na Idade Moderna, ao contrário, os nobres foram submetidos aos reis. 

Mas como ocorreu essa mudança?

Estado: conjunto 

de instituições que 

compõem o poder 

maior de determinado 

território ou país 

(monarquia, república, 

império), incluindo a 

administração civil e 

militar.

Vitalício: que dura a 

vida inteira.

Hereditário: que se 

transmite por sucessão 

ou herança de pais 

para filhos ou outros 

descendentes.

Abdicar: renunciar, 

desistir por vontade 

própria.

Texto complementar

Sobre as origens e o 

desenvolvimento do Estado 

moderno no Ocidente 

(parte 1)

[...] a questão da origem e do 
desenvolvimento do Estado mo-
derno na Europa Ocidental foi 
tratada pela historiografia do 
século XIX, e da primeira meta-
de do século XX, de tal maneira 
que acabou por se confundir, por 
um lado, com a questão da for-
mação do sentimento nacional 
e da nacionalidade, e, por outro 
lado, simultaneamente, com a 
questão do próprio advento da 
modernidade, aparecendo o Es-
tado como portador e realizador 
de ambas. [...]

Sobre o momento do surgi-
mento do Estado moderno, a 
maioria dos historiadores atuais 
considera que isso ocorreu em 
meados do século XVI, dividin-
do-se a minoria restante entre os 
que retardam para o XVII a sua 
ocorrência e os que a antecipam 
para o século XV, atribuindo aos 
Estados italianos do quattrocento 
o mérito da primazia. Com re-
lação ao nome a ser dado a esse 
tipo de Estado, destaque-se o fato 
de que enquanto alguns historia-
dores falam simplesmente em 
Estado ou monarquia moderna, 
vista já como absolutista, outros 
[...] falam em Ständestaat, isto é, 
em Estados ou monarquias de 
estados, que também podemos 
traduzir por Estado corporati-
vo ou de ordens, que teria sido 
dominante na Europa entre os 
séculos XIV e XVI, quando os 
reis governam com o apoio, mas 
também com a resistência, desses 
órgãos representativos das diver-
sas ordens ou camadas sociais 
do reino, cuja origem é obscu-
ra e cujos nomes variam de um 
lugar para o outro (Cortes em 
Portugal e na Espanha, Estados 
Gerais, na França, Parlamento 
na Inglaterra, etc.). [...]

Contudo, é sobre o porquê do 
aparecimento do Estado absolu-
tista que, na historiografia dos 
últimos cinquenta anos, prospe-
raram as posições mais contras-
tantes, com interpretações que 
atribuem um papel determinan-
te ou à guerra, ou à religião, ou 
ainda à luta de classes, ou, por 
último, em uma espécie de vol-
ta completa, à própria política 
tout-court. [...]

FLORENZANO, Modesto. Sobre 
as origens e o desenvolvimento 

do Estado moderno no ocidente. 
Lua Nova, n. 71, p. 11-39, 2007. 

Disponível em: 
<www.scielo.br/scielo.

php?pid=S0102-
64452007000200002&script=sci_
arttext>. Acesso em: 18 set. 2018.

HISTORIA_DOC_G2020_7ano_MP_Cap08_122a139.indd   124 11/4/18   4:30 PM



125MANUAL DO PROFESSOR - CAPÍTULO 8

125Monarquias absolutistas| CAPêTULO 8 

Amado ou temido?

Considerado o maior pensador político do século XVI e um dos maiores 

de todos os tempos no Ocidente, o italiano Nicolau Maquiavel acreditava 

que o poder dos reis deveria estar acima de tudo e de todos, inclusive 

da Igreja católica. 

Seu principal livro, O príncipe, foi escrito em 1513, como um manual 

para aconselhar o nobre italiano Lorenzo de Médici. Entretanto, só foi 

publicado em 1532, cinco anos depois da morte de Maquiavel.

Ao escrever sobre os sentimentos que os príncipes ou reis deveriam 

inspirar no povo, Maquiavel levantou um grande dilema: vale mais o rei 

ser amado que temido ou mais temido que amado? Leia a seguir o que 

o próprio autor respondeu. 

1517: Início da Reforma protestante.

FIQUE DE OLHO

Tirania: tipo de governo 

caracterizado por abuso 

de poder, violência e 

opressão.

DOCUMENTO

MAQUIAVEL, 

Nicolau. O príncipe. 

São Paulo: Escala 

Educacional, 

2008. (Versão em 

quadrinhos.)

Nessa obra, 

apresentada em 

quadrinhos, você 

conhecerá a fase do 

autoritarismo político 

e as qualidades 

que um príncipe ou 

governante precisa 

ter para se manter 

no poder através do 

medo, da repressão 

e da hipocrisia.

1 |  É certo dizer que Maquiavel considerava a tirania a melhor for-
ma de governo?

2 |  Por que Maquiavel considerava que, para o governante, era 
melhor que o povo o temesse do que o amasse?

Ambas as coisas seriam de dese-

jar, mas porque é difícil juntá-las, é 

muito mais seguro ser temido que 

amado, quando haja de faltar uma 

das duas. Porque dos homens se 

pode dizer, de uma maneira geral, 

que são ingratos, volúveis, simula-

dores, covardes […].

MAQUIAVEL, Nicolau. O príncipe. 
Tradução Maurício Santana Dias. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2010. p. 102.
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Nicolau Maquiavel (1469-1527) 
nasceu e morreu em Florença, na Itália. 

De uma família muito rica, ele pertencia à 
alta burguesia comercial da cidade. Óleo 

sobre tela de Santi di Tito, século XVI. 
Palazzo Vecchio, Florença, Itália. 

Fique ligado

MONTEIRO, Rodrigo Ben-
tes; BAGNO, Sandra (Org.). 
Maquiavel no Brasil: dos des-
cobrimentos ao século XXI. Rio 
de Janeiro: FGV, 2015.

Obra que aborda a recep-
ção dos textos de Maquiavel, 
da época da colonização da 
América portuguesa à atua-
lidade.

Documento

1. Não, porque o ideal seria 
que o governante fosse 
também querido ou ama-
do pelo povo, além de te-
mido por sua força. A tira-
nia só seria necessária no 
caso de o povo não amar o 
seu rei ou príncipe.

2. Maquiavel considerava 
que era melhor que o povo 
tivesse medo do rei ou do 
príncipe porque não con-
fiava no caráter do povo. 
Basta observar os adje-
tivos que usa para ca-
racterizar o povo. Logo, 
se o caráter do povo era 
reprovável, melhor seria 
governá-lo pelo medo do 
que confiar em seus sen-
timentos.
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1534: Henrique VIII funda a Igreja anglicana.

Eclesiástico: relativo 
à Igreja.

Quem apoiava os reis?
Na Baixa Idade Média, diversos reis negociaram com a nobreza um 

novo acordo de governo. Por  meio dele, os nobres continuavam a comandar 
seus domínios rurais, mas deveriam aceitar o poder soberano do rei. Todos 
temiam possíveis revoltas camponesas. 

Enfraquecida pelas Reformas protestantes, como vimos no capítulo 
anterior, a Igreja católica apoiou as monarquias leais a ela. Mas pagou um 
grande preço ao perceber que os reis passaram a se intrometer nos assuntos 
eclesiásticos. Em países que adotaram o protestantismo, as Igrejas protestan-
tes também se aliaram ao Estado. Na Holanda, por exemplo, os calvinistas 
apoiaram a independência política do país.

Quanto aos camponeses, em toda a Europa, continuaram como antes. 
Trabalhavam a terra, geralmente como servos, pagando impostos à nobreza, 
ao clero e ao rei.

Entretanto, a principal razão da crescente força dos reis foi o enrique-
cimento das monarquias. Desde o final da Baixa Idade Média, vários reis se 
aproximaram dos grandes mercadores, que formavam a chamada burguesia 

comercial. Em troca de empréstimos em dinheiro, os mercadores recebiam 
autorização para comerciar no território real ou cobrar impostos em nome da 
Coroa. A partir do século XVI, com a expansão marítima, muitos mercadores 
ganharam dos reis o direito de comerciar com as colônias da América, da 
África ou da Ásia. Os reis ficaram ricos, capazes de aumentar o quadro de 
funcionários, reforçar a justiça real, fortalecer o exército. Dessa maneira, o 
poder real superou o poder da nobreza.

Burguesia comercial 

é o nome que se 

dá ao grupo de 

mercadores que se 

formou a partir do 

século XI, estimulado 

pelo chamado 

Renascimento 

comercial e urbano. 

O fortalecimento 

desse grupo e o 

surgimento de 

corporações 

de artesãos nas 

cidades modificaram 

a economia da 

Europa ocidental, 

que deixou de ser 

somente rural.

Cç ENTRE NîS

Óleo sobre tela de Henri Testelin. A imagem retrata Luís XIV em visita à Académie des Sciences (Academia de Ciências), 
financiada por ele sob influência de seu ministro, Colbert, e demonstra a riqueza real por intermédio do patrocínio às ciências. 
Palácio de Versalhes, França.
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Texto complementar

Sobre as origens e o 

desenvolvimento do Estado 

moderno no Ocidente 

(parte 2)

Entre os que deram ênfase ao 
aspecto forte e inovador do ab-
solutismo, ao seu poder discipli-
nador, mas enfatizando seu papel 
civilizador, portanto positivo, é 
obrigatório lembrar o nome do 
sociólogo Norbert Elias, com o seu 
livro extraordinário e pioneiro O 
processo civilizador, cuja primeira 
edição é de 1939; assim como, de 
um ponto de vista crítico-negativo, 
é obrigatório lembrar o nome do 
filósofo Michel Foucault com seus 
trabalhos, igualmente pioneiros, 
de desvendamento e denúncia do 
poder sobre todos os corpos, so-
ciais e individuais. E entre os que 
dão ênfase ao aspecto limitado 
e não moderno do absolutismo, 
menciono um livro recentíssimo 
de vários autores, Lo Stato moderno
in Europa, no qual se afirma que 
a realidade institucional do Esta-
do absolutista “continua a com-
partilhar ao longo de todo o cur-
so do antigo regime pelo menos 
dois traços profundos da con-
figuração medieval do poder”, 
a saber, “o caráter compósito e 
pluralista dos corpos políticos” 
e a “preexistência do direito com 
relação ao poder”. [...]

FLORENZANO, Modesto. Sobre 
as origens e o desenvolvimento 

do Estado moderno no ocidente. 
Lua Nova, n. 71, p. 11-39, 2007. 

Disponível em: <www.scielo.
br/scielo.php?pid=S0102-

64452007000200002&script=sci_
arttext>. Acesso em: 18 set. 2018.
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1556: Filipe II é coroado rei da Espanha.

  A Espanha e seu impŽrio marítimo
Filipe II foi o mais poderoso monarca europeu no século XVI. 

Reinou por mais de 40 anos, de 1556 a 1598. 
Seu pai, Carlos V, imperador do Sacro Império Romano Germâ-

nico, já era muito poderoso. Reinava sobre domínios que incluíam 
a Espanha, os Países Baixos, além de alguns territórios germânicos 
e italianos. Foi também durante seu reinado que os espanhóis 
conquistaram os grandes impérios indígen  as da América.

Filipe II não herdou todo o império do pai, mas recebeu um 
enorme legado. Além dos Países Baixos, herdou a Espanha e suas 
colônias na América, ricas em ouro e prata. 

É verdade que a Espanha de Filipe II perdeu uma parte dos 
Países Baixos, que, sob a liderança holandesa, revoltaram-se 
contra o rei. Em compensação, em 1580, Filipe II se tornou rei de 
Portugal, incluindo o império marítimo português: Brasil e partes 
da África e da Ásia. 

Filipe percebeu que a manutenção do poderio e da hege-
monia da Espanha dependia da força da marinha de guerra. A 
cavalaria medieval estava superada. O peso das armas de fogo, nas 
batalhas terrestres, era ainda limitado, apesar do uso de canhões. 
A marinha de guerra se tornou essencial, não só pela frequência 
das batalhas navais, mas também pela segurança do comércio 
entre a metrópole e suas colônias. A prioridade espanhola era proteger a frota 
carregada de ouro e prata na travessia do Atlântico, um oceano infestado de 
piratas, os ladrões do mar.

A esquadra espanhola, chamada de Invencível Armada, tornou-se a 
melhor e mais potente da Europa. Ficou famosa por derrotar os turcos em 
1571, na Batalha de Lepanto, no Mediterrâneo, detendo uma nova invasão 
muçulmana na Europa ocidental.

Filipe II governou um império colonial 
que incluía regiões da América, da Ásia 
e da África. Na imagem, Rei Filipe II 

da Espanha, óleo sobre tela de Tiziano 
Vecellio, c. 1550. Museu de Arte de 
Cincinnati, Ohio, Estados Unidos. 

A Invencível Armada 

espanhola ao largo da costa 

da Inglaterra, em julho de 

1588. Gravura de Franz 
Hogenberg, século XVI. 
Coleção particular.

Esquadra: conjunto de 
navios de guerra sob o 
comando de um oficial.
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Texto complementar

A Invencível Armada: 

descoberta arqueológica

Um testemunho de um dos 
grandes desastres militares na 
Europa foi descoberto no fundo 
do Oceano Atlântico, no extremo 
noroeste da Escócia. Mergulha-
dores e arqueólogos encontraram 
os restos de um velho navio de 
guerra, com 450 anos, que fa-
zia parte da Invencível Armada 
que tentou conquistar a Ingla-
terra no século XVI. Armado 
com um longo canhão em ouro 
de 2,6 metros, o barco mostra o 
sumptuoso estilo de vida que os 
chefes daquela esquadra naval 
tinham planeado para eles uma 
vez conquistada a Inglaterra. As 
investigações arqueológicas no 
interior do navio deram até agora 
a conhecer mais de uma vintena 
de pedaços de pratos e canecos 
de um valioso e elegante “servi-
ço de jantar” daquela época. [...] 
Não se sabe ao certo qual dos 
barcos da armada foi descober-
to, mas o testemunho histórico 
e arqueológico disponível indica 
que pode tratar-se do navio de 
827 toneladas chamado “La Tri-
nidad”, que era composto por 79 
marinheiros, 162 soldados e 24 
canhões de artilharia, ou, então, 
o barco de 652 toneladas “San 
Juan ‘Ferrandome’”, com uma 
tripulação de 57 marinheiros 
e 183 soldados e ainda com 24 
canhões a bordo. [...]. A Inven-
cível Armada era constituída por 
130 barcos, dos quais 30, possi-
velmente 40, foram afundados. 
Vinte e oito locais de naufrágio 
foram assinalados, principal-
mente na Irlanda. [...]

Navio da Invencível Armada 
encontrado no Atlântico. 15 ago. 
2001. O Público. Disponível em: 

<www.publico.pt/2001/08/15/
jornal/navio-da-invencivel-

armada-encontrado-no-
atlantico-160830>. Acesso em: 

18 set. 2018.
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1558: Elizabeth I assume o trono da Inglaterra. 

Intolerância católica

Filipe II também ficou conhecido por sua fé religiosa. Não porque seus 

súditos acreditassem que ele fizesse milagres, como acontecia na França e 

na Inglaterra, mas porque era devoto e defensor incansável da Igreja católica.

O rei espanhol manteve firme a política inaugurada por seus avós – Fer-

nando e Isabel –, que tinham criado a Inquisição espanhola, e se empenhou 

na perseguição aos judeus. Mas, além deles, também os protestantes e os 

mouriscos foram perseguidos. A centralização monárquica espanhola se apoiou 

na unidade católica. Os súd itos do rei não tinham muitas opções: praticavam 

o catolicismo ou corriam o risco de serem submetidos à Inquisição.

A Inquisiç‹o contra o juda’smo

A península Ibérica concentrava o maior número de judeus da Europa 

ocidental. No final do século XIV, muitos padres acusaram os judeus de serem 

os culpados por epidemias mortais, entre elas a peste negra. Comunidades 

inteiras de judeus se converteram ao cristianismo para fugir das perseguições, 

permanecendo nas regiões onde viviam. Eles foram chamados de cristãos 

novos. No entanto, após a união das coroas de Aragão e Castela, em 1469, o 

rei Fernando e a rainha Isabel passaram a utilizar a fé católica como símbolo 

da identidade política da unificação de seus reinos, e instalaram a Inquisição, 

em 1478. 

Mourisco: descendente 

de muçulmanos que 

vivia na Espanha.

No reino de Portugal, a centralização política 

ocorreu mais cedo, após a ascensão ao poder 

da dinastia de Avis, em 1385. 

No século XV, Portugal iniciou sua expansão 

marítima, tornando-se o principal reino europeu. 

No século XVI, apesar da rivalidade com a 

Espanha, os portugueses adotaram algumas 

instituições espanholas, como a Inquisição. 

O reino enfraqueceu e acabou incorporado 

pela Espanha de Filipe II, em 1580, após a morte 

do jovem rei Sebastião. 

Portugal só recobrou sua autonomia sessenta 

anos depois, em 1640.

•  Com O que significa “centralização política” 
no contexto português do século XIII?

AO MESMO TEMPO

Sebastião morreu no atual Marrocos, combatendo 
os muçulmanos, na tentativa de resgatar a glória do 
passado português. Na image m, o rei Sebastião em c.1571. 
Óleo sobre tela de Cristóvão Moraes. Museu Nacional de 
Arte Antiga, Lisboa, Portugal.
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 Para desenvolver
No início, a Inquisição se lan-

çou contra os judeus convertidos 

– os chamados cristãos-novos, 

suspeitando que, apesar de con-

vertidos ao cristianismo, per-

maneciam leais ao judaísmo. 

Em 1498, os judeus que não se 

converteram e ainda moravam 

na Espanha foram expulsos. Mas 

os cristãos-novos não foram 

deixados em paz. Pelo contrário. 

Filipe II foi implacável com eles.  

Perseguições
Se achar oportuno, retome 

com os estudantes as ações da 

Inquisição medieval contra bru-

xas e hereges, e da Inquisição da 

Contrarreforma contra protestan-

tes e cientistas como Galileu e 

Giordano Bruno.

Fique ligado

História contada: Mona Dorf 

entrevista Anita Novinsky. Dis-

ponível em: <https://youtu.be/

J6fzLguexE8>. Acesso em: 18 

set. 2018.

Entrevista com a historia-

dora Anita Novinsky, pioneira 

dos estudos e pesquisas no 

Brasil sobre o Tribunal da In-

quisição e uma das maiores 

especialista no tema.

Ao mesmo tempo

• Significa que o rei passou 

a ser a autoridade máxima 

reconhecida por todos os 

nobres e pela população. 
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1571: Espanhóis vencem os turcos no Mediterrâneo. 

Queimados pela Inquisição

A Inquisição era um tribunal eclesiástico, 

subordinado ao papa, encarregado de julgar 

pessoas acusadas de cometer heresias. Esse 

tribunal já existia desde a Idade Média, mas 

foi criado também em alguns reinos, principal-

mente na Espanha e em Portugal. 

A Inquisição espanhola, embora apoiada 

pelo papa, tinha certa autonomia. Perseguiu 

as pessoas tidas como hereges, considerando 

mais perigosos os descendentes de judeus 

convertidos que mantinham a fé judaica em 

segredo. Muitos condenados foram executados 

na fogueira, em cerimônia chamada Auto de 

Fé, e tiveram seus bens confiscados. A maioria 

dos condenados foi banida do lugar onde vivia 

ou sentenciada ao cárcere. 

Com o passar do tempo, muitos deles não 

seguiam mais o judaísmo, outros confessaram 

as acusações sob tortura, um método de in-

terrogatório usado por toda a Justiça penal 

da época.

•  Fé ou intolerância? Escolha uma só palavra para descrever a cena ilustrada acima. 

Justifique.

OUTRAS HISTîRIAS CREN‚AS

Os condenados à morte pela Inquisição eram queimados em praça pública. Gravura do século XVI. Biblioteca Nacional, 

Paris, França.
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Texto complementar

Inquisição em Portugal

[...] O Santo Ofício, desde a sua 
origem, focalizou-se no combate 
ao judaísmo imputado aos cris-
tãos-novos. Esse caminho tem 
uma história que o precede. Du-
rante quase quatro décadas, entre 
1497 e 1536, os judeus convertidos 
continuaram a viver protegidos 
pela legislação régia, que proibia 
inquirir sobre a sua fé e conduta 
religiosa. Apesar das pressões da 
Inquisição Espanhola e da into-
lerância crescente entre as elites 
e a população cristã velha, até o 
início dos anos 30 nenhum Tri-
bunal condenou cristãos-novos 
por heresia ou apostasia, apesar 
da notícia de devassas realizadas 
pelo bispo de Coimbra. [...]

Enquanto em Espanha a expul-
são dos judeus foi ponto de che-
gada de um século de violência 
proselitista, no qual a fundação do 
Santo Ofício foi apenas uma arma, 
mas terrível, de uma política de 
extirpação do judaísmo, que até 
favorecera a ascensão social dos 
conversos, apesar da hostilidade 
que os rodeava e dos primeiros 
estatutos de limpeza de sangue, 
em Portugal, o rumo foi o opos-
to. O batismo forçado dos judeus 
transformou repentinamente o 
Reino numa terra com dezenas 
de milhares de convertidos sem 
qualquer instrução na nova fé. 
Foram coagidos a tornarem-se 
membros da igreja com obrigação 
de observar seus preceitos. [...]

A raiz do que rapidamente se 
tornaria uma obsessão antiju-
daica alimentada pela Inquisição 
encontra-se no peculiar equilí-
brio nas décadas iniciais do sé-
culo XVI. A proteção da Coroa 
acabou por reforçar uma per-
cepção dos cristãos-novos como 
um corpo estranho e separado, 
possuidor de uma cultura e re-
ligião cujo conteúdo exato es-
capava a maioria da população. 
Considerando que antes de 1496 
a pressão para a conversão das 
minorias judaica e muçulmana 
tinha sido mínima, e se vivia 
num clima de convivência re-
gulamentada, mas substancial-
mente pacífica, o agravamento 
da hostilidade popular contra 
os cristãos-novos não se pode 
interpretar como fenômeno es-
pontâneo [...]. A implantação 
do temido Santo Ofício foi para 
muitos um brusco despertar. Nos 
anos 30 e 40, tornou-se impe-
rativo aprender a resistir a um 
inimigo que era, antes de tudo, 
um tribunal eclesiástico muito 
apoiado pela Coroa [...].

PAIVA, Pedro; MARCOCCI, 
Giuseppe. História da Inquisição 

portuguesa (1536-1821). Lisboa: A 
esfera dos livros, 2013. p. 50-52.

Outras histórias 

Crenças
• A perseguição aos hereges não deixava de ser uma expressão 

da fé católica na Espanha, ainda que fanática. Mas a intole-

rância, sem dúvida, é a palavra-chave.
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1572: Noite de São Bartolomeu, na França.

  Na Inglaterra um rei 
desafia o papa
A história da monarquia inglesa é marcada por lendas interessantes, 

entre elas a do rei Artur. Mas foi um rei de verdade, Henrique VIII, que reinou 

de 1509 a 1547, que a fortaleceu.

Na Inglaterra, a Magna Carta, assinada em 1215, limitava o poder real. 

Essa lei estabelecia que o rei devia ouvir os representantes da nobreza, do 

clero e do povo antes de tomar decisões importantes, como declarar guerra 

ou decretar novos impostos. Os representantes se reuniam em uma assem-

bleia, chamada Parlamento. 

Henrique VIII desprezou o Parlamento durante todo o seu reinado. 

Reforçou o exército real e os cofres da monarquia por meio de pesados 

impostos. A nobreza inglesa se encolheu e aceitou o poder absoluto do rei. 

Afinal, não era ela que pagava os impostos, mas sim a burguesia mercantil 

e os camponeses.

No comando da Igreja

O ato mais ousado de Henrique VIII ocorreu em 1527, quando ele solicitou 

autorizaçã o do papa para anular seu casamento com a rainha Catarina, uma 

princesa espanhola. Henrique VIII alegava que a rainha só tinha dado à luz 

uma filha, e o rei queria um herdeiro homem. 

Sabendo que a Igreja católica estava 

fragilizada por causa da Reforma protestan-

te, Henrique supôs que o papa anularia seu 

casamento para evitar mais confusões. Mas 

o papa negou o pedido, pois o matrimônio 

católico é tido como sacramento indissolúvel, 

isto é, não pode ser rompido. Foi então que 

Henrique VIII rompeu com a Igreja e fundou 

uma religião cristã exclusiva da Inglaterra, o 

anglicanismo.

Henrique VIII, óleo sobre painel de Joos 

van Cleve, c. 1531. Foi durante o reinado de 

Henrique VIII que a Inglaterra se tornou uma 

monarquia absolutista. House Collection, 

Lincolnshire, Grã-Bretanha.
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DONKIN, Andrew. 

William Shakespeare 

e seus atos 

dram‡ticos. São 

Paulo: Companhia 

das Letras, 2006. 

(Coleção Mortos de 

Fama).

Esse livro conta a 

vida do dramaturgo 

William Shakespeare, 

apresentando 

detalhes curiosos, 

enredo de peças 

e as falas mais 

famosas de seus 

personagens.

FIQUE DE OLHO

Texto complementar

A imagem do rei no 

absolutismo francês

A imagem veiculada do rei 

absolutista europeu, seja ele 

português, espanhol, austríaco, 

prussiano, etc., teve como maior 

exemplo as inovações realizadas 

pelo rei francês Luis XIV, o Rei-Sol, 

que construiu o palácio de Ver-

salhes. Seu modelo foi copiado 

em várias cortes da Europa. O 

texto abaixo ajuda a entender o 

fausto das cortes absolutistas 

europeias. 

[...] É dessa figura pública, 
conscientemente construída, 
que trata o livro A fabricação do 
rei, de Peter Burke. Seu objeto 
formal é a famosa personagem 
de Luis XIV, o Rei-Sol, que rei-
nou durante 72 anos e se trans-
formou quase em um emblema 
da monarquia absoluta europeia, 
tão marcada pelo luxo e por de-
monstrações de riqueza. A esse 
soberano atribui-se a “domes-
ticação da nobreza” a partir da 
invenção, a um só tempo, da pro-
paganda, da etiqueta e da corte. 
Claro que todas essas realidades 
existiam antes de Luis XIV, mas é 
com esse rei que mudam de lugar 
e de patamar. Os costumes são 
regulados, a vida fica, para esse 
estamento, mais pacífica e praze-
rosa tendo a corte como centro.

Mas Burke faz mais do que só 
retomar essas teses, já muito tra-
tadas pela historiografia, sobre-
tudo, europeia. A novidade está 
em integrar todos esses elemen-
tos e mostrar como os monarcas 
foram os inventores do “marke-
ting político” e que nesse senti-
do fizeram escola. No centro de 
sua análise está a noção de es-
tratégia, na qual a propaganda 
surge como meio de assegurar 
a submissão ou o assentimento 
a um poder. Com esse monarca 
a glória, a vitória, o prestígio e 
a grandeza transformam-se em 
imagens suficientemente fortes 
para garantir a estabilidade do 
reino e imaginar sua permanên-
cia futura. É por isso mesmo que 
Burke revela-se mais preocupa-
do com a interpretação do que 
com o acontecimento, procura 
o “mito” que envolve o rei e não 
tanto sua “realidade”, privilegia a 
imagem em detrimento do ho-
mem. O resultado é um Luis XIV 
envolto por biógrafos, artistas, 
artesãos, alfaiates, escultores, 
cientistas, poetas, escritores e 
historiadores; todos unidos em 
torno de um só propósito: fazer 

do rei um exemplo, um símbolo público da glória; uma representação 
fiel de Deus na terra [...].

SCHWARCZ, Lilia K. Resenha do livro Peter Burke. A fabricação do 
rei: A construção da imagem pública de Luis XIV. Rio de Janeiro: Jorge 

Zahar, 1994, p. 254. Rev. Antropol., v. 43, n. 1, São Paulo, 2000. Disponível 
em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-

77012000000100010&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt>. 
Acesso em: 22 set. 2018.
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1580: Espanha anexa Portugal.

Henrique separou-se da rainha Catarina e se casou com a jovem Ana 

Bolena. No novo matrimônio, Ana Bolena também não lhe deu um filho 

homem como o rei desejava, e Henrique mandou matá-la, acusando-a de 

adultério. Embora inocente, Ana foi decapitada em praça pública.

Henrique casou-se, então, com uma jovem aristocrata chamada Joana. 

Neste casamento, eles tiveram o menino tão desejado: Eduardo. 

Henrique VIII teve, ao todo, seis esposas, sendo que duas ele mandou 

executar, ambas sob acusação de adultério. 

Adultério: ato de 

infidelidade conjugal, 

quando o marido ou 

a esposa tem relações 

fora do casamento.

Puritano: grupo 

religioso radical 

inglês de influência 

calvinista que era contra 

os anglicanos e os 

católicos.

A rainha Ana Bolena 

pouco antes de ser 

decapitada, no pátio da 

Torre de Londres. Gravura 

de Jan Luyken, 1699. 

Coleção particular.
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… que foi no reinado 

de Elizabeth I que os 

ingleses chegaram à 

América? 

Em 1584, o 

navegador Walter 

Raleigh chegou à 

América do Norte, 

fundando ali uma 

pequena colônia a 

que chamou Virgínia, 

em homenagem à 

rainha. Elizabeth era 

por vezes chamada 

de rainha virgem.

VOCÊ JÁ 
OUVIU FALAR  ...

A sucess‹o de Henrique VIII 

Morto em 1547, Henrique VIII foi sucedido pelo filho, Eduardo VII, que 

morreu em 1553, antes de completar 16 anos. A Inglaterra mergulhou, então, 

em uma crise política. 

Subiu ao trono Maria, filha de Catarina de Aragão , primeira esposa de 

Henrique VIII. Católica como a mãe, Maria perseguiu anglicanos e puritanos. 

Ficou conhecida como Maria, a sanguinária. Mas seu reinado foi curto. Ela 

morreu de câncer, em 1558, e foi sucedida por Elizabeth I, filha de Ana Bolena.

Elizabeth consolidou o absolutismo inglês. Reinou por quarenta e cin-

co anos, de 1558 a 1603. Recuperou a Igreja anglicana, reforçou a Coroa e 

ordenou o início da expansão marítima dos ingleses.

Fique ligado

Elizabeth, a era de ouro 

(França/Reino Unido). Dire-
ção de Shekhar Kapur, 2008. 
114 min.

O filme mostra como Eli-
zabeth I, havia três décadas 
no trono da Inglaterra, lidou 
com a possibilidade de trai-
ção em sua própria família. 
Simultaneamente a Europa 
católica combatia sem tré-
gua os movimentos e países 
protestantes, contando com 
a força de Filipe II, da Espa-
nha, que, apoiado pelo papa, 
planeja destronar Elizabeth I 
e restaurar o catolicismo na 
Inglaterra.

Atividade 

complementar

O teatro elizabetano

O reinado de Elizabeth I 
também se destacou pelo 
florescimento da literatura. 
Foi nessa época que viveu 
o famoso escritor William 
Shakespeare. Uma de suas pe-
ças mais famosas é Romeu e 

Julieta, que ganhou os palcos 
de teatro e de ópera de todo 
o mundo e também as telas 
do cinema, em diversas pro-
duções. Com base nessas in-
formações, oriente os alunos 
a pesquisarem sobre o tema 
de Romeu e Julieta.

Eles devem descobrir 
que a história de Romeu e 
Julieta, escrita por William 
Shakespeare no século XVI, 
narra o amor proibido entre 
dois adolescentes cujas fa-
mílias eram inimigas. Uma 
história de amor impossível 
que termina de forma trágica.
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1593: Henrique IV, rei da França, torna-se católico.1588: Ingleses derrotam a Armada Espanhola.

Francisco I, óleo sobre 

tela de Jean Clouet, 

c. 1530. Museu do Louvre, 

Paris, França.

  Na França, o rei diz: 
“O Estado sou eu!”
A Reforma protestante também afetou a monarquia francesa. Mas, en-

quanto na Inglaterra ela estimulou o poder real, na França a Reforma retardou 

o absolutismo. O reino mergulhou  em disputas religiosas entre católicos e 

protestantes. Reino dividido, poder real enfraquecido.

A vontade real 

No século XVI, durante o reinado de Francisco I, que governou de 1515 

a 1547, a monarquia francesa ganhou força. Foi ele quem fez a nobreza ren-

der-se ao poder real. 

Seus decretos começavam dizendo: “Por ser esta a minha vontade…”, 

expressão que indicava que a vontade do rei inspirava as leis. 

Francisco I também dominou o clero, mas não rompeu com a Igreja 

católica. Instituiu o galicanismo: o direito de os reis indicarem os bispos da 

França ao papa.

A morte de Francisco I coincidiu com a expansão do calvinismo no reino. 

Muitos franceses aderiram à Reforma protestante, inclusive na corte. A dis-

puta religiosa se misturou, então, com a luta política. Nenhum rei conseguia 

resistir por muito tempo. Muitos deles foram assassinados. 
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O homem da 

máscara de ferro 

(EUA). Direção de 

Randall Wallace, 

1998. 2 h12 min.

Filme baseado no 

romance homônimo 

(1847) de Alexandre 

Dumas. Nessa 

ficção, ambientada 

no século XVII, 

Luís XIV manda 

para a masmorra, 

clandestinamente, 

o irmão gêmeo 

que ninguém sabe 

existir, para que 

possa tomar o poder 

livremente. Mas o 

mosqueteiro Aramis 

descobre o segredo 

e convence seus 

companheiros a 

salvar o prisioneiro.

FIQUE DE OLHO

 Para desenvolver

Um rei contestado
A situação na França se com-

plicou ainda mais em 1589, 
com o casamento de Henrique 
de Bourbon, protestante, com 
a princesa Margarida de Valois, 
herdeira do trono francês. Como 
na França as rainhas não podiam 
governar, mas podiam transmitir 
o poder real a seus maridos, os 
católicos rejeitaram a possibili-
dade de que um rei protestante 
governasse o país.

A França mergulhou, então, em 
uma guerra civil que só terminou 
quando Henrique se converteu ao 
catolicismo, em 1593, assumin-
do o trono como Henrique IV. No 
entanto, em 1598, ele assinou 
uma lei chamada Édito de Nan-

tes, proclamando a liberdade de 
culto na França, o que favoreceu 
os protestantes. 

Atividade 
complementar

A noite de São 

Bartolomeu

Nas primeiras horas da ma-
drugada de 24 de agosto de 
1572, depois de os sinos das 
igrejas anunciarem o dia de 
São Bartolomeu, dezenas de 
milhares de calvinistas foram 
assassinados na França por 
católicos: homens, mulheres, 
idosos e crianças. O massacre 
dos calvinistas ficou conheci-
do como “A Noite de São Bar-
tolomeu”.

Você saberia indicar algum 
episódio, em qualquer outra 
época histórica, no qual tenha 
ocorrido um massacre coletivo 
parecido com a Noite de São 
Bartolomeu? Pesquise.

Resposta pessoal. Os es-
tudantes podem mencionar o 
Holocausto dos judeus durante 
a Segunda Guerra Mundial, o 
massacre dos armênios pelos 
turcos (1915), o genocídio dos 
tutsis em Ruanda (1994), etc.

Atividade complementar

A nobreza desafia o rei

A revolta de parte da nobreza francesa contra o poder centralizado dos reis 
cresceu na década de 1640, incendiada também pelo descontentamento popu-
lar contra o custo de vida das cidades. Na época, Luís XIV já era rei, mas não tinha 
assumido o governo, por ser muito jovem. Quem governava era o seu principal 
ministro, o cardeal Mazarino. Essas revoltas ficaram conhecidas como Frondas, 

palavra que vem do termo francês frond, isto é, estilingue. As Frondas foram re-
primidas em 1653. 

Peça aos alunos que relacionem o que leram neste capítulo sobre o reinado de 
Luís XIV com a repressão às Frondas.

Eles devem perceber que as Frondas foram reprimidas durante o reinado de Luís 
XIV, que derrotou a nobreza contrária à centralização do poder nas mãos do rei. 
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1598: Édito de Nantes proclama liberdade de culto na França.

As tentativas de pacificação fracassaram: os calvinistas continuaram 
debochando dos santos, e os católicos a perseguir calvinistas. O episódio 
mais dramático ocorreu em 1572, na Noite de São Bartolomeu, quando go-
vernavam o reino os católicos Carlos IX e Isabel da Áustria.

As lutas políticas e religiosas na França atrasaram a centralização mo-
nárquica. Foi somente a partir de 1643 que o poder real se fortaleceu, com 
a subida ao trono de Luís XIV. Ele foi o principal rei da França – e de toda a 
Idade Moderna – , reinando por mais de setenta anos.

Luís XIV,   o Rei-sol 

No reinado de Luís XIV, os nobres que ainda resistiam à 
centralização monárquica foram derrotados de vez. 

Luís XIV estimulou a economia, protegendo a manufatura 
e aumentando a cobrança de impostos. Com ele no poder, o 
sistema judiciário foi centralizado, subordinando os tribunais à 
monarquia. 

Foi em seu reinado que a França se consolidou como po-
tência militar europeia. O exército e a marinha reais foram mo-
dernizados e fortalecidos. A França venceu diversas guerras 
contra os vizinhos, ampliou seu território na Europa e incorporou 
colônias na América: valiosas ilhas no Caribe, como a Martinica 
e o futuro Haiti, que produzia açúcar de grande qualidade. 

Luís XIV – retratado aqui 
aos 63 anos de idade – foi, 
entre todos os monarcas 
europeus, o soberano que 
mais promoveu a própria 
imagem. Atribui-se a ele 
a frase “O Estado sou 
eu”. Óleo sobre tela de 
Hyacinthe Rigaud, 1701. 
Museu do Louvre, Paris, 
França.

Perspectiva do palácio, jardins e parques de Versalhes, óleo sobre tela de Pierre Patel, 1668. Luís XIV promoveu a mudança da 
corte francesa do Palácio do Louvre, em Paris, para um novo palácio, localizado em Versalhes, perto da capital. Versal hes se tornou 
um modelo de corte absolutista, copiado por vários reinos europeus. Palácio de Versalhes, França.
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 Para desenvolver

Espetáculo na Corte
As festas da Corte se tornaram 

famosas: homens e mulheres da 
aristocracia desfilavam e baila-
vam com suas perucas, e todos 
bajulavam o rei. Ele tomou para 
si o título de Rei-Sol, procurando 
realçar o seu brilho.

Em Versalhes, a Corte assis-
tia às refeições do rei. Por ve-
zes, ele comia só, outras vezes, 
com a família. Muito raramente, 
Luís XIV convidava um nobre para 
sentar-se à mesa real. Os cria-
dos traziam a refeição, mas era 
sempre um nobre da Corte que 
a servia ao rei, depois de pro-
vá-la e garantir que não estava 
envenenada. Antes de qualquer 
gesto, os criados e os nobres se 
curvavam diante do rei.

Por ocasião das festas ou de 
qualquer cerimônia no palácio, 
bastava o rei entrar no salão 
para todos se curvarem diante 
da majestade real. Assim se man-
tinham, até que ele dispensasse 
as reverências. Se, por acaso, o 
rei olhasse para algum dos pre-
sentes, isto significava que aque-
le indivíduo gozava de prestígio 
pessoal.

A vida cotidiana na Corte, mes-
mo em situações banais ou cor-
riqueiras como um almoço ou 
uma audiência, eram sempre 
ocasião para espetáculos, como 
se as pessoas encenassem uma 
peça teatral.

Atividade complementar

Reis pela vontade de Deus

O principal conselheiro de Luís XIV foi Bossuet, bispo católico e um dos maiores de-
fensores do direito divino dos reis. Segundo essa ideia, os reis eram reis por vontade 
de Deus e só a Ele deveriam prestar contas. Para Bossuet, o soberano era uma figura 
sagrada, paternal, absoluta, a quem todos deviam admirar e reverenciar. No século XVII, 

as classes populares ainda acreditavam piamente no poder sagrado do rei.

Pergunte aos alunos: É possível relacionar as ideias de Bossuet com a crença popu-
lar de que o rei era capaz de fazer curas milagrosas?

Eles devem responder que sim. Bossuet pregava que o poder do rei vinha de Deus, 
logo, a população acreditava que ele era quase divino, capaz de fazer milagres.
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1603: Jaime I é coroado rei da Inglaterra. 

 O reino que desafiou o rei
Por tudo o que vimos até aqui, era difícil alguém ousar derrubar qualquer 

rei. Se alguém tentasse, corria sério risco de ser executado em praça pública. 

Muitos opositores foram decapitados a golpes de machado, encarcerados 

em masmorras até morrer ou expulsos para sempre do reino.

No entanto, houve um reino em que o soberano foi desafiado – e perdeu 

a batalha. Aconteceu na Inglaterra, na década de 1640. 

Por que a Inglaterra? Por que o século XVII? Há três respostas que se 

complementam:

 » a Inglaterra tinha mudado muito desde o século XVI, com o início da 

produção manufatureira. Parte da nobreza rural se aburguesou e modi-

ficou o sistema de produção em suas propriedades, especialmente com 

a criação de carneiros para a produção da lã vendida às manufaturas. 

A nobreza rural, denominada gentry, enriqueceu e se fortaleceu. Nas 

cidades, ocorria a ascensão dos burgueses proprietários das manufa-

turas. Ascendeu, também, um campesinato próspero (yeomanry), que 

produzia alimentos para as cidades. A maioria dos impostos cobrados 

pelo rei era paga por esses grupos. Logo, se o rei fizesse cobranças 

abusivas, correria o risco de ser contestado.

 » o poder real na Inglaterra, especialmente desde a adoção da Magna 

Carta, em 1215, tinha alguns limites. Para declarar guerra ou instituir 

novos impostos, o rei deveria consultar o Parlamento. No tempo de 

Henrique VIII ou Elizabeth I, poucas vezes o Parlamento foi convocado. 

Mas, no século XVII, o rei Carlos I precisou de recursos para custear 

as guerras externas; portanto, teve de consultar o Parlamento. Assim 

começou o conflito político.

 » boa parte da burguesia e do campesinato da Inglaterra tinha aderido 

ao puritanismo, uma doutrina que não condenava a riqueza material. 

Ao contrário, via nela um sinal da graça divina. Fazia suas orações em 

pequenas congregações, lendo a Bíblia, entoando cânticos em louvor 

a Jesus. Rejeitava a Igreja anglicana, com seus cardeais autoritários, 

recusando uma religião cujo chefe era um rei em vez de Jesus.

Cromwell, o homem de ferro

Carlos I, confiando ser rei por vontade de Deus, convocou o Parlamento, 

em 1640, para aprovar a instituição de novos impostos. Como o Parlamen-

to negou a medida, o rei o dissolveu. A Inglaterra se viu, então, muito próxima 

de uma guerra civil.

Um novo parlamento foi convocado para examinar, outra vez, as necessi-

dades financeiras da Coroa. Mas os parlamentares se revoltaram e pregaram 

a desobediência ao rei, considerado um tirano.

1641: Guerra Civil Inglesa.

O SEU LUGAR    
NA HIST O RIA

Muitos livros de 

história, romances e 

peças teatrais foram 

escritos sobre os reis 

absolutistas.

Localize em alguma 

biblioteca – pode 

ser na biblioteca da 

escola, em alguma 

de seu município 

ou ainda em uma 

biblioteca particular 

– três livros que 

tratam do assunto.

Texto complementar

O latitudinarismo na 

Inglaterra

O momento inicial da Ilus-
tração inglesa, corresponden-
te à primeira metade do século 
XVIII, foi marcado pelo predo-
mínio do latitudinarismo* ou o 
triunfo do liberalismo whig e do 
anglicanismo liberal, após a Re-
volução Gloriosa de 1688-1689. 
O latitudinarismo [na Inglater-
ra] apontava claramente para a 
defesa da nova Ciência Racio-
nalista e Experimental e de uma 
Teologia Anglicana renovada, 
fundamentada nos princípios de 
uma fé racional e não na antiga 
superstição que estava na base 
do cristianismo tradicional. O 
latitudinarismo defendia ainda 
a reconciliação entre os cristãos, 
sobretudo com os protestantes 
dissidentes ou não conformis-
tas, baseados na política de to-
lerância religiosa estabelecida 
por Guilherme III, logo após a 
Revolução Gloriosa (Act of To-
leration, de 1689). 

Os principais alicerces do pen-
samento latitudinário, nos campos 
filosófico, científico, teológico e 
político, eram John Locke, Isaac 
Newton e Samuel Clarke. O ideá-
rio latitudinário se fundamentava 
na valorização de uma raciona-
lidade sensualista, empirista e 
indutivista, que integrava plena-
mente os sentidos ao exercício da 
razão, tal como preconizara Locke 
no An essay concerning human 
understanding (Ensaio sobre o 
entendimento humano, de 1689), 
e que entendia o conhecimento 
do mundo e da natureza – quer 
dizer, a descoberta da verdade 
– como um processo sempre 
parcial e cumulativo, tal como 
Newton adiantara enfaticamen-
te nos Philosophiae naturalis 
principia mathematica (Princípios 
Matemáticos de Filosofia Natu-
ral, de 1687) e na Optica (Ótica, 
de 1704) [p. 13-14]

[...]

As “luzes” latitudinárias não se 
restringiram apenas aos campos 
políticos e religiosos. Pode-se di-
zer que seus princípios se espa-
lharam pelos campos da Filoso-
fia, das Ciências, das Artes e da 
Cultura em geral, na primeira 
metade do século XVIII, num 
movimento de renovação, que se 
articulava com a emergência de 
novos grupos e demandas sociais 
no cenário britânico, sobretudo 
com o desejo de ampliação dos 
direitos políticos, civis e religio-
sos das “classes médias”. A cons-
tatação desta realidade permitiu a 
Diderot estabelecer uma compa-
ração entre os meios intelectuais 
da Inglaterra e da França, falan-
do entusiasticamente do pres-
tígio que os “filósofos” tinham 

O seu lugar na História 

Esta atividade objetiva familiarizar o estudante com a consulta 

bibliográfica e a visita às bibliotecas da cidade. O professor poderá 

recomendar aos estudantes que registrem o nome do autor, o tí-

tulo de cada livro e o ano da publicação. Convém deixar a pesquisa 

em aberto quanto ao gênero dos livros: históricos ou literários. Em 

sala, poderá ser interessante montar uma bibliografia com base 

na pesquisa dos estudantes, definindo o conceito de bibliografia.
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O grande líder dos parlamentares rebeldes, que faziam oposição ao rei, 

era Oliver Cromwell, proprietário rural e puritano radical. Os discursos dele 

no Parlamento eram radicais em relação ao rei.

Mas o rei não estava sozinho. Contava com o apoio da nobreza mais an-

tiga e dos comerciantes que viviam dos favores reais, como o direito exclusivo 

de vender ou comprar determinadas mercadorias, no reino ou no exterior.

A guerra civil se tornou inevitável. Os grupos rivais formaram exércitos, 

que combateram de 1641 a 1645. O rei saiu derrotado dessa guerra e teve 

um destino trágico.

Cabeças Redondas × Realistas

Na Guerra Civil Inglesa, o exército parlamentar ficou conhecido como 

Cabeças Redondas (Roundheads), porque seus soldados tinham o cabelo 

curto e se protegiam com elmos, que contrastavam com os chapéus e as 

longas perucas usadas pelos cavaleiros do exército real. 

A principal novidade do exército parlamentar residia no fato de os 

soldados servirem em tempo integral, recebendo intenso treinamento para 

o combate. Esse exército era liderado por nobres defensores da causa 

parlamentar.

Os exércitos engajados 

na Guerra Civil Inglesa: 

Realistas à direita e 

Roundheads à esquerda. 

Ilustração de Henry A. 

Payne, c. 1920. Coleção 

particular.

Elmo: armadura com 

viseira e crista, que 

protege a cabeça e o 

rosto.
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1643: Luís XIV é coroado rei da França. 1649: Execução de Carlos I na Inglaterra.

naquele primeiro país e, triste-
mente, do clima de perseguição 
que se abatia sobre eles neste úl-
timo: Na Inglaterra, os filósofos 
são reverenciados, respeitados, 
eles ascendem a cargos públicos, 
eles são enterrados junto aos reis 
[...]. Na França, mandados de pri-
são são expedidos contra os filó-
sofos, eles são perseguidos, amea-
çados com cartas pastorais. [...] 
Podemos ver que a Inglaterra não 
é pior por isso? Por outro lado, 
nos campos filosóficos e científi-
cos, os princípios latitudinários, 
referenciados numa perspectiva 
mecanicista, empirista e experi-
mental, cada vez mais indicavam 
a necessidade de desenvolvimen-
to de uma Ciência que pudesse 
ser “aplicada” às necessidades da 
população, principalmente no 
âmbito da produção material. 
Passou-se a cultivar amplamente 
a ideia de que as forças da natu-
reza, mecânica e matematizada, 
poderiam ser colocadas a serviço 
do homem, proporcionando-lhe 
bem-estar e reduzindo-lhe o far-
do do trabalho.

Nota do texto: Os protestantes 
dissidentes ou não conformistas 
eram homens ligados às correntes 
protestantes não anglicanas, tais 
como a Batista, a Anabatista, a 
Quaker, a Presbiteriana (denomi-
nação do calvinismo na Inglater-
ra e na Escócia) e a Independente 
(também chamada de Congre-
gacionalista). Estas correntes se 
constituíram no século XVI e, em 
meados do XVII, promoveram a 
Revolução Puritana (1648-1660), 
que aboliu a monarquia e levou 
Oliver Cromwell ao poder. Após a 
restauração da monarquia e da di-
nastia Stuart, com o rei Carlos II, 
o parlamento aprovou, em 1662, 
o Act of Uniformity (Lei da Uni-
formidade), que tentou estabele-
cer uma padronização religiosa a 
partir do anglicanismo e obrigou 
os protestantes não anglicanos a 
se conformarem aos fundamentos 
teológicos e aos ritos da religião 
oficial. Como estes se recusaram 
a se submeter à padronização re-
ligiosa, foram perseguidos e pas-
saram, então, a ser chamados de 
dissidentes (dissenters) ou não 
conformistas (non-conformists). 

SOARES, Luiz Carlos. A Albion 
revisitada no século XVIII: novas 

perspectivas para os estudos 
sobre a ilustração inglesa. Revista 
Tempo, Rio de Janeiro, n. 16, jan. 

2004. p. 13-14. Disponível em: 
<http://www.historia.uff.br/tempo/

artigos_livres/artg16-8.pdf14>. 
Acesso em: 23 set. 2018.

*  Latitudinário: que ou aquele que se 

concede e que defende a liberdade 

de opinião, esp. em assuntos reli-

giosos, que não insiste na adesão 

estrita a qualquer código, padrão, 

fórmula, etc.
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O exército do rei era conhecido como exército dos Cavaleiros ou 

Realistas. Era liderado por nobres favoráveis ao rei e composto de soldados 

experientes e financiados pelos comerciantes beneficiados pela Coroa. 

A derrota do rei foi consumada na Batalha de Naseby, em 1645. 

Sem trono e sem cabeça

Reconhecida a derrota, Carlos I se refugiou na Escócia. Acabou sendo 

entregue à Inglaterra pelos nobres escoceses, em 1647, em troca de 40 mil 

libras de ouro. Preso em Londres, o rei tentou conspirar com seus antigos 

aliados e até com nobres franceses. Mas nada conseguiu. Julgado pelo 

Parlamento por crime de traição, Carlos I foi condenado à morte. Morreu 

decapitado em 1649.

Absolutismo sem rei

A Inglaterra se transformou em uma ditadura. Oliver Cromwell proclamou 

a República e acumulou imenso poder. Inventou para si o título de Lorde 

Protetor da Inglaterra, Escócia e Irlanda. Chegou a dissolver o Parlamento, 

em 1653. Logo ele, que tinha liderado a revolta do Parlamento contra o rei.

O governo de Cromwell deu enorme impulso à economia inglesa, com 

destaque para a expansão colonial. Diversas ilhas do Caribe pertencentes à 

Espanha (como a Jamaica) foram tomadas pelos ingleses. Algumas delas se 

tornaram importantes centros produtores de açúcar.

Em 1651, Cromwell conseguiu aprovar os Atos de Navegação, reservando 

aos navios ingleses o direito exclusivo de negociar os produtos coloniais com 

a Inglaterra. O país se tornou a maior potência marítima da Europa.

Apesar de Cromwell liderar um grande avanço da economia, os grupos 

dominantes na Inglaterra não suportaram a mão de ferro do seu governo. 

Morto em 1659, foi substituído pelo filho Richard, que logo foi deposto, pois 

não tinha o prestígio do pai. A monarquia foi, então, restaurada com o filho 

de Carlos I, o rei decapitado. O novo rei foi coroado como Carlos II, em 1660.

No ano seguinte, Carlos II decidiu vingar-se do homem que tinha or-

denado a morte do seu pai. Mandou desenterrar o corpo de Cromwell e 

enforcar o cadáver. Enrolado em correntes, cada vez mais apodrecido, o 

corpo de Cromwell foi pendurado em uma forca, em praça pública. Depois 

foi decapitado, e a cabeça ficou exposta ao público até 1685, quando um 

solda do roubou-a na calada da noite.

Voltemos a Jean, já adulto, que vivia na Inglaterra nessa época. Pode 

não ter visto as execuções do rei inglês ou de seu algoz, Cromwell. Não sa-

bemos. Se ele presenciou a morte de Carlos I, deve ter se chocado. Tinha 

visto multidões de doentes, na França e na Inglaterra, ansiosos pela cura de 

um simples toque real. Os reis, certamente pensava Jean, eram sagrados. 

Mágicos. Mas, se Jean assistiu à mutilação do cadáver de Cromwell, deve ter 

ficado indiferente, pois Cromwell não era um rei, embora tenha governado 

como tal.

Algoz: pessoa que 

inflige castigo ou pena 

de morte.

Ditadura: governo 

autoritário em que 

são revogadas leis e 

liberdades individuais.

1653:  Cromwell, Lorde Protetor da Inglaterra, 
dissolve o Parlamento. 

1651:  Ato de Navegação na 
Inglaterra.

Fique ligado

Morte ao rei. (Ing). Direção 
de Mike Barker, 2003.

Filme que se passa na 
guerra civil inglesa, na qual 
o exército parlamentar derro-
tou o exército real, levando à 
execução de Carlos I e à ins-
tauração da ditadura enca-
beçada por Oliver Cromwell. 
As sequências cobrem mo-
mentos cruciais da guerra 
civil inglesa em meados do 
século XVII, após a vitória do 
exército parlamentar: 1) o 
impasse sobre o que fazer 
com o rei destronado; 2) o 
julgamento do rei pelo Par-
lamento sob a acusação de 
traição; 3) a execução do rei.

Ele objetiva sensibilizar o 
aluno para o tremendo im-
pacto causado pela guerra 
civil inglesa, especialmente 
para a decisão de executar 
um rei, considerado na épo-
ca um soberano por direito 
divino, isto é, pela vontade 
de Deus. Também é impor-
tante, uma vez mais, desta-
car as relações entre política, 
religião e sociedade, uma vez 
que o exército parlamentar 
(Cromwell, em particular) era 
puritano e integrante da mé-
dia burguesia rural do reino 
(gentry). É importante des-
tacar, ainda, que essa foi a pri-
meira execução de um rei na 
Europa – cem anos antes da 
execução real mais famosa, 
a do rei Luís XVI, decapitado 
na fase do Terror da Revolu-
ção Francesa.

As sequências seleciona-
das são ricas para aprofundar 
o conhecimento do absolutis-
mo monárquico, bem como 
do jogo social subjacente à 
Revolução Inglesa. A destacar: 

1) Lorde Fairfax, nobre que 
comandou o exército parla-
mentar, era contrário à exe-
cução do rei, divergindo de 
Cromwell, homem da burgue-
sia rural, mentor político da 
revolução; 2) na cena do jul-
gamento, Carlos I mostra com 
nitidez a essência da monar-
quia absolutista, ao negar o 
direito do Parlamento de jul-
gá-lo (disse que seus atos 
só poderiam ser julgados por 
Deus, pois era monarca por 
direito divino); 3) a comoção 
que envolve a decapitação do 
rei, pois era quase uma figura 

sagrada, apesar da determinação revolucio-
nária de Oliver Cromwell.

De maneira geral, o professor pode des-
tacar a importância dos símbolos na arte 
da política e do governo, fazendo conexões 
com a realidade atual.
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1688: Revolução Gloriosa na Inglaterra.1660:    Restauração da dinastia Stuart na 
Inglaterra, com Carlos II. 

Após o estudo 

do capítulo, você 

manteria sua 

resposta à pergunta 

da página 122? 

PUXANDO PELA 

MEMîRIA

O fim do absolutismo na Inglaterra: 

a Revolução Gloriosa

O absolutismo inglês não durou muito, apesar da restauração da dinastia 

Stuart em 1660, com a ascensão ao trono de Carlos II, que tentou não co-

meter o mesmo erro do pai, decapitado. Governou com o Parlamento e, no 

seu reinado, dois partidos se estruturaram: o Liberal (Whig) e o Conservador 

(Tory). Algumas leis progressistas foram aprovadas. Mas as lutas religiosas 

não deram tréguas durante seu governo.

Católico, Carlos II permitiu que sua religião fosse tolerada na Inglaterra. 

Morreu em 1685 e, como não tinha filhos, foi sucedido pelo irmão, o duque de 

York, com o nome de Jaime II, também católico. Os dias de tolerância, porém, 

estavam contados. Os adversários do rei no Parlamento consideraram que a 

reforma tinha de começar pela 

deposição da dinastia Stuart. 

Conseguiram, com o apoio 

do príncipe Guilherme de 

Orange, holandês, genro do 

rei, que desembarcou na In-

glaterra com um exército. Não 

houve resistência. Jaime II foi 

abandonado por suas tropas. 

Sem guerra e sem sangue.

Guiherme de Orange e 

sua mulher, Maria Stuart, filha 

de Jaime II, assumiram o tro-

no e aceitaram a “Declaração 

de Direitos” (Bill of Rights) em 

1689, que transferia o direito 

de governar ao Parlamento. 

O fato ficou conhecido como 

Revolução Gloriosa. A partir 

de então, coube ao primeiro-

-ministro a função de chefe 

de governo, o que ocorre até 

hoje. O absolutismo foi sepul-

tado de vez na Inglaterra.
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A declaração de direitos (Bill of Rights), 

Inglaterra, 1689. 
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Puxando pela memória

Ao final do capítulo, o aluno 
deve ser capaz de relacionar a 
imagem não só aos três mos-
queteiros como também ao 
fato de que os reis franceses 
foram considerados os mais 
poderosos da Idade Moderna 
e exemplo máximo da mo-
narquia absolutista, porque 
eram ricos e contavam com 
exércitos fortes sob seu co-
mando direto.

Fique ligado

HELLFELD, Matthias von. 
Revolução Gloriosa marcou 
início da democracia parla-
mentar europeia. Disponível 
em: <www.dw-world.de/dw/
article/0,,4233327,00.html>. 
Acesso em: 18 set. 2018.

Breve texto que ressalta 
a importância da Revolução 
Gloriosa (1688) para a ins-
tituição de um novo regime 
na Inglaterra: a monarquia 
parlamentar. Discuta com os 
alunos a qualificação, pelo 
autor, do regime parlamen-
tarista como “democrático”, 
considerando que somente 
no século XIX o direito de voto 
foi concedido aos trabalha-
dores ingleses. A matéria foi 
publicada no jornal alemão 
Deutsche Welle.
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ROTEIRO DE ESTUDOS

138138

 O QUE APRENDEMOS?

1 |  Relacione o conceito de absolutismo com a seguinte frase de Luís XIV: “O Esta-
do sou eu!”.

2 |  Qual foi a monarquia europeia que mais sofreu com as guerras religiosas do 
século XVI? 

3 |  Que monarquia absolutista se caracterizou pela perseguição aos descendentes 
de judeus e muçulmanos em nome da unidade católica?

4 |  Qual é a relação entre direito divino dos reis e monarquia absolutista?

5 |  O que há de comum entre a Inquisição espanhola e a Noite de São Bartolomeu, 
na França?

6 |  O que foi a Guerra Civil Inglesa, iniciada em 1641, e qual foi seu resultado?

7 |  Qual rei é considerado um exemplo típico de monarca absolutista na história 
europeia?

8 |  Qual é a relação entre Oliver Cromwell e a queda do absolutismo inglês?

9 |   Por que a frase seguinte é falsa? 

 A guerra de independência contra a Espanha, travada nos Países Baixos, sob a 
liderança da Holanda, foi unicamente movida por razões econômicas.

10 |  Por que a cidade de Lepanto, situada no Mediterrâneo, no golfo de Patras, foi 
importante para a defesa da Europa cristã no século XVI?

 PESQUISA

O bobo da corte, ou bufão, era um tipo de palhaço que atuava nas cortes e 

nos palácios europeus; foi muito popular até o final do século XVII. 

Era comum que anões assumissem o papel de bufões. Reis e príncipes por 

vezes gastavam fortunas comprando 

anões para atuar na corte.

Em grupos, pesquisem e discutam 

as questões abaixo.

1 |  Qual era a função de um bobo da 
corte nas monarquias europeias na 
Idade Moderna?

2 |  Por que vocês acham que os reis 
preferiam anões para exercer essa 
função?

3 |  Os bufões, fossem ou não anões, 
gozavam de algum prestígio nas 
cortes da época? 

4 |  Discutam sobre o uso de anões 
nas monarquias absolutistas, bem 
como, ainda hoje, em circos ou pro-
gramas humorísticos. O que vocês 
acham disso?
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 Roteiro de estudos

O que aprendemos?

1. O Absolutismo consiste em 
um regime monárquico no 
qual os poderes Executi-
vo, Legislativo e Judiciário 
se concentram nas mãos 
do rei. Luís XIV interpretou 
essa concentração literal-
mente, ao afirmar que ele 
e o Estado eram a mesma 
coisa.

2. A francesa, que, por causa 
do conflito entre católicos 
e protestantes, viu retardar 
seu processo de centrali-
zação monárquica.

3. A monarquia espanhola, 
cujo exemplo foi segui-
do pela monarquia portu-
guesa.

4. O direito divino dos reis 
pressupunha que os mo-
narcas estavam destina-
dos a governar por vontade 
de Deus e só a Ele deveriam 
prestar contas. Os reis ab-
solutistas aproveitaram-se 
dessa crença para alargar 
seu poder de comando.

5. A Inquisição e o episódio ci-
tado dão mostras da intole-
rância religiosa que marcou 
a Idade Moderna. No caso 
espanhol, as principais ví-
timas foram os conversos 
– descendentes dos judeus 
que se tornaram cristãos. 
Milhares foram condena-
dos a morrer na fogueira. 
Na Noite de São Bartolo-
meu, os católicos massa-
craram os protestantes 
em toda a França.

6. A Guerra Civil inglesa foi 
um conflito entre o exérci-
to do rei, Carlos I, e o exér-
cito do Parlamento, cujos 
membros discordavam do 
absolutismo real, sobretu-
do da cobrança excessiva 
de impostos sem consulta 
aos parlamentares. O exér-
cito parlamentar venceu 
a guerra e o rei foi execu-
tado, acusado de traição, 
em 1649.

7. Luís XIV, rei da França de 
1643 a 1715.

8. Oliver Cromwell foi o prin-
cipal líder do Parlamento 
inglês no conflito com o 
rei Carlos I. Liderou a for-
mação do exército parla-
mentar na guerra contra 
as forças da monarquia 
absolutista, entre 1641 
e 1645. A partir de 1649, 
assumiu o poder e liderou 

a República fundada após a execução do rei, governando-a 
por quase dez anos.

9. A frase é falsa porque, além das razões econômicas (inconfor-
mismo da burguesia holandesa com os altos impostos de Fi-
lipe II), havia outras de naturezas política e religiosa. No caso 
da política, a busca por autonomia diante do domínio espanhol 
sobre os Países Baixos. No caso da religião, a defesa do calvi-
nismo contra a intolerância católica do rei espanhol.

10. Porque a vitória espetacular dos espanhóis na batalha de Le-
panto, em 1571, deteve o avanço turco na Europa e rendeu a 
fama de “Invencível Armada” à marinha de guerra de Filipe II.
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  IMAGENS CONTAM A HISTÓRIA

Luís XIV, o Rei-sol, encomendou inúmeros 

retratos ao longo de seu reinado. Todos apre-

sentam o rei com muita glória, seja segurando 

o cetro real, seja montado em um imponente 

cavalo.

• Observe e descreva a pintura. Em segui-

da, discuta com os colegas por que, na 

imagem, um anjo deposita uma coroa 

de louros na cabeça do rei.

 O PASSADO PRESENTE

Não existem mais reis absolutistas no mundo ocidental, mas a figura do rei ainda é muito viva, colo-

rindo o imaginário de vários países. No Brasil, temos o rei momo, eleito a cada ano para abrir o Carnaval 

carioca. Ou o rei Pelé, maior jogador de futebol de todos os tempos, aclamado em 1958, quando a 

seleção brasileira ganhou sua primeira Copa do Mundo.

Em 1981, o programa humorístico Viva o Gordo, exibido pela TV Globo, introduziu o personagem 

Reizinho. Jô Soares interpretava um rei minúsculo, sempre rodeado de conselheiros. Esse persona- 

gem sempre repetia uma frase quando entrava em cena: “Desse solo que eu piso e desse povo que 

eu amo, que é que eu sou?”. E o coro respondia: “Sois rei, sois rei, sois rei!”. Em meio aos diálogos, o 

Reizinho se confundia e dizia: “Desse povo que eu piso e desse solo que eu amo”. O quadro era uma 

crítica ao Brasil daquela época, que lidava com uma economia debilitada, com as dificuldades do povo 

e a insensibilidade dos que governavam o país. 

Com base no texto discuta, em grupo, as seguintes questões:

1 |  Pesquisem qual era o governo no Brasil em 1981, época em que foi lançado o quadro “Reizinho”, em Viva 

o Gordo. Como podemos relacionar o quadro televisivo com esse período da política brasileira?

2 |  Relacione o fato de o Reizinho confundir seu bordão, trocando “povo que eu amo” por “povo que eu 
piso”, à política nacional da época do programa.

Retrato de Lu’s XIV, óleo sobre tela de Pierre 

Mignard, século XVII. Museu Nacional do 

Palácio de Versailles, Versalhes, França.
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Pesquisa
1. Era uma espécie de palhaço 

que fazia piruetas, dançava, 

recitava poesias, contava 

piadas e, por vezes, tocava 

algum instrumento musical 

para divertir os reis e a nobre-

za da corte.

2. Porque sua figura era consi-

derada bizarra, o que convi-

nha ao papel que deveriam 

exercer. O professor pode 

acrescentar que o anão tam-

bém se prestava, pela sua es-

tatura, a fazer um contraste 

com a figura do rei ou prínci-

pe a quem servia. Filipe II, da 

Espanha, vivia rodeado de 

anões em sua Corte.

3. Apesar de escolhidos para di-

vertir reis e nobres, os anões 

gozavam de algum prestígio, 

porque eram bufões, podiam 

fazer críticas ao próprio rei, 

em público, ou a pessoas da 

Corte, simulando estar de 

brincadeira ou fazendo piada.

4. Resposta pessoal. Espera-

-se que os estudantes con-

siderem tratar-se de um pre-

conceito contra o nanismo. 

Esta atividade pode ser um 

interessante momento para 

que o respeito às diferenças 

e o preconceito sejam deba-

tidos em classe.

Imagens contam a 
história

O rei da França Luís XIV foi re-

presentado a cavalo, vestindo 

armadura, com o cetro real na 

mão, usando peruca de cabelos 

negros. A representação do anjo 

depositando uma coroa de lou-

ros na cabeça do rei sugere que 

o pintor tentou passar a ideia de 

que a glória militar de Luís XIV 

contava com a bênção divina.

O passado presente 
1. Em 1981, o Brasil era gover-

nado pelo general João Fi-

gueiredo, último presidente 

do regime militar instalado no 

país pelo golpe de 1964. As 

eleições diretas para presi-

dente da República, governa-

dores estaduais e prefeitos 

de capitais eram proibidas. 

Apesar de estar esgotado, 

o regime ainda era autoritá-

rio. O reizinho de Jô Soares 

representava esse regime.

2. A troca, por um falso des-

cuido, da expressão “povo 

que eu amo” por “povo que 

eu piso”, objetivava mostrar 

a opressão do povo pelo Es-

tado.

Material digital

Para avaliar o aprendizado de seus estudantes, verifique a proposta 

de acompanhamento da aprendizagem do 2o bimestre localizada 

no material digital do Manual do Professor.
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 Unidade 4

América e África na 
modernidade
Unidade composta dos ca-

pítulos 9, 10 e 11, que abarca 
a montagem das economias e 
das sociedades coloniais nas 
Américas de domínio espanhol, 
francês e inglês, relacionadas 
muitas vezes à pirataria e ao cor-
so, à exigência de mão de obra 
por parte dos colonos e a suas 
relações com os indígenas e as 
populações africanas. A ênfase 
recai sobre os estudos das es-
truturas sociais e políticas da 
África na vigência do tráfico de 
pessoas escravizadas pelo ocea-
no Atlântico. Assim, destacam-
-se a África centro-ocidental e 
ocidental em suas articulações 
com os comerciantes europeus e 
as mudanças ocorridas em suas 
estruturas internas em razão do 
comércio de pessoas.

O mapa reproduzido nesta 
abertura de unidade, publicado 
em 1507, foi o primeiro que no-
meou as terras descobertas por 
Cristóvão Colombo, em 1492, de 
América, interpretando que essas 
terras não eram as do leste da 
Ásia, mas sim um novo e enor-
me continente entre a Europa e 
a Ásia. Também segue a regra 
de nomear os continentes no 
feminino, embora “América” te-
nha origem no nome do geógrafo 
e navegador florentino Américo 
Vespúcio. Demonstra, também, 
o desconhecido, principalmente 
em relação à América do Norte, 
cujos contornos estão longe de 
sua real dimensão. Mas é impor-
tante ressaltar a fidedignidade 
do contorno da América do Sul 
banhada pelo oceano Pacífico, o 
que demonstra ter sido o autor 
um especialista em geografia e 
em cartografia. 

Competências Gerais da 
Educação Básica

Competências Específicas de 
Ciências Humanas

Competências Específicas de História

CG2, CG4, CG6, CG8, CG9 CCH3, CCH4, CCH7 CEH1, CEH4, CEH5
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UNIDADE

AMÉRICA E 
ÁFRICA NA 
MODERNIDADE 

A descoberta da América e a de uma pas-
sagem para as Índias Orientais pelo cabo da 
Boa Esperança são os dois maiores e mais 
importantes eventos registrados na história 
da humanidade.

SMITH, Adam. A riqueza das nações. 
São Paulo: Hemus, 2008. p. 267.

Foi assim que, em 1776, o escocês 

Adam Smith, o grande teórico do libera-

lismo econômico, se referiu à descoberta 

da América pelos europeus. 

Portugueses e espanhóis foram os 

principais executores da expansão marí-

tima, que revelou um mundo muito maior 

do que os europeus conheciam até então. 

Foi o encontro de povos que não sabiam 

da existência uns dos outros. Foi o começo 

de uma política e de uma economia que 

passaram a envolver os continentes.

 » MERCANTILISMO E 

CAPITALISMO

 » PORTUGAL E O IMPÉRIO 

MARÍTIMO

 » ESPANHA E SEU IMPÉRIO DE 

METAIS

 » COLONIZAÇÃO DA 

AMÉRICA DO NORTE

 » A ÁFRICA NA ÉPOCA DO 

TRÁFICO DE ESCRAVOS

 » O REINO DO CONGO

 » O COMÉRCIO DE ESCRAVOS

 » O REINO DE ANGOLA

 » HOLANDESES EM ANGOLA

VAMOS ESTUDAR

A imagem desta abertura de 
unidade mostra um dos primeiros 
mapas-múndi em que a América 
foi representada como um novo 
continente. Nesse planisfério, 
feito pelo cartógrafo alemão 
Martin Waldseemüller em 1507, os 
contornos do continente americano 
ainda não estão bem definidos. 
Os europeus não sabiam a extensão 
das terras que haviam encontrado. 
Biblioteca do Congresso, 
Washington D.C., Estados Unidos.
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Créditos das imagens de baixo para cima: The Bridgeman 
Art Library/Easypix; Peter Newark American Pictures/The 
Bridgeman Art Library/Fotoarena; The Granger Collection/
Glow Images.

Habilidades da BNCC trabalhadas na Unidade

EF07HI03 EF07HI10 EF07HI13 EF07HI14 EF07HI16

 Objetivos da Unidade
• Apresentar a expansão pelos 

mares de reinos europeus, 
depois de Portugal e Espa-
nha, no estabelecimento de 
colônias na América tanto 
para a exploração de produ-
tos tropicais, de grande de-
manda na Europa, quanto 
como lugar para se consti-
tuir uma nova sociedade livre 
das perseguições religiosas 
na Europa, caso das colônias 
inglesas da América do Norte.

• Contextualizar as socieda-
des africanas que se liga-
ram ao tráfico atlântico de 
escravos, destacando-se 
os reis e chefes locais como 
articuladores, junto aos co-
merciantes europeus, dos 
negócios do tráfico.

• Analisar a estrutura do co-
mércio de escravos através 
do sistema de feitorias e suas 
relações com as sociedades 
(reinos, cidades e aldeias) 
da África do litoral atlântico.
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MEMÓRIA

142142

Que relação existe 

entre os piratas 

e as monarquias 

absolutistas europeias?

9
PIRATARIA E 

COLONIZAÇÃO NAS 
AMÉRICAS

Você já ouviu falar no famoso pirata Barba Negra, representado 

na imagem acima? E em outros piratas lendários, como Capitão Kidd, 

Capitão Gancho e Jack Sparrow? O que você sabe sobre eles?

Nascido provavelmente no ano de 1680 na cidade de Bristol, na 

Inglaterra, e morto em 1718 na batalha representada acima, Edward 

Teach (ou Thatch), o Barba Negra, é um dos mais famosos piratas da 

História. Diferentemente dos corsários, como eram chamados aqueles 

que pilhavam pelos mares a mando dos reis, Barba Negra agia por conta 

própria. Afinal, no século XVII a pirataria era uma empresa: uma espécie 

de crime organizado dos mares. 

O processo de colonização da América está relacionado à consolida-

ção das monarquias absolutistas e ao poderio naval desses reinos euro-

peus, incluindo a pirataria nos mares. Tudo está relacionado à formação 

do sistema econômico batizado de mercantilismo, como estudaremos 

neste capítulo.

The Bridgeman Art Library/Easypix

Captura do pirata Barba Negra. Esta pintura do século XX, atribuída 

ao estadunidense Jean Leon Gerome Ferris, representa a batalha 

entre o Barba Negra e o tenente Maynard na baía de Ocracoke, 

Virgínia (EUA), ocorrida no ano de 1718. Coleção particular.  

Créditos das imagens de baixo para cima: 
jpa1999/DigitalVision Vectors/Getty Images; 
The Granger Collection/Glow Images; 
The Bridgeman Art Library/Easypix; Peter 
Newark American Pictures/The Bridgeman 
Art Library/Fotoarena; Sarin Images/The 
Granger Collection/Glow Images.

 Capítulo 9
Pirataria e colonização 
nas Américas
Capítulo dedicado ao estudo 

da formação das colônias euro-
peias nas Américas e da econo-
mia denominada mercantilismo. 
O personagem microanalítico é 
o pirata escocês Willian Kidd, 
que aterrorizou os mares des-
de a costa oriental da África até 
o Caribe e a América do Norte, 
saqueando navios de inimigos 
dos ingleses.

 Objetivos gerais do 
capítulo

• Apresentar as linhas gerais 
do mercantilismo, precursor 
do sistema capitalista.

• Destacar o pioneirismo ibé-
rico na formação das econo-
mias coloniais na América.

• Relacionar as condições so-
ciais, econômicas e políticas 
dos reinos europeus em re-
lação à colonização do terri-
tório americano.

Habilidades da BNCC 

trabalhadas no capítulo

EF07HI10 EF07HI13

Puxando pela memória
Resposta pessoal. Espera-se que o aluno responda que os pira-

tas eram ladrões que roubavam mercadorias das embarcações a 
mando dos reinos europeus.

Material digital
Para auxiliar em seu planejamento escolar e na organização de 

suas aulas, verifique o plano de desenvolvimento do 3o bimestre 
localizado no material digital do Manual do Professor.
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1503: O porto de Sevilha é o único autorizado a 
manter comércio com a América espanhola. 

Corsário: pirata ou 
navio que faz o corso. 
O corso era um tipo 
de empresa marítima 
na qual o comandante 
do navio recebia 
autorização do Estado 
para atacar o tráfego 
marítimo do inimigo e 
suas embarcações.

 Negociar e piratear
Willian Kidd era mais velho que  Barba Negra. Nasceu 

na Escócia, em 1645, filho de uma família pobre. Quase 
nada se sabe de sua vida antes de tornar-se um grande 
capitão de navio pirata, quando já estava com trinta e 
poucos anos. Ele deve ter servido a outros piratas antes 
de se tornar capitão.

Capitão Kidd navegou por toda a parte: na costa 
oriental da África, no Caribe, na América do Norte. Ele 
negociava com as populações locais, mas o que preferia 
mesmo era piratear, saqueando navios de inimigos dos 
ingleses. No início da carreira, contou com o apoio da 
Coroa inglesa: era mais corsário do que pirata. Com o 
tempo, o capitão passou a desagradar as companhias 
de comércio que detinham o monopólio dos negócios 
nas colônias inglesas. 

Mas será que havia mesmo uma grande diferença 
entre negociar e piratear nos mares do século XVI e XVII?

Mercantilismo e capitalismo

Havia pouca diferença entre negociar e piratear. Nessa fase mercantil 
do capitalismo, tanto fazia, para um país ou reino, investir em lavouras de 
exportação nas colônias ou armar navios para saquear, no oceano, as frotas 
de reinos inimigos. O ministro das Finanças da França no século XVII,  por 
exemplo, Jean-Baptiste Colbert, dizia que a prosperidade econômica de 
qualquer reino dependia da pobreza de outros. Valia tudo nessa guerra, 
pois, segundo Colbert, “somente a abundância de dinheiro (ouro e prata) 
no Tesouro do Estado pode indicar o tamanho do seu poder”.

Logo, as Coroas deviam se empenhar em:
 » conquistar colônias ou fundar entrepostos comerciais na África, Amé-
rica e Ásia, para implantar lavouras de exportação na América (açúcar, 
tabaco, algodão), explorar metais preciosos ou comprar especiarias 
no Oriente;

 » controlar o comércio com as colônias de forma exclusiva, impedindo 
que outros países europeus rompessem tal exclusividade; 

 » vender mais do que comprar dos reinos estrangeiros;
 » roubar navios de outros países pelos mares, saqueando as mercadorias 
que o rival tentava levar ao próprio país.

É nesse último ponto que os piratas entraram em cena, sobretudo no 
século XVII.

Esse modo de pensar a economia internacional, adotado na França e em 
outros Estados europeus, deu origem a uma política econômica chamada 

mercantilismo (ou colbertismo, como a chamaram os franceses).

O pirata William Kidd enterrando seu tesouro 
em Oak Island, uma ilha ao sul do atual Canadá. 
Litografia, século XIX. Coleção particular.
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Cronologia 
do cap’tulo

 Para desenvolver

Colbert

Jean-Baptiste Colbert nasceu 

no ano de 1619 em Reims, na 

França. Filho de um comercian-

te, desde jovem mostrou talento 

para os negócios. Tanto que seu 

primeiro emprego, aos 15 anos, 

foi o de contador de um banquei-

ro de Paris. Aos 21 anos, foi pre-

senteado por seu pai com um 

cargo no governo francês, o de 

comissário ordinário de guerra.

Informe os alunos que, naque-

la época, os cargos públicos não 

eram preenchidos por candida-

tos aprovados em concursos, 

mas por funcionários indicados 

por membros da nobreza ou, en-

tão, comprados a peso de ouro. 

Colbert, que se saiu muito bem 

no cargo de comissário ordinário 

de guerra, tornou-se conhecido 

nas altas esferas do governo e, 

aos 30 anos, foi nomeado asses-

sor para assuntos particulares do 

principal ministro da monarquia 

francesa da época, o cardeal Ma-

zarino, que recomendou Colbert 

ao rei Luís XIV. Depois da morte 

do cardeal, Colbert foi transfor-

mado pelo rei em seu homem de 

confiança e nomeado ministro 

das Finanças em 1665.

Material digital

Como sugestão para trabalhar essas habilidades, acompanhe 

a sequência didática Piratas e corsários localizada no material di-

gital do Manual do Professor.

De olho na BNCC

O conteúdo do capítulo tem 

como pano de fundo básico 

a montagem de uma econo-

mia batizada no século XIX de 

mercantilismo. Dessa forma, 

contempla principalmente o 

objeto de conhecimento:

¥ As lógicas mercantis e o 

domínio europeu sobre 

os mares e o contrapon-

to Oriental. 
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1544: Criação do Vice-reinado do Peru. 

  O mundo Ž dos ibŽricos

Em 1488, Bartolomeu Dias dobrou o cabo das Tormentas, no sul da 
África. Dez anos depois, Vasco da Gama chegou a Calicute, na Índia. Em 
1500, Pedro Álvares Cabral avistou o litoral do  atual estado da Bahia, nas 
redondezas de Porto Seguro. 

Em 1492, Colombo descobriu o Novo Mundo para os europeus. Cerca 
de vinte anos após, Cortez derrubou o Império Asteca e, pouco depois, 
Pizarro conquistou o Império Inca. Dominando essas regiões, os espanhóis 
impuseram seu monopólio comercial sobre elas. E o que tudo isso significa? 
Como esses fatos se relacionam com as ideias de Colbert?

Esses fatos marcam o início do grande império marítimo português 
e o surgimento das colônias espanholas na América, confirmando que, 
na prática, o mercantilismo já havia feito sua estreia na Europa muito 
antes do nascimento de Colbert. A expansão marítima europeia, de que 
os países ibéricos foram pioneiros, resultou na formação de extensos 
impérios coloniais.

Portugal, império marítimo
Favorecido por sua privilegiada localização geográfica (está localizado

no extremo ocidental da Europa e próximo do norte da África, e é banhado 
pelo oceano Atlântico) e pela experiência acumulada na navegação oceânica, 
Portugal saiu na frente no processo de expansão comercial e marítima que 
marcou o século XVI europeu. Construiu um império. 

Mas que império foi esse? Observe o mapa a seguir.

O Império Português na segunda metade do século XVI
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Fontes: elaborado 
com base em 

Atlas da história 
do mundo. 

São Paulo: Folha 
de S.Paulo, 1995. 

p. 154-155; DUBY, 
Georges. Atlas  

historique. Paris: 
Larousse, 2016. 

p. 156.

E
ri
c
s
o

n
 G

. 
L

u
c
ia

n
o

/A
rq

u
iv

o
 d

a
 e

d
it
o

ra

Atividade 
complementar

Pirataria e crime 

organizado

Pergunte aos alunos: Ape-
sar de distintas e distantes na 
história, em sua opinião, há 
semelhanças entre as redes 
de crime organizado da atua-
lidade e a pirataria do século 
XVII? Discuta com os colegas.

Estimule os estudantes a 
comparar as duas situações, 
identificando semelhanças e 
diferenças entre os crimes de 
violência e apropriação co-
metidos pelas quadrilhas de 
piratas do Caribe e as redes 
de corrupção nos governos, o 
tráfico de drogas, as redes de 
milicianos nas favelas ou, ain-
da, as diversas organizações 
e/ou associações criminosas 
que há no mundo, as chama-
das “máfias” italiana, russa, 
japonesa, etc.

Polêmicas 

historiográficas

Considerando as informa-
ções sobre o Império Portu-
guês e observando o mapa “O 
Império Português na segunda 
metade do século XVI”, desta 
página, discutam em grupos 
a polêmica entre os historia-
dores e votem na melhor ex-
plicação (ou argumentação).

Espera-se que os estudan-
tes se inclinem para a tercei-
ra argumentação, isto é, a de 
que o Império Português foi, 
antes de tudo, marítimo e co-
mercial. O professor pode co-
tejar com outros impérios da 
história na avaliação da ati-
vidade. Por exemplo, evocar 
o Império Romano, que, de 
fato, conquistou e colonizou 
territórios conquistados, ou 
a talassocracia (domínio dos 
mares) ateniense, que foi so-
bretudo comercial.
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1549: Cria•‹o do Governo-Geral do Estado do Brasil. 

Mesmo limitando-se a ocupar o litoral das regiões importantes para o 
seu comércio marítimo (destacadas em vermelho no mapa), podemos dizer 
que Portugal construiu um vasto império. 

Os portugueses fundaram fortalezas e feitorias no litoral de várias re-
giões do globo. E, apenas em casos raros, arriscaram-se a construir fortes 
no interior da África ou da Índia. Mesmo no Brasil, durante o século XVI, a 
presença portuguesa foi apenas litorânea. 

Mas o grande objetivo dos portugueses era fazer comércio. 
E quais mercadorias eles buscavam em regiões tão distantes do plane-

ta? Na África, adquiriam ouro da região sudanesa, escravos da Guiné ou de 
Angola, marfim de toda parte. Na Índia, panos finos e especiarias. Na China, 
sedas e porcelanas. No Brasil, madeira vermelha (pau-brasil) e, depois de 
iniciada a colonização, o açúcar – o “ouro branco”, como diziam, por causa 
de seu alto preço. O que davam em troca? Cavalos, armas de fogo, espadas, 
trigo, vinho, azeite, etc. Vendiam o que os povos dessas regiões quisessem 
comprar, desde que o tivessem para vender.

Segundo alguns historiadores, entre os séculos XVI e XIX, o Império 
Português, que abrangia terras banhadas pelos oce anos Atlântico, Índico e 
Pacífico, foi um dos maiores do mundo. Outros dizem que, ao contrário, os 
portugueses nem sequer formaram um verdadeiro império, limitando-se a 
ocupar o litoral de alguns continentes. A ideia predominante é a de que, se 
Portugal construiu um império, este foi marítimo e comercial, ao menos na 
fase de expansão oceânica. 

Espanha e seu impŽrio dos metais

Desde a primeira metade do século XVI, os espanhóis organizaram 
seu império colonial para dele extrair metais preciosos (ouro e prata). Cons-
truíram cidades ou utilizaram as já existentes, dos indígenas, para montar a 
administração real na América. 

Feitoria: forte 
construído pelos 
portugueses para 
fazer comércio com as 
populações locais nas 
várias regiões do mundo.
Especiaria: tempero de 
origem vegetal como 
cravo, canela, 
noz-moscada, pimenta, 
etc., usado na culinária, 
como medicamento 
para enfermidades 
ou como corante em 
tecidos, no corpo, etc. 

Trabalho indígena na 

mina de prata de Potosí, 

gravura de Theodore 

de Bry, 1597. 

Coleção particular. 
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 Para desenvolver

Especiarias e saúde 
do corpo

Os tratados de Medicina do 
fim da Idade Média e início dos 
Tempos Modernos demonstram 
a ligação entre especiarias e saú-
de corporal. No livro Régime du 

corps, de 1256, Aldebrandin de 
Siena escrevia que a canela te-
ria o mérito de “reforçar a virtu-
de do fígado e do estômago” e 
de “fazer que a carne tenha um 
bom cozimento”. Os cravos-da-
-índia “reforçam a natureza do 
estômago e do corpo, eliminam 
a ventosidade e os maus humo-
res engendrados pelo frio, e aju-
dam no cozimento da carne”. O 
tesouro da saúde, publicado em 
1607, dizia que a pimenta-do-rei-
no “mantém a saúde, conforta o 
estômago, dissipa os gases. Ela 
faz urinar, cura os calafrios das 
febres intermitentes, cura tam-
bém picadas de cobras, provoca 
o aborto de fetos mortos. Quan-
do bebida, serve para tosse (...), 
mastigada com uvas-passas pur-
ga o catarro, abre o apetite”. O 
cravo-da-índia era bom para “os 
olhos, para o fígado, para o cora-
ção, para o estômago. Seu óleo é 
excelente contra dor de dentes. 
Serve para diarreia de origem fria, 
e para as doenças frias de estô-
mago (...). Duas ou três gotas em 
caldo de capão curam a cólica. 
Ele ajuda muito na digestão, se 
for cozido num bom vinho com 
semente de funcho (...).(FLAN-
DRIN, J. “Tempero, cozinha e die-
tética nos séculos XIV, XV e XVI”. 
In: FLANDRIN, Jean-Louis; MONTA-
NARI, Massimo (Org.). História da 

alimentação. São Paulo: Estação 
Liberdade, 1998. p. 480 e 481.)
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Memória do império marítimo

“A portuguesa” é o título do hino português composto em 1890. No final 

do século XIX, séculos depois de iniciada a expansão oceânica, Portugal já 

não desfrutava as glórias do passado, como você poderá ver na primeira 

estrofe do hino:

Heróis do mar, nobre povo 

Nação valente, imortal

Levantai hoje de novo

O esplendor de Portugal!

Entre as brumas da memória

Ó Pátria sente-se a voz

Dos teus egrégios avós

Que há-de guiar-te à vitória! 

KEIL, Alfredo; MENDONÇA, Henrique Lopes de. A portuguesa. Disponível em: 
<http://consuladoportugalsp.org.br/dados-sobre-portugal/hino-e-bandeira>. Acesso em: 13 maio 2018.

Forme um grupo com seus colegas. Juntos, analisem a primeira estrofe da letra de “A portu-

guesa” e respondam:

1 | Que verso caracteriza os portugueses?

2 | Relacione esse verso com a razão histórica para essa qualificação.

3 | Quem poderiam ser os “egrégios avós” mencionados no sétimo verso da estrofe?

4 |  Considerando que o hino foi elaborado séculos depois da expansão marítima, qual é a 

imagem do país que essa estrofe transmite ao leitor: glorioso ou decadente? Discuta com 

os colegas, indicando o verso que justifica a opinião do grupo.

DOCUMENTO

Estrofe: cada uma das 

seções que constituem 

um poema, ou seja, cada 

agrupamento de versos.

Os espanhóis enviaram funcionários da metrópole para organizar o ter-

ritório e controlar tanto a população indígena quanto os conquistadores: os 

indígenas, para que trabalhassem na economia colonial; os conquistadores, 

ou seus filhos, para que obedecessem aos decretos reais e pagassem os 

impostos reais. 

A Coroa espanhola também se esforçou para que seu monopólio comer-

cial fosse o mais rigoroso possível. Afinal, as colônias americanas produziam 

os tão desejados metais preciosos, que na Europa eram cunhados na forma 

de moedas de ouro e prata. Por essa razão, o mercantilismo espanhol ficou 

conhecido como metalismo.

1585: Primeira tentativa de povoamento inglês na América do Norte

Documento

1. O primeiro verso: “Heróis 
do mar, nobre povo”.

2. O verso relaciona-se ao 
passado glorioso de Por-
tugal como pioneiro da 
grande expansão marí-
tima europeia.

3. Os “egrégios avós” seriam 
os navegadores portugue-
ses dos séculos XV e XVI. 
Professor, esclareça com 
a turma o significado da 
palavra “egrégio”: ilustre, 
admirável, célebre.

4. A estrofe do hino sugere 
que Portugal é um país de-
cadente, que já não des-
fruta das glórias de seu 
passado. O terceiro verso, 
especialmente, “Levantai 
hoje de novo”, não apenas 
sugere essa decadência 
como faz referência ao 
passado glorioso da na-
ção (locução adverbial 
“de novo”).

As questões são interdisci-
plinares, combinando análise 
de documento (História) com 
interpretação de texto (Língua 
Portuguesa).

Atividade 
complementar

Os indígenas “aguentam 

o tranco”

Com a descoberta das mi-
nas de prata de Potosí, por vol-
ta de 1540, enquanto a Espa-
nha enriquecia, os indígenas 
se esfalfavam de tanto traba-
lhar. Recrutados pelos chefes 
de suas aldeias, eram obriga-
dos a passar quatro meses 
nas minas. Muitos não volta-
vam, pois morriam soterrados. 
O recrutamento se baseava 
no antigo sistema asteca e 
inca, que foi utilizado pelos 
espanhóis com os nomes in-
dígenas mita, nos Andes, e 
cuatequil, no México, assun-
tos estudados no capítulo 4 
deste volume. 

Pergunte aos alunos: É pos-
sível, em sua opinião, estabe-
lecer relações entre o trabalho 
indígena nas minas e a alta 
mortalidade que se verificou 
entre os povos ameríndios 
após a conquista? Discuta 
em grupos com os colegas.

Eles devem responder que 
sim, é possível estabelecer re-
lações entre a exploração do 
trabalho indígena nas minas 
e a mortalidade da população 

nativa, não só porque os recru-
tados ficavam mais tempo nas 
minas do que o previsto na le-
gislação espanhola, prejudi-
cando os trabalhos agrícolas 
das comunidades indígenas, 
como também porque a mor-
talidade dos trabalhadores nas 
minas era altíssima.
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Frotas e galeões

Uma das formas encontradas pela Coroa espanhola para defender seu 

domínio colonial na América foi proteger sua marinha mercante com navios 

de guerra. Assim surgiu o sistema de frotas e galeões. Você se lembra de que 

Colbert costumava dizer que o comércio internacional era uma guerra? Então...

De acordo com esse sistema, navios de guerra escoltavam as frotas 

espanholas que partiam de Sevilha (ou Cádis) carregadas de mercadorias 

europeias em direção à América e também as que de lá vinham, repletas de 

metais preciosos e outros produtos.

O sistema funcionou muito bem no século XVI. Já no século XVII, foi 

enfraquecido pela pirataria. Como dizia Colbert: “somente a abundância 

de dinheiro (ouro e prata) no Tesouro do Estado pode indicar o tamanho 

de seu poder”. Pelo comércio marítimo colonial ou pela pirataria, tanto fa-

zia. No século XVII, como vimos, o comércio marítimo colonial e a pirataria 

eram duas faces da mesma moeda, do mesmo sistema, da mesma política 

econômica: o mercantilismo. Afinal, a pirataria foi um recurso muito utilizado 

pelos países excluídos da divisão do Novo Mundo estabelecida pelo Tratado 

de Tordesilhas (França, Inglaterra, Holanda).

 Piratas do Caribe

O século XVII foi o século da pirataria. 

Piratas ingleses, holandeses e franceses 

transformaram o mar do Caribe em um 

verdadeiro campo de batalha. Por con-

ta própria ou com apoio oficial, eles se 

fixaram em vários pontos das Antilhas, 

fazendo delas seu quartel-general. Mas as 

ilhas do Caribe não pertenciam à Espanha? 

No papel, ou de acordo com o Tratado de 

Tordesilhas, sim. Na prática, não. 

Os países excluídos pela decisão pa-

pal nunca aceitaram a divisão do mundo 

ultramarino entre os reinos ibéricos. Com 

o enfraquecimento da Coroa espanhola, 

várias ilhas foram abandonadas e tomadas 

pelos “ladrões do mar”, que, com suas 

ações corsárias, contribuíam para esse 

enfraquecimento.

Piratas abordam galeão espanhol no 

oceano Atlântico. Gravura colorida, 

século XVI. Coleção particular.

The Bridgeman Art Library/Easypix

1607: Fundação de Jamestown, na Virgínia (EUA).

Atividade 

complementar

Os portos coloniais

Na América o controle dos 

portos era também rígido, com 

a diferença de que eram três 

os portos autorizados a ne-

gociar com a metrópole es-

panhola:

• Vera Cruz, no Golfo do Mé-

xico, que exportava a pra-

ta mexicana extraída em 

Guanajuato e Zacatecas, 

situadas ao norte da capi-

tal asteca de Tenochtitlán;

• Porto Belo, no istmo do 

Panamá, que exportava 

a prata extraída nas mi-

nas de Potosí, na região 

do Alto Peru;

• Cartagena, na atual Co-

lômbia, que exportava o 

ouro extraído nas minas 

da região.

Mas, como toda regra tem 

sua exceção, a Coroa espanho-

la permitiu que outros portos 

atuassem, em condições es-

peciais, no comércio colonial, 

dos quais dois se destacaram:

• Acapulco, no México, um 

porto às margens do ocea-

no Pacífico, foi autorizado 

a negociar uma vez por 

ano com as ilhas Filipinas, 

no Oriente, também sob 

o domínio espanhol, tro-

cando prata por especia-

rias e seda;

• Buenos Aires, no sul da 

América espanhola, po-

dia, de vez em quando, 

negociar com o exterior, 

comprando escravos afri-

canos dos portugueses 

para vender no Peru, em 

troca da prata produzida 

em Potosí.

Professor, apresente aos 

alunos um mapa da América 

Central e do Sul e peça a eles 

que identifiquem os portos 

autorizados a negociar com 

a metrópole espanhola.
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O mar é dos piratas
Escondidos nas ilhas, os piratas ficavam de tocaia, aguardando a frota 

espanhola regressar à Europa, e atacavam os navios que se afastavam de sua 

rota. Apoderavam-se dos carregamentos de ouro e prata e até dos navios. 

Por vezes sequestravam a tripulação e exigiam resgate para libertá-la. Ou 

então, como era mais frequente, matavam 

todos os prisioneiros.

Capitão Kidd foi um dos maiores piratas 

dessa época. No caso da pirataria pratica-

da no Atlântico, pilhou várias vezes a frota 

espanhola, combateu piratas franceses e 

saqueou até navios ingleses. Os lucros de 

cada ataque eram altíssimos.

Além de saquear as frotas, vários pi-

ratas passaram a tomar dos espanhóis as 

pequenas Antilhas, mas logo conquistaram 

algumas ilhas maiores. Os holandeses toma-

ram algumas ilhotas, os ingleses tomaram a 

Jamaica, os franceses tomaram as pequenas 

ilhas de Guadalupe e Martinica e, depois, 

conquistaram o lado ocidental da grande 

ilha de São Domingos. Capitão Kidd andou 

muito pela Jamaica, onde fundou uma base 

de operações para o saque marítimo.
Piratas franceses saqueiam a cidade espanhola de Chiorera, em Cuba, 
1556. Gravura do sŽculo XVI. John Judkin Memorial, Bath, Inglaterra.

Ilhas do Caribe (século XVII)
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Fontes: elaborado com base em DUBY, Georges. Atlas historique. Paris: Larousse, 2006. p. 241; VICENTINO, Cláudio. 
Atlas histórico: geral e do Brasil. São Paulo: Scipione, 2011. p. 96.
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1620: O navio Mayflower chega a Plymouth. 

Atividade 
complementar

O regime de frotas e 

galeões espanhol e as 

condições marítimas

A centralização adminis-
trativa colonial reservou por-
tos para o comércio tanto na 
metrópole quando em suas 
colônias. Os três principais 
portos espanhóis na América 
eram Vera Cruz, Porto Belo e 
Cartagena. Outros portos me-
nos utilizados eram Buenos 
Aires e Acapulco. 

Acentuando a centraliza-
ção, o governo espanhol criou 
o sistema de frotas e galeões, 
que tinha um calendário de-
finido. Eram duas frotas por 
ano, uma dirigida a Vera Cruz, 
no México (América Central), 
e a outra a Cartagena e Porto 
Belo, na América do Sul. A pri-
meira partia da Espanha entre 
abril e maio; a segunda, em ju-
lho. Por vezes as duas frotas 
seguiam juntas. Na maioria 
dos casos voltavam juntas, 
fortemente escoltadas, qua-
se sempre em fevereiro do 
ano seguinte. 

Esse calendário dependia 
muito dos ventos que carac-
terizam as regiões sob domí-
nio espanhol. 

Em relação ao comércio 
oceânico da Espanha com 
suas colônias americanas, 
os ventos importantes eram 
os alísios. Os que se formam 
no hemisfério norte sopram 
no sentido nordeste-sudoes-
te, enquanto os que partem 
do hemisfério sul sopram 
de sudeste para noroeste. 
Como “sopram” bastante en-
tre os meses de abril e maio, 
os ventos alísios do norte 
ajudavam a empurrar a frota 
desde as ilhas Canárias, na 
costa africana, para o Mar 
do Caribe. 

Em agosto, os ventos já 
não são favoráveis, porque 
se formam massas de nuvens 
muito carregadas perto do ar-
quipélago de Cabo Verde, tam-
bém na costa africana, que 
seguem exatamente para o 
Caribe, resultando em tempes-
tades terríveis. Já os ventos 
alísios do sul, que “sopram” 
em fevereiro, auxiliavam as 
frotas em seu retorno para a 
metrópole. 

Considerando a importân-
cia dos ventos nas correntes 
marítimas, é possível dizer 

que o sistema de navegação espanhol era deter-
minado pela Geografia? Discuta com seus colegas.

Os alunos devem perceber que a Geografia exer-
ceu grande influência na organização do comér-
cio marítimo espanhol. O papel dos ventos tratado 
nesta seção é evidente. Mas, ao lado da Geogra-
fia, havia a necessidade de proteger militarmente 
suas frotas contra os piratas e de assegurar seu 
monopólio comercial com as colônias.
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Da  pirataria ao açúcar

A conquista de algumas ilhas do Caribe por holandeses, franceses e 

ingleses foi definitiva. E a Espanha foi obrigada a reconhecer essa derrota 

por meio de diversos tratados. 

Os novos donos das ilhas começaram a investir nas plantações de ca-

na-de-açúcar, pois o solo e o clima da região eram favoráveis a esse cultivo. 

Companhias de comércio e investidores particulares compraram terras, 

financiando a construção de engenhos de açúcar. Como a população das 

ilhas já havia sido dizimada pelos espanhóis, a solução para a mão de obra 

foi o tráfico de africanos escravizados.

As sociedades coloniais da região do Caribe estruturaram-se de maneira 

muito parecida com a sociedade açucareira do Brasil colonial, sobretudo no 

que diz respeito à utilização da mão de obra escrava africana.

O volume do tráfico de africanos para as Antilhas foi enorme. Impulsionou 

a economia açucareira, mas provocou diversas rebeliões e a formação de 

quilombos. Pesquisas históricas comprovam que, quanto maior era o tráfico 

de africanos, maior era o número de fugas e de comunidades quilombolas. 

  Quem colonizou a América 

do Norte?
O norte da América também pertencia à Espanha. Mas só no papel. 

Com exceção do México e da Flórida, os espanhóis não se aventuraram na 

região. Já era custoso colonizar o sul, rico em metais preciosos, e defender 

as ilhas do Caribe. A Espanha deixou a América do Norte a ver navios… 

Navios estrangeiros!

O inglês Walter Raleigh esteve por ali, em 1584, e fundou a Virgínia. Mas 

não deu continuidade ao povoamento. Os holandeses fundaram um forte, em 

1625, para comprar peles de animais que os indígenas caçavam. Chamaram 

o lugar de Nova Amsterdã. 

Em resumo, os europeus tiveram menor interesse em colonizar a América 

do Norte, em especial as regiões mais ao norte. Isso se deu em grande me-

dida pelo clima temperado, inadequado para as lavouras de cana-de-açúcar, 

cacau ou tabaco, principais produtos coloniais enviados para a Europa.

A colonização inglesa

Foi nas regiões sulinas da América do Norte, cujo solo e clima eram mais 

adequados às lavouras tropicais, que os ingleses fundaram suas primeiras 

colônias. O rei da Inglaterra autorizou diversas companhias a organizar a co-

lonização da Virgínia. Em 1607, fundou-se a cidade de Jamestown, a primeira 

que os ingleses criaram na América do Norte. A partir da Virgínia, outras 

colônias surgiram ao sul do subcontinente.

O SEU LUGAR    
NA HIST O RIA

O sistema colonial 

mercantilista 

se baseava na 

exploração 

monopolista de 

produtos destinados 

à exportação.

O seu município 

produz algo 

destinado à 

exportação? E no 

passado, qual teria 

sido o principal 

produto exportado 

por sua região?

OLIVEIRA, Lucia 

Lippi. A criação da 

América. São Paulo: 

Atual, 2009.

O livro aborda a vida 

religiosa e política 

da sociedade 

norte-americana 

desde sua origem, 

com a chegada dos 

primeiros colonos 

ingleses ao Novo 

Mundo, até a 

Independência e a 

criação dos Estados 

Unidos da América. 

FIQUE DE OLHO

1643: Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island e Connecticut formam a Nova Inglaterra. 

 Para desenvolver

Quilombos antilhanos 
Quilombo é uma palavra que 

tem origem no banto, língua fa-
lada, com variações, na África 
centro-ocidental. Essa palavra 
designava uma espécie de pou-
sada ou fortaleza. No Brasil, qui-
lombo virou sinônimo de comu-
nidade de escravizados fugidos. 
Nas Antilhas francesas, era co-
nhecido como marronage. Nas 
Antilhas inglesas os quilombos 
foram chamados de free villages, 
ou seja, “aldeias livres”. No mun-
do colonial americano, diversos 
quilombos firmaram tratados 
com os governos coloniais, con-
seguindo a liberdade em troca de 
não mais atacarem as plantações 
nem incentivarem novas fugas. 

Professor, para ilustrar a in-
formação, acesse as imagens 
sobre os quilombolas na Jamai-
ca e apresente-as para os alu-
nos. Disponíveis em: <www.sla
veryimages.org/detailsKeyword.
php?keyword=jamaica&theRe
cord=38&recordCount=102> e 
<www.slaveryimages.org/ima
ges/collection/large/BRLIB-2.
JPG>. Acesso em: 19 set. 2018.

A primeira imagem mostra um 
grupo de homens depondo as ar-
mas diante de oficiais do exército 
britânico. O lugar não é identifi-
cado na gravura, mas a cena é 
frequentemente associada com 
os tratados de 1739 e 1740 as-
sinados entre os britânicos e os 
quilombolas na Jamaica. 

A pintura original da qual a gra-
vura deriva foi feita por Agostino 
Brunias e muito provavelmente 
representa o fim, em 1773, da 
Primeira Guerra Caribenha em 
São Vicente, quando foi assina-
do um tratado entre os britânicos 
e os negros quilombolas, cujos 
principais chefes são mostrados 
na gravura.

A segunda mostra um grupo 
de cerca de 30 quilombolas se 
escondendo entre as árvores, 
enquanto uma tropa britânica 
se aproxima por uma estrada. 
Os quilombolas carregam rifles 
e um, ao centro, toca um chifre. 
Ela representa uma emboscada 
contra um destacamento mili-
tar britânico por um grupo de 
maroons (como eram chamados 
os quilombolas na Jamaica) e 
parece ser a representação de 
uma tática militar comum dos 
quilombolas.

O seu lugar na História

Resposta pessoal e variável de acordo com o município em que 
vivem os estudantes. No caso de inexistir economia exportadora na 
região de seu município, tanto no presente como no passado, apro-
veite a oportunidade para discutir a história econômica da região.
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Em 1620, iniciou-se o povoamento ao norte da Virgínia, por iniciativa 

dos puritanos – calvinistas ingleses perseguidos pela Coroa no século XVII. 

Eles se dirigiram para lá para realmente morar, e não para produzir artigos 

de interesse do comércio internacional.

Esse processo teve início com a viagem do navio Mayflower (Flor de 

Maio), que, após navegar por 66 dias, chegou à baía de Hudson. Devido 

ao mau tempo, o navio teve de seguir para o norte, onde os passageiros 

e tripulantes fundaram Plymouth, no atual estado de Massachusetts. Nos 

anos seguintes, novos refugiados ampliaram o povoamento da região, que 

foi chamada de Nova Inglaterra.

Na década de 1660, os ingleses ocuparam o território compreendi-

do entre a Virgínia, ao sul, e a Nova Inglaterra, ao norte. Expulsaram os 

holandeses de Nova Amsterdã em 1664 e rebatizaram a cidade como 

Nova York. 

As Treze Colônias
Os ingleses fundaram as Treze Colônias na América do Norte. Todas 

elas gozavam de grande a utonomia. Cada uma delas tinha uma assembleia 

de representantes dos colonos que decidia o que melhor lhes convinha. 

Eram, em sua grande maioria, protestantes, mas também havia católi-

cos. Na Nova Inglaterra, predominaram os puritanos. Os que chegaram 

no Mayflower ficaram conhecidos como “Pais Peregrinos”. Mais tarde, a 

Coroa inglesa incorporou as colônias e passou a nomear governadores, 

sem esvaziar, contudo, o poder das assembleias locais. O mapa a seguir 

indica a localização de cada uma das Treze Colônias inglesas no litoral 

atlântico da América do Norte.

Colônias inglesas na América do Norte (século XVII)

iroqueses
sioux

apaches

   algonquinos

algonquinos

40° N

90° O

Limite das Treze Colônias
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MÉXICO

Geórgia

New Hampshire
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York
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Rhode Island
Connecticut

Nova Jersey

Delaware
MarylandVirgínia
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Golfo do México
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Massachusetts

N

0 480 km

Fontes: elaborado com base em DUBY, Georges. Atlas historique: toute l’histore du monde en 300 cartes. 
Paris: Larousse, 2016. p. 157, 211; THE TIMES Atlas of the Word History. Londres: Times Books, 1992. p. 149.

Observe o mapa 

ao lado com 

atenção. Em seguida, 

responda: a que país 

essas colônias deram 

origem no final do 

século XVIII?

 O  QUE HÁ NO MAPA?
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Pocahontas (EUA). 

Direção de Mike 

Gabriel e Eric 

Goldberg, 1995. 

81 min.

Essa animação 

apresenta a relação 

entre colonizadores 

e indígenas na 

Virgínia, a primeira 

colônia inglesa 

estabelecida na 

América do Norte.

FIQUE DE OLHO

1650: Brusco declínio da entrada de metais preciosos na Espanha. 

Fique ligado

MONASTERIO, Leonardo; 
EHRL, Philipp. Colônias de po-

voamento versus colônias de 

exploração: de Heeren a Ace-
moglu. Texto para discussão / 
Instituto de Pesquisa Econô-
mica Aplicada. Brasília, DF; Rio 
de Janeiro: Ipea, 2015. Dispo-
nível em: <http://ipea.gov.
br/agencia/images/stories/
PDFs/TDs/td_2119.pdf>. Aces-
so em: 19 set. 2018.

O texto analisa o tema so-
bre os conceitos de colônia de 
povoamento e de exploração, 
que resultaram em países de-
senvolvidos, no caso da pri-
meira, e em países subdesen-
volvidos, no caso da segunda. 
Os autores fazem um bom 
balanço historiográfico so-
bre a tese, desde o escocês 
Adam Smith (1776), passan-
do pelos alemães Arnold Her-
mann Ludwig Heeren (1817) e
Wilhelm Georg Friedrich 
Roscher (1856), no século XIX, 
considerados os responsáveis 
pelo desenvolvimento da tese, 
até os economistas estadu-
nidenses Daron Acemoglu, 
Simon Johnson e James A. 
Robinson, que levaram a tese 
para um público acadêmico 
mais amplo e apresentaram 
evidências econométricas, 
em 2001. Destaca-se a con-
textualização historiográfica 
do historiador Caio Prado Jú-
nior como o maior divulgador 
no Brasil da tese colônia de 
povoamento versus colônia 
de exploração. 

O que há no mapa?

Deram origem aos Estados 
Unidos da América.
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A Nova Inglaterra era formada por quatro colônias: Massachusetts, New 

Hampshire, Rhode Island e Connecticut. As colônias centrais eram também 

quatro: Nova York, Nova Jersey, Pensilvânia e Delaware. E as colônias do 

sul, cinco: Virgínia, Maryland, Carolina do Norte, Carolina do Sul e Geórgia.

De refugiados a comerciantes: as colônias do norte

Os povoadores da Nova Inglaterra, em geral fugitivos das perse guições 

religiosas na metrópole, passaram por muitas dificuldades no início da colo-

nização. O solo rochoso não facilitava a agricultura e os ataques dos nativos 

tampouco contribuíam para a fixação dos colonos no novo território. Trabalho 

duro. Inverno rigoroso. Vizinhança hostil.

Na virada do século XVII para o XVIII, a economia da Nova Inglaterra, até 

então baseada em uma agricultura de subsistência trabalhada pelas famílias 

de colonos, ficou mais dinâmica. 

O puritanismo dos colonos ajudava bastante, pois sua doutrina (um tipo 

de calvinismo) valorizava o trabalho e considerava a prosperidade um sinal 

da graça divina.

Os colonos do norte montaram oficinas e manufaturas. Produziam rum 

para trocar por escravos e depois vendê-los nas Antilhas ou nas colônias do 

sul. Criaram uma indústria naval para o comércio no Atlântico, seguindo o 

exemplo da metrópole inglesa. Também desenvolveram a pesca da baleia, 

negociando não só a carne, mas também o óleo para as luminárias da épo-

ca. Eles chegaram, inclusive, a transportar o açúcar 

produzido nas Antilhas para os portos ingleses, 

conseguindo enriquecer.

Capitão Kidd também fez negócios nes-

sa região, sobretudo no porto de Boston, em 

Massachusetts.

O celeiro da América: 
as colônias do centro

As colônias centrais também se vol-

taram para o comércio. Mas, neste caso, 

para um comércio de grãos (trigo, cevada 

e milho), que eram vendidos para os co-

lonos da Nova Inglaterra e das colônias 

do sul; ou seja, vendiam para o mercado 

interno. 

Por essa razão, essas colônias foram 

chamadas de “celeiro da América”. Ali 

o trabalho familiar, em pequenas pro-

priedades, foi dominante. Mas também 

havia trabalhadores assalariados e um tipo 

de servidão, mais frequentemente utilizado 

nas colônias do sul. 

Rum: bebida alcoólica 

produzida a partir da 

fermentação do melaço 

da  cana-de-açúcar.
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Os colonos – peregrinos e 

puritanos – imigraram da 

Inglaterra para a América 

em busca de liberdade 

religiosa. Gravura do século 

XIX. Coleção particular.

1664: Ingleses tomam Nova Amsterdã e a rebatizam como Nova York. 

Texto complementar

O uso do termo “América” para 

se referir à porção territorial 

de colonização inglesa

Minha especialidade se limita a 
apenas uma parte da bacia atlân-
tica, conhecida entre acadêmi-
cos norte-americanos como “os 
primórdios da América colonial”. 
Por dois motivos nunca achei 
esse termo satisfatório. Primei-
ramente, sua conotação é irrefle-
tidamente imperialista, mais um 
exemplo da expropriação acrí-
tica do termo América para se 
referir apenas a uma porção do 
hemisfério. Nem o mais recente 
modismo de pensar os “primór-
dios da América” de forma mais 
inclusiva o torna menos imperia-
lista, pois esse seu emprego ainda 
se refere predominantemente às 
áreas que foram posteriormente 
incorporadas à nação norte-a-
mericana. Em segundo lugar, o 
termo é por demais vago e ge-
nérico para fomentar seu uso 
crítico de maneira eficaz. Nunca 
existiu apenas uma, mas muitas 
Américas coloniais nos seus pri-
mórdios, antes e depois do início 
da era moderna. 

Justamente, para abordar esse 
problema de forma mais explíci-
ta, Jack Pole e eu, no início dos 
anos oitenta, usamos o termo 
América britânica colonial como 
título de um volume de ensaios, 
que organizamos e editamos, so-
bre o estado de arte dos estudos 
na época. Tínhamos a intenção 
de que esse termo tornasse cla-
ro tanto que os textos do volu-
me tratavam de uma ampla área 
cultural que era nominalmente 
britânica, isto é, associada ou em 
aliança com a Grã-Bretanha, e, 
como esmiucei em diversos en-
saios posteriores, que a América 
colonial britânica era uma dentre 
muitas Américas do início da era 
moderna, incluindo a hispânica, 
portuguesa, francesa, holandesa, 
sueca, dinamarquesa, russa e, é 
claro, inúmeras Américas in-
dígenas. Salvo a redução paro-
quial do tema dos “primórdios 
da América colonial” a apenas a 
pré-história dos Estados Unidos, 
tendência contra a qual tenho
lutado durante a maior parte de 
minha vida profissional, qual-
quer história mais abrangente 
dos “primórdios da América” 
requereria, obviamente, a abor-
dagem da história de todas essas 
diversas áreas culturais. 

GREENE, Jack P. Reformulando 
a identidade inglesa na América 

britânica colonial: adaptação 
cultural e experiência provincial 

na construção de identidades 
corporativas. In: Almanack 

braziliense, n. 04, novembro 2006, 
p. 6-7. Disponível em: <https://
www.revistas.usp.br/alb/article/

download/11644/13413>. Acesso 
em: 23 set 2018.
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Residência de David Twining em 1787, óleo sobre tela de Edward Hicks, c. 1845. Coleção particular.

Capitão Kidd chegou a morar em uma dessas colônias, Nova York, por 

volta de 1690. Até casou-se ali com a filha do governador, herdeira de duas 

fazendas. Quase se aposentou da pirataria. Mas a sua ambição e espírito de 

aventura falaram mais alto. Voltou aos mares, navegando pelo Oriente.

Tabaco e escravidão: as colônias do sul

A base da economia das colônias do sul da América do Norte foi pare-

cida com a das Américas espanhola e portuguesa. Estruturadas de acordo 

com o sistema colonial, as lavouras de tabaco e algodão eram voltadas ao 

comércio externo e nelas trabalhava mão de obra escrava. 

O cultivo do fumo e do algodão (introduzido entre o final do século XVII 

e o início do XVIII) estimulou a expansão da escravidão africana e a utilização 

de uma forma de trabalho forçado, também usada no “celeiro da América”: 

os “servos por contrato”. Mas quem eram eles?

Os servos por contrato eram, na maioria, europeus que sonhavam em 

enriquecer na América, mas que, de tão pobres, não tinham nem mesmo 

recursos para pagar a viagem ao Novo Mundo. Era comum, portanto, que, 

nesses casos, companhias de comércio pagassem a passagem de ida desses 

trabalhadores à América e depois repassassem seu custo para algum pro-

prietário de terra interessado em sua mão de obra. Neste caso, um contrato 

era firmado entre eles: os imigrantes trabalhavam de graça por determinado 

período (quatro, cinco ou mais anos) para o proprietário de terra até que os 

custos de sua viagem estivessem saldados. Só depois ficavam livres para 

ganhar a vida como pudessem.

Observe atentamente 

a imagem ao lado. 

Trata-se da 

representação de uma 

fazenda em uma das 

colônias do centro, 

no século XVIII. Em 

dupla, descrevam no 

caderno as atividades 

que aparecem na 

figura, procurando 

estabelecer possíveis 

relações entre o que 

está representado na 

imagem e as principais 

características dessas 

colônias. Releiam o 

texto, se necessário, 

para identificá-las.

O  QUE HÁ NA IMAGEM?
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1713: Inglaterra obtém direito exclusivo para traficar escravos nas colônias americanas da Espanha.

 Para desenvolver
Professor, no site <http://www.

slavevoyages.org/> está O Banco 

de Dados do Tráfico Transatlânti-

co de Escravos, que reúne infor-

mações sobre quase 36 mil via-

gens negreiras que embarcaram 

à força mais de 10 milhões de 

africanos para serem transpor-

tados até as Américas, entre os 

séculos XVI e XIX. O número real 

é estimado em até 12,5 milhões. 

A base de dados e a interface de 

estimativas oferecem a pesqui-

sadores, estudantes e ao público 

em geral a oportunidade de re-

descobrir a realidade de um dos 

maiores deslocamentos forçados 

de povos na história do mundo.

Fique ligado

WILLIAMS, Eric. Capitalismo 

e escravid‹o. Tradução de De-

nise Bottmann. Prefácio à edi-

ção brasileira Rafael de Bivar 

Marquese. São Paulo: Compa-

nhia das Letras, 2012. 

Livro clássico sobre a es-

cravidão, publicado original-

mente em 1944, é uma das 

obras mais importantes do 

século XX, na qual o autor, Eric 

Williams, expõe a tese que se 

tornou clássica para entender 

a gênese do mundo moderno: 

o complexo escravista atlânti-

co foi essencial para a capitali-

zação que permitiu o arranque 

industrial inglês na virada do 

século XVIII para o XIX. Emba-

lado por uma pesquisa sólida 

e densa, fruto da tese de dou-

torado defendida anos antes 

em Oxford, Williams procu-

rou derrubar os alicerces de 

uma interpretação canônica 

da história, produzida nas ve-

neráveis universidades bri-

tânicas, que há longo tempo 

vinha servindo para a legiti-

mação ideológica do império 

onde o sol nunca se punha.

Ao adotar uma perspecti-

va profundamente inovado-

ra, capaz de apontar como os 

processos históricos desen-

rolados no espaço atlântico 

constituíram uma unidade 

orgânica, Williams inscreveu a escravidão negra no cerne da gêne-

se do mundo moderno. Como o leitor poderá averiguar nesta nova 

tradução, com prefácio do professor de história da USP Rafael de 

Bivar Marquese, o livro mantém a capacidade de gerar debate – e 

de instigar a imaginação histórica.

A introdução do historiador Rafael de Bivar Marquese pode ser 

acessada em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext

&pid=S0103-40142012000200023>. Acesso em: 23 set. 2018.

O que há na imagem?

A imagem representa a cria-

ção de gado e, em segundo 

plano, um homem arando a 

terra, o que pode ser relacio-

nado com o fato de que as co-

lônias do centro dos Estados 

Unidos produziam grãos para 

o comércio interno.
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A imagem ao lado 

apresenta uma das 

formas de trabalho 

encontradas nas 

colônias do sul. 

Qual seria essa 

forma?

O  QUE HÁ NA IMAGEM?

Planta•‹o de tabaco. 
Gravura colorida, século 
XVIII. Em uma fazenda 
da Virgínia, o produtor e 
seu assistente observam 
a preparação das folhas 
de tabaco que serão 
despachadas para a 
Inglaterra em navios. 
Coleção particular.

Comércio de peles com os nativos
A colonização da região que hoje corresponde ao Canadá foi iniciada 

pelos franceses na segunda metade do século XVI. Em 1613, mercadores e 

nobres ricos criaram uma empresa para investir na região, que passou a ser 

chamada de Nova França.

A Nova França

O objetivo dos colonos que se estabeleceram nessa região era comer-

cializar com os nativos peles de animais, como a do castor, que passaram a 

ser muito utilizadas e valorizadas na Europa do século XVII para a confecção 

de roupas de inverno e chapéus, transformando-se em uma verdadeira moda. 

Em troca das peles, os colonos ofereciam aos nativos armas de fogo, 

pólvora, balas de fuzil, machados, facas e cobertores de lã (produzidos nas 

manufaturas europeias). O volume desse negócio era imenso. No final do 

século XVII, a Nova França chegou a exportar 400 toneladas de peles para 

a metrópole.

O comércio de peles era muito lucrativo. Para se ter ideia do valor de 

troca desse artigo, doze peles de castor valiam um fuzil, seis peles valiam um 

cobertor de lã. Os mercadores da Nova Inglaterra também se envolveram 

nesse comércio, rivalizando com os franceses. Mas os nativos, de modo ge-

ral, desconfiavam de que os ingleses queriam to mar suas terras e preferiam 

negociar com os franceses. Como alternativa, os ingleses introduziram um 

produto nesse comércio que traria graves consequências para os indígenas: 

as bebidas alcoólicas, sobretudo o rum.

Castor: tipo de roedor, 

parecido com o esquilo, 

abundante na América 

do Norte.
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1769: Morte de Pontiac, líder otawa. 

Texto complementar

Princeton revisita passado 

escravista

A Universidade de Princeton 
está localizada no estado de Nova 
Jersey (EUA). Destaque para os 
alunos que as descobertas dos 
documentos sobre a existência 
de escravizados na universidade 
demonstram que a escravidão 
era mais disseminada do que 
os estudos têm demonstrado, 
mesmo em uma região consi-
derada como de predominância 
da mão de obra livre, como era o 
estado de Nova Jersey, colônia 
inglesa do Norte.

Universidade Princeton, uma 
das mais antigas e prestigiadas 
dos Estados Unidos, divulgou 
recentemente os resultados do 
Princeton and slavery project, 
que investigou o envolvimento 
da instituição com a escravidão 
no país. Alguns documentos in-
dicam que os nove primeiros 
presidentes (reitores) de Prince-
ton tiveram escravos e que hou-
ve uma venda no campus em 
1766. Escravos viveram na casa 
do presidente da universidade 
até ao menos 1822. O primeiro 
estudante negro só se formou em 
Princeton nos anos 1890 e obteve 
o diploma de mestrado. Segundo 
o projeto, ainda em andamento, 
a universidade recebeu doações 
do lucro obtido com o trabalho 
escravo. Conduzido por Martha 
Sandweiss, professora de histó-
ria na universidade, o Princeton 
and slavery Project localizou ao 
menos 360 documentos. 

São fotos, anúncios de vendas 
de escravos, descrições sobre 
a comunidade negra da insti-
tuição, ilustrações em jornais 
estudantis e cartas de alunos. 
Outras 12 universidades norte-
-americanas, entre elas Harvard, 
já revelaram seus laços históri-
cos com a escravidão. Segundo 
reportagem de abril no jornal 
The New York Times, Princeton 
anunciou a renomeação de dois 
espaços no campus em homena-
gem a escravos que lá viveram 
ou trabalharam. [...]

PESQUISA Fapesp. Princeton 
revisita passado escravista. Ed. 
268, jun. 2018. Disponível em: 
<http://revistapesquisa.fapesp.

br/2018/06/18/princeton-revisita-
passado-escravista/>. 

Acesso em: 19 set. 2018.

O que há na imagem?

A escravidão africana, for-
ma de trabalho encontrada 
na produção de tabaco das 
colônias do sul.
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Indígenas em pé de guerra
As relações entre os nativos da América do Norte e os europeus va-

riavam entre o comércio e a guerra. Os principais grupos indígenas eram o 
dos algonquinos e o dos iroqueses, cada qual com diversas ramificações. 
Os algonquinos viviam na região nordeste dos Estados Unidos atuais. Os 
iroqueses também viviam ali, mas eram mais numerosos na região dos 
Grandes Lagos, em especial perto do lago Ontário. Os dois grupos eram 
excelentes caçadores e pescadores, além de praticarem a agricultura de 
hortaliças e legumes.

A colonização francesa na América do Norte foi menos intensa do que a 
inglesa, pois limitou-se ao comércio de peles. A colonização inglesa foi, desde 
o início, baseada no povoamento e na ocupação das terras pelos europeus. 
A maioria dos nativos mantinha distância dos ingleses e, com frequência, os 
atacava. Os iroqueses não gostavam dos franceses, porque eram amigos 
de seus inimigos. Por isso, sempre apoiaram os ingleses nas guerras contra 
os franceses. 

Jean-Baptiste Colbert, o ministro das Finanças da França, morreu aos 
64 anos de idade, no ano de 1683. É digna de nota, contudo, sua percepção, 
ainda em meados do século XVII, de que os impérios coloniais ibéricos, tão 
gloriosos e poderosos no século XVI, começavam a entrar em declínio. A 
própria França tinha abocanhado importantes ilhas açucareiras no Caribe e 
avançava em sua ofensiva colonizadora na América do Norte. Mas Colbert 
também percebeu que a França teria de enfrentar um novo inimigo, talvez 
mais poderoso que os reinos ibéricos em suas ambições coloniais: a Inglaterra. 
Os ingleses, além de manterem sob seu controle algumas ilhas açucareiras 
no Caribe, disputavam o comércio de peles na América do Norte – comércio 
este que os franceses consideravam um privilégio de seus reis. 

Nativos americanos 

comercializam peles. 

Gravura colorida de 

William Faden, 1777. 

Coleção particular.

O último dos 

moicanos (EUA). 

Direção de Michael 

Mann, 1992. 

112 min.

Aventura que se 

desenrola em meio 

à guerra entre 

franceses e ingleses 

pela posse da 

América do Norte. 

Um homem branco 

criado por indígenas 

luta por justiça e 

segue os valores 

moicanos.

FIQUE DE OLHO
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Texto complementar

Talvez a primeira observação 
válida a respeito do mercanti-
lismo seja a de que, a rigor, ele 
nunca existiu, tratando-se bem 
mais de um mito, como afirma 
Pierre Deyon, cuja criação é his-
toricamente posterior ao objeto 
cuja existência tenta delimitar. 
Foram seus adversários, os fi-
siocratas do século XVII e os 
economistas da escola clássica, 
dos séculos XVII /XIX, que de 
certa forma o construíram, de-
nominando-o, a época, de “siste-
ma mercantil” ou “do comércio”. 
Foram ainda seus admiradores 
os membros da chamada “escola 
histórica alemã”, já no final do 
século XIX, que deram o nome 
que se fixou: Mercantilismus. 
[...] Em segundo lugar, cabe aqui 
uma advertência contra um ou-
tro tipo de anacronismo, muito 
difundido por sinal hoje em dia 
e que consiste em denominar de 
mercantilistas a quaisquer ideias 
ou práticas econômicas que pos-
suam como característica básica 
a intervenção do Estado na eco-
nomia. Em tais casos, ou se ape-
la para a ideia de ressurgimento 
ou para a de persistência, mas o 
argumento é sempre o das iden-
tidades maiores ou menores, no 
nível das aparências, entre situa-
ções atuais e aquelas que caracte-
rizam o mercantilismo propria-
mente dito, o que deixa entrever 
a crença num certo tipo de con-
tinuidade do processo histórico 
que produziria sempre fenôme-
nos semelhantes em todos os 

Fique ligado

VIANA, Larissa. As colônias 

do Caribe Francês no fim do 

século XVIII. Disponível em: 
<http://anphlac.fflch.usp.br/
indep-haiti-apresentacao>. 
Acesso em: 24 set. 2018.

No final do século XVIII, São 
Domingos era a joia da Coroa 
francesa no Caribe. A ilha con-
tava com cerca de 500 mil es-
cravos em 1789 (africanos, em 
sua maioria), além de 30 mil 
brancos e aproximadamente 
28 mil indivíduos “livres de 
cor”. Muitos desses homens 
livres, brancos e não brancos 
eram proprietários armados 
para defender a escravidão 
nessa que era a mais produ-
tiva das colônias do Caribe, 
com uma economia largamen-
te sustentada pela plantation 
açucareira, e, em menor me-
dida, pela produção de café.

tempos e lugares. Fixemos então este ponto: o mercantilismo, não a 
palavra ou o sistema, mas aquilo que ele de fato significa, foi o produ-
to das condições específicas de um determinado período histórico do 
Ocidente, caracterizado pela transição do feudalismo ao capitalismo. 

FALCON, Francisco. Mercantilismo e transi•‹o. 
São Paulo: Brasiliense, 1986. p. 2-3.
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PUXANDO PELA 
MEMÓRIA

155

Após o estudo 
do capítulo, você 

manteria sua 
resposta à pergunta 

da página 142? 

Créditos das imagens de baixo para cima: 
jpa1999/DigitalVision Vectors/Getty Images; 
The Granger Collection/Glow Images; The 
Bridgeman Art Library/Easypix; Peter Newark 
American Pictures/The Bridgeman Art 
Library/Fotoarena; Sarin Images/The Granger 
Collection/Glow Images; G. Mayer/Corbis 
Historical/VCG/Getty Images.

Rebeliões indígenas

Houve vários embates entre os algonquinos e os colonos ingleses, 
desde 1637, mas a maior revolta ocorreu em 1763: liderados por Pontiac, 
um chefe algonquino do grupo otawa, os nativos tomaram oito fortes 
dos colonos. Os guerreiros de Pontiac só foram derrotados em 1769. É 
atribuída a Pontiac a frase: “Eles vieram com uma Bíblia e sua religião – 
roubaram nossa terra, esmagaram nosso espírito... e agora nos dizem que 
devemos ser agradecidos ao ‘Senhor’ por sermos salvos”.

1 | Qual era a avaliação 

de Pontiac sobre a 

presença de colonos 

na América?

2 | Qual era a posição 

dos indígenas a res-

peito da pregação 

cristã dos colonos?

 O trágico fim de William Kidd
No final do século XVII, William Kidd caiu em desgraça, assim como vários 

outros piratas. No caso do Oriente, a ação de Kidd contrariou os interesses 

da companhia mercantil que tinha o monopólio do comércio na região. 

Preso pelos ingleses, Kidd foi julgado em 1701 por vários assassinatos 

e ações de pirataria. Mas o que se poderia esperar de um pirata? Ele que, 

por décadas, pirateou com o apoio da Coroa, de repente tornou-se réu no 

tribunal da mesma Coroa e foi condenado à morte na forca. A corda se par-

tiu na primeira tentativa, e Kidd insultou os carrascos na hora final, dizendo 

que ninguém acharia seus tesouros. Seu cadáver foi untado de alcatrão e 

pendurado em um poste na beira do rio Tamisa para assustar os piratas que 

ainda teimavam em saquear nos mares. Sinal dos novos tempos, quando as 

metrópoles optaram por investir no sistema colonial por meio de grandes 

companhias, defendendo monopólios. A pirataria virou crime.
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OUTRAS HISTîRIAS EPISîDIOS

Chefe Pontiac, gravura de 

John Mix Stanley, século XIX. 

Coleção particular.

Puxando pela memória

Ao final do capítulo, o aluno 
deve ser capaz de distinguir 
historicamente os piratas que 
agiam por conta própria para 
atacar navios com bandeiras 
dos reinos europeus em alto-
-mar, certos de que estavam 
carregados com produtos das 
colônias europeias da América 
muito valiosos (metais pre-
ciosos, açúcar, tabaco, pau-
-brasil, etc.), dos que agiam 
a mando de um soberano, um 
monarca europeu, denomina-
dos corsários, com o mesmo 
objetivo: roubar as valiosas 
cargas dos navios.

Outras histórias 

Rebeliões indígenas

1. Pontiac considerava a 
presença dos colonos 
prejudicial para seu povo, 
não apenas pelo avan-
ço nas terras indígenas 
como também pelo ata-
que às suas tradições.

2. Os indígenas rejeitavam 
totalmente a doutrina 
bíblica, considerando-a 
uma pregação mentirosa 
para esconder e justifi-
car a cobiça dos colonos.

De olho na BNCC

Ao final da leitura do capítulo e da realização das atividades 
propostas, o aluno terá aprofundado as habilidades:

• EF07HI10 – Analisar, com base em documentos históricos, 
diferentes interpretações sobre as dinâmicas das socieda-
des americanas no período colonial.

• EF07HI13 – Caracterizar a ação dos europeus e suas ló-
gicas mercantis visando ao domínio no mundo atlântico.
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ROTEIRO DE ESTUDOS

156156156

 O QUE APRENDEMOS?

1 |  Por que o monopólio do comércio colonial era importante para as metrópoles 
europeias? 

2 |  A pirataria era um crime ou um investimento comercial?

3 |  Há relações entre a pirataria e o sistema colonial mercantilista?

4 |  Indique um fato que comprove o declínio do sistema colonial espanhol no 
século XVII.

5 |  Como explicar a utilização da mão de obra dos africanos escravizados na econo-
mia açucareira das Antilhas a partir do século XVII?

6 |  É possível afirmar que as colônias da Nova Inglaterra, refúgio de protestantes, 
estiveram totalmente à margem do comércio colonial? Justifique.

7 |  Qual é a relação de Jean-Baptiste Colbert com o mercantilismo europeu?

8 |  Qual é a relação entre a formação do Império Português e o sistema de feito-
rias?

9 |  Por que a afirmação a seguir é falsa? 

 Os africanos vendidos como escravos nas Antilhas não tinham para onde fugir 
porque, além de desconhecerem aquelas terras, as ilhas eram muito pequenas.

10 |  Por que o Império Espanhol é chamado de “Império dos metais”?

 PESQUISA

A administração espanhola de suas colônias foi muito centralizada. Somente 
um porto espanhol foi autorizado a negociar com a América, o de Sevilha. 
Depois, foi substituído pelo de Cádiz. O mesmo acontecia na América: três 
portos podiam receber navios: os de Vera Cruz, Porto Belo e Cartagena, mas 
algumas vezes outros dois também foram autorizados a negociar: os de Acapulco 
e Buenos Aires.

Pesquise em livros ou sites da internet para responder às perguntas a seguir.

1 |  Os principais portos coloniais do Império Espanhol pertencem hoje a quais 
países? 

2 |  E os portos de Acapulco e Buenos Aires?

3 |  Qual é o nome do oceano que banha Acapulco? E qual oceano banha Buenos 
Aires?

 IMAGENS CONTAM A HISTÓRIA

êndios e puritanos na Nova Inglaterra

Os colonos foram implacáveis com os grupos nativos na Nova Inglaterra. 
Avançaram nas terras indígenas e, para estimular o comércio de peles, introdu-
ziram o consumo de bebidas alcoólicas entre os nativos.
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 Roteiro de estudos

O que aprendemos?

1. O monopólio comercial ga-
rantia que as colônias não 
concorressem com as me-
trópoles, produzindo ape-
nas o que não existia na 
Europa, e comercializas-
sem exclusivamente com 
a metrópole sob cujo domí-
nio se encontravam.

2. As duas coisas. Os piratas 
eram bandidos que saquea-
vam os navios carregados 
de ouro e prata e com fre-
quência matavam a tripu-
lação capturada. Porém, 
muitos piratas eram finan-
ciados pelos reis que, por 
meio da pirataria, enrique-
ciam os cofres reais. Além 
disso, grupos de mercado-
res também investiam em 
piratas para lucrar com o 
produto do saque.

3. Sim. É possível fazer uma 
relação de oposição – a pi-
rataria foi um recurso usa-
do por franceses, ingleses 
e holandeses para pilhar os 
países ibéricos, principais 
potências coloniais nos sé-
culos XVI e XVII – e uma re-
lação de continuidade – 
várias colônias francesas, 
inglesas e holandesas no 
Caribe foram ilhas conquis-
tadas por piratas, no sécu-
lo XVII. Os piratas deram o 
ponto de partida para o sis-
tema colonial atlântico da-
queles Estados europeus.

4. A perda de várias ilhas no 
Caribe, como parte de São 
Domingos e a Jamaica, por 
exemplo, conquistadas por 
piratas.

5. A economia açucareira nas 
Antilhas, francesa e ingle-
sa, baseou-se na escravi-
dão africana porque a po-
pulação indígena das ilhas 
havia sido dizimada pelos 
espanhóis no século XVI.

6. Não. As colônias da Nova 
Inglaterra desenvolveram 
a construção naval e o co-
mércio de peles com os 
nativos visando à expor-
tação. Participaram, além 
disso, do famoso comércio 
triangular, comprando me-
laço nas Antilhas, transfor-
mando-o em rum para tro-
cá-lo por escravizados na 
África e, então, vendê-los 
para as colônias do sul e/
ou no Caribe.

7. Ministro das finanças da França, na época de Luís XIV, Colbert 
formulou e pôs em prática diversas ideias para fortalecer a 
economia francesa, como monopólios comerciais nas colô-
nias, taxação sobre a importação de manufaturados pelo reino, 
incentivos à marinha de guerra, etc. Sua importância foi tan-
ta que os historiadores passaram a chamar o mercantilismo 
francês de colbertismo.

8. Os portugueses optaram por uma estratégia de negócios ba-
seada no estabelecimento de feitorias, fortificações, que se 

limitavam ao litoral. Foi assim na Ásia e na África. Somente o 
Brasil foi realmente colonizado.

9. Em todas as colônias escravistas da América houve fugas de 
escravizados, independentemente da extensão territorial da 
colônia ou do desconhecimento do território pelos cativos. Além 
disso, uma das marcas da colonização das Antilhas foi a força 
dos inúmeros quilombos que ali se formaram. Alguns até con-
seguiram negociar com o governo colonial, de modo a assegu-
rar a liberdade de seus membros em troca de paz.
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O PASSADO PRESENTE

Reggae: cultura africana na AmŽrica

Um grande representante desse estilo musical é Winston Rodney, conhecido como Burning Spear, 
que, em português, significa “lança em chamas”. Nascido em 1945, na Jamaica, é um dos mais famosos 
compositores do roots reggae ou reggae de raiz. 

Para entender um pouco esse gênero musical, leia a letra da canção “Dias de escravidão”, versão 
em português da música “Slavery days”, por ele composta.
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Tradução livre da mensagem contida 
no cartaz: “Proibido para os que 

buscam refúgio!”. 
Charge de Geoff Thompson. 

Você se lembra da escravidão? 

 E como nos surraram, como abusaram da gente?

Você se lembra da escravidão?

 Como nos usaram, até que nos recus aram 

Você se lembra da escravidão?

 Fomos sequestrados do nosso berço, roubados da África, 
acorrentados feito animais

 Na América, hoje, então pagamos o preço, aguardando 
ansiosamente o retorno ao começo, repatriação 

Você se lembra da escravidão?

 A escravidão que você também vive, camufladamente, mas pode se ver?

 De quem quer ensinar você a viver, como deve se vestir e o que deve pensar?

 Então te ordenam cara e cabeça raspada. Escravo da Babilônia, mente lavada. Você vê? 

Você enxerga a escravidão bem diante de você?
Dias de escravidão. Rutera. Disponível em: <www.cifraclub.com.br/rutera/escravidao-slavery-days/>. 

Acesso em: 1o maio 2018.

Discutam, em grupo, a letra da música considerando o roteiro a seguir.

1 |  Que memória da escravidão a letra da música contém?

2 |  Identifique o verso que indica a solução para os problemas vividos pelos afro-jamaicanos.

3 |  Vocês concordam com a ideia de que a única saída para os afrodescendentes é regressar à África?

Roberta Parkin/Getty Images

• Considerando o tema do capítulo, observe, na imagem 
ao lado, as palavras da placa empunhada pelo indígena 
e o nome do navio escrito na vela. Discuta com os cole-
gas, em grupo, o significado dessa charge. Qual é a ideia 
que ela procura passar ao leitor?

Winston Rodney no Festival 
Internacional de Jazz de Montreal, 
Canadá, em 2014. Ele faz da 
música afro-antilhana uma crítica 
ao passado escravista. 

10. Porque se baseou na extração de prata e ouro com mão de 
obra indígena.

Pesquisa
1. México (Vera Cruz), Pana-

má (Porto Belo) e Colômbia 
(Cartagena).

2. México (Acapulco) e Argen-
tina (Buenos Aires).

3. Oceanos Pacífico (Acapulco) 
e Atlântico (Buenos Aires).

Imagens contam 
a história

Respostas pessoais. Espera-
-se que os estudantes relacionem 
a charge ao conteúdo estudado 
no capítulo. Neste, os estudan-
tes aprenderam que a coloniza-
ção da América do Norte teve 
grande impulso com a viagem 
do navio Mayflower, por inicia-
tiva dos puritanos, como eram 
conhecidos os seguidores das 
ideias calvinistas e, por essa ra-
zão, eram perseguidos na Ingla-
terra do século XVII.

O passado presente
1. Memória da violência física 

e cultural praticada contra 
os africanos escravizados. 
Castigos, abusos, separação 
dos parentes pelo tráfico, re-
jeição dos afrodescendentes 
após a abolição.

2. O sétimo verso, que mencio-
na a repatriação, sugerindo 
que os africanos não têm 
lugar na América, somente 
na África.

3. Espera-se que os estudantes 
discordem da “solução” de re-
gresso à África e defendam 
a luta dos afrodescendentes 
por direitos políticos, civis 
e culturais. Incentive a dis-
cussão sobre a contribuição 
das culturas africanas para 
a formação das diferentes 
culturas e identidades ameri-
canas: jamaicana, brasileira, 
estadunidense, etc.

A questão é interdisciplinar, 
combinando análise histórica 
com interpretação de texto (Lín-
gua Portuguesa). Também obje-
tiva estimular a reflexão sobre 
afrodescendência.
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Qual é a relação da 
África com a história 
do Brasil?

10
A ÁFRICA CENTRO- 

-OCIDE NTAL NO TEMPO DO 
TRÁFICO DE ESCRAVOS

Gravura do século XVII 

atribuída a Giovanni Antonio 

Cavazzi. Coleção particular.

A cidade de São Paulo de Luanda, na costa da África, foi fundada 
pelos portugueses em 1576 para ser a capital da capitania e governança 
de Luanda, próxima ao Reino de Ndongo, cujo povo não gostava nem um 
pouco da presença portuguesa.

Em 1617, os portugueses declararam guerra ao Ndongo. Nzinga, 
irmã do rei, foi enviada como embaixadora a Luanda para negociar com 
o governador da capitania. O encontro foi representado na imagem do 
século XVII, reproduzida acima. 

Você notou onde Nzinga está sentada? Ela improvisou um banco, 
usando uma escrava, mostrando ao governador que também era poderosa. 
Para os habitantes do Ndongo, estar em uma altura mais baixa era o mes-
mo que estar em posição inferior. Alguns anos depois, Nzinga tornou-se 
rainha de Ndongo, líder de centenas de guerreiros. Sua história é apenas 
uma entre as várias que ocorreram no confronto entre europeus e povos 
da África centro-ocidental, na época do tráfico de pessoas.

Coleção particular/The Bridgeman Art Library/Easypix

Créditos das imagens de baixo para cima: 
Reprodução/Universidade de Harvard, 
Cambridge, Massachusetts, EUA.; Coleção 
particular/The Bridgeman Art Library/Easypix; 
Akg-Images/Latinstock; Reprodução/
Universidade de Virginia, Charlottesville, 
EUA.; Reprodução/Universidade de Virginia, 
Charlottesville, EUA.; Akg-Images/Latinstock.

 Capítulo 10
A África centro- 
-ocidental no tempo 
do tráfico de escravos
Capítulo dedicado ao estudo 

da África centro-ocidental, re-
gião de onde veio a maior parte 
das pessoas escravizadas pelo 
oceano Atlântico para o Brasil. 
O personagem microanalítico é 
Nzinga, rainha e guerreira dos ja-
gas e, depois, rainha do Ndongo, 
que, por sua ação militar, obteve 
dos portugueses o reconheci-
mento da soberania de seu reino 
no século XVII. 

 Objetivos gerais do 
capítulo

• Destacar a reação militar de 
africanos no contato com 
os europeus, como nos ca-
sos dos reinos do Congo e 
de Angola. 

• Apresentar a guerra como a 
forma privilegiada de conse-
guir escravizados para o trá-
fico atlântico.

• Demonstrar que o tráfico de 
escravizados foi uma parce-
ria entre europeus e chefes 
ou reis africanos.

Habilidades da BNCC 
trabalhadas no capítulo

EF07HI03 EF07HI14 EF07HI16

Puxando pela memória
Resposta pessoal. Espera-se que o aluno responda que da África 

vieram milhões de pessoas escravizadas para o Brasil.

HISTORIA_DOC_G2020_7ano_MP_Cap10_158a169.indd   158 11/4/18   4:32 PM



159MANUAL DO PROFESSOR - CAPÍTULO 10

159A África centro-ocide ntal no tempo do tráfi co de escravos| CAPêTULO 10 

1484: Os portugueses chegam ao Reino do Congo.

 O Reino do Congo
Desde o final do século XIV, o Congo era um reino grande e centralizado, 

rico e muito poderoso. Dominava uma vasta região litorânea, estendendo-se 

da foz do rio Zaire ao sul da ilha de Luanda, e expandia-se para o interior, 

como pode ser observado no mapa abaixo. Além disso, exigia tributos de 

outros três grandes reinos: Dembo, Matamba e Ndongo. 

O território da África 
onde se localizavam 
os reinos do Congo 
e de Angola, além 
de outros reinos 
e sociedades que 
sofreram com o 
tráfico pelo oceano 
Atlântico de pessoas 
escravizadas, é 
chamado de África 
centro-ocidental. 
Nessa enorme 
região existem 
povos que falam 
línguas muito 
parecidas umas com 
as outras, as línguas 
bantas. 

CÁ ENTRE NÓS

O rei do Congo controlava a distribuição de uma moeda obtida na ilha 

de Luanda, então  parte de seu território, que era utilizada em todo o reino: 

o zimbo. 

A principal atividade econômica do Congo era a agricultura, embora a 

extração de sal marinho fosse muito importante para o comércio com regiões 

do interior. O sal era trocado por marfim e por produtos da floresta coletados 

por grupos nômades, como os pigmeus. Os tecidos confeccionados de ráfia 

e o cobre extraído das minas também eram produtos muito apreciados para 

a troca comercial com outros povos.

África: o Reino do Congo e seus vizinhos (século XVI)
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Fontes: elaborado com base em VIDAL-NAQUET, Pierre; BERTIN, Jacques. Atlas histórico. 
Lisboa: Círculo de Leitores, 1990; KI-ZERBO, Joseph. História da África negra. Lisboa: 
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Cronologia 
do cap’tulo

Fique ligado

História Geral da África. Dis-
ponível em: <www.unesco.org/
new/pt/brasilia/about-this-
office/single-view/news/ge
neral_history_of_africa_collec
tion_in_portuguese_pdf_only/>. 
Acesso em: 19 set. 2018.

Publicada em oito volumes, 
a coleção História Geral da 
África está também dispo-
nível em português. Um dos 
projetos editoriais mais im-
portantes da Unesco nos últi-
mos 30 anos, a coleção é um 
grande marco no processo de 
reconhecimento do patrimô-
nio cultural da África, pois per-
mite compreender o desenvol-
vimento histórico dos povos 
africanos e sua relação com 
outras civilizações, por meio 
de uma visão panorâmica, 
diacrônica e objetiva, obtida 
de dentro do continente. A co-
leção foi produzida por mais 
de 350 especialistas das mais 
variadas áreas do conheci-
mento, sob a direção de um 
Comitê Científico Internacional 
formado por 39 intelectuais, 
dos quais dois terços eram 
africanos.

 Para desenvolver
Sobre a África centro-ocidental 

e as línguas bantas, ver capítulo 
12 do volume do 6o ano.

Se achar oportuno, comente 
com os estudantes que Dembo, 
Matamba e Ndongo eram reinos 
independentes, com suas pró-
prias estruturas, que, além de 
pagar tributos, tinham de for-
necer pessoas escravizadas e 
guerreiros, em caso de guerra, 
ao reino do Congo.

De olho na BNCC

Capítulo integralmente atrelado aos objetos e habilidades da BNCC 
elencados anteriormente, mas com especial destaque para os obje-
tos de conhecimento:
• As lógicas internas das sociedades africanas.
• A escravidão moderna e o tráfico de escravizados.

O aluno, após o estudo do capítulo e a realização das atividades 
propostas, terá desenvolvido a habilidade:
• EF07HI16 – Analisar os mecanismos e as dinâmicas de comér-

cio de escravizados em suas diferentes fases, identificando os 
agentes responsáveis pelo tráfico e as regiões e zonas africa-
nas de procedência dos escravizados.
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1506: Dom Afonso I torna-se rei do Congo. 

O que é moeda?

Quando falamos em moeda hoje, no Brasil, 

já pensamos em uma peça redonda de metal 

que vale 5, 10, 25 e 50 centavos ou 1 real. Mas 

moeda tem outros significados. Pode se referir 

a qualquer objeto que representa um valor e 

pode ser trocado por outros artigos (como 

comida, roupas, ferramentas, etc.). Também 

se refere a um padrão monetário de um país. 

No caso do Brasil, a moeda (padrão monetário) 

é o real. Como vimos, a moeda no Reino do 

Congo era o zimbo, uma concha que podia ser 

trocada por outras mercadorias.

1 | Caso você vivesse no Reino do Congo entre os séculos XV e XVI,  como utilizaria o zimbo? 

2 |  No Brasil, desde o século XVI, os comerciantes aceitavam açúcar como forma de paga-

mento. Com base nessa informação, você acredita ser possível afirmar que o açúcar era 

considerado uma moeda? Justifique sua resposta.

OUTRAS HISTÓRIAS ECONOMIA
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Zimbo, nome da moeda utilizada no Reino do 

Congo, é uma concha. Havia zimbos em todo o 

litoral da atual República de Angola, mas os da 

ilha de Luanda eram considerados melhores e 

mais belos, e eram coletados por mulheres, sob a 

vigilância de homens da guarda do rei. Em razão 

do grande valor que os congoleses atribuíam 

aos zimbos, a ilha era muito bem guardada 

militarmente. 

Poder centralizado
No Reino do Congo, o poder era centralizado na figura do rei. Quando 

havia guerra, os nobres do próprio reino e os dos reinos vizinhos eram obri-

gados a se apresentar ao soberano para lutar a seu lado com seus homens 

e seus escravizados. Até mesmo os camponeses eram recrutados.

Durante anos, o Congo dominou os reinos vizinhos. Esses reinos não 

contavam com um poder tão centralizado, o que dificultava a organização 

das forças militares para resistir aos dominadores.

O cristianismo no Congo
Em 1484, os portugueses chegaram ao Reino do 

Congo e, depois de muitas conversas, conseguiram 

convencer o manicongo (nome dado ao rei) a se aliar a eles. O manicongo foi 

convertido ao cristianismo e recebeu o nome de dom João I.

Um reino 

centralizado é 

uma monarquia 

governada por um 

rei, cujas estruturas 

política, militar 

e burocrática 

encontram-se 

submetidas a ele. 

Portanto, o poder 

é concentrado na 

pessoa do rei, que é 

o chefe supremo do 

reino.

CÁ ENTRE NÓS

Recrutar: reunir, 

convocar, alistar para 

determinado fim, no 

caso para o serviço 

militar.

Outras histórias 

Economia

1. Trocando-o por mercado-
rias, como gado, cavalos, 
tecidos, alimentos, ferra-
mentas, etc.

2. Espera-se que o estudan-
te responda que sim. De 
acordo com o texto, a moe-
da representa um meio de 
troca. No caso relatado no 
enunciado da questão, os 
comerciantes eram obri-
gados a aceitar o açúcar 
como forma de pagamen-
to, por ter valor e repre-
sentar um meio de troca.

 Para desenvolver 

Contato entre 
portugueses e 
congoleses

Professor, é interessante res-
saltar a origem das informações 
sobre as relações entre portu-
gueses e congoleses entre os 
séculos XV e XVIII. O contato en-
tre portugueses e os soberanos 
do reino do Congo produziu uma 
grande quantidade de documen-
tos sobre essa região, principal-
mente porque os comerciantes 
portugueses tinham grande in-
teresse em negociar com os reis 
(manicongos). Foi através des-
ses documentos que os histo-
riadores conseguiram coletar 
informações sobre as relações 
entre os dois reinos. Entre milha-
res delas, constatou-se que mui-
tos filhos das elites congolesas 
foram enviados a Portugal para 
estudar, e onde também rece-
biam educação cristã. D. Afon-
so I, rei do Congo, entre 1506 e 
1543, e d. Manuel, rei de Portugal, 
trocaram numerosas cartas com 
juras de fidelidade e promessas 
de colaboração no tráfico, para 
proveito de ambos os reinos. Ha-
via quase sempre um consórcio 
entre mercadores portugueses 
e monarcas ou chefes africanos, 
no qual estes últimos organiza-
vam as expedições de captura 
no interior do continente ou es-
cravizavam os prisioneiros de 
guerra para serem vendidos ao 
tráfico atlântico.

Movimento antoniano
Professor, apresente aos alu-

nos o movimento “antoniano”, 
de matizes religiosa e política, 
ocorrido no Congo, no início do 
século XVIII, para demonstrar a 
influência do cristianismo nes-
se reino desde o final do sécu-
lo XV. O movimento teve como 

protagonista uma mulher, Kimpa Vita (1684-1706), denominada nos 
documentos europeus de Dona Beatriz Kimpa Vita, que em cerca de 
1702, afirmava ter morrido e ressuscitado como Santo Antônio. Segun-
do sua pregação, São Salvador, capital do reino do Congo, era a verda-
deira Belém, onde nasceu Jesus Cristo, que foi batizado em Nsundi, às 
margens do rio Congo, a real cidade de Nazareth. A Virgem Maria teria 
sido filha de uma criada ou escrava de um marquês congolês, negra, 
portanto. O movimento teve ampla aceitação popular, porque prome-

tia aos adeptos um período próximo de prosperidade. Condenava os 
missionários católicos estrangeiros, aos quais acusava de pregar em 
benefício dos brancos em detrimento dos “santos negros”, e defendia 
a reunificação do reino, com a retomada do poder político na capital, 
São Salvador. O movimento de Kimpa Vita foi uma das várias lutas 
entre as linhagens que pretendiam ascender ao trono. D. Pedro IV, rei 
de Portugal na época, pressionado por religiosos católicos europeus, 
a condenou por heresia, e Kimpa Vita morreu na fogueira, em 1706. 
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1526: Os portugueses de São Tomé criam um tráfico clandestino de escravos com Ndongo. 

Foi o começo da cristianização do Congo, cujo auge aconteceu no reina-

do de dom Afonso I, filho de dom João. Dom Afonso tornou-se rei em 1506 

e aproximou-se muito de Portugal, e o cristianismo virou religião oficial do 

Congo. Mas isso só valia para os membros da nobreza; os demais habitantes 

não podiam receber o batismo cristão.

Até o fim de seu reinado, em 1543, quando de sua morte, dom Afonso 

organizou as instituições políticas de seu Estado como se fosse uma monarquia 

portuguesa. Os chefes de província passaram a ganhar títulos de nobreza, 

como conde, marquês, duque, etc. 

Os filhos dos nobres eram mandados a Portugal para aprender o portu-

guês e estudar nas instituições cristãs, inclusive na Universidade de Coimbra. 

O objetivo dos congoleses era conhecer os costumes portugueses para 

melhor explorar as relações comerciais entre os dois reinos. 

 O Congo e o comércio de escravos
Dom Afonso recebia de Portugal armas de fogo, cavalos e outros objetos 

bélicos, que tornavam seu exército muito mais poderoso que o dos reinos 

vizinhos. Em troca, Portugal ganhava exclusividade na compra de escravi-

zados em poder do rei do Congo. Isso significava que o Reino do Congo 

não fazia comércio com nenhum outro comerciante europeu, apenas com 

os portugueses. 

Os prisioneiros eram trocados pelas mais diversas mercadorias e transfor-

mados em escravos. Esse negócio se tornou tão lucrativo para os congoleses, 

que os nobres das províncias do Congo passaram a organizar expedições 

para capturar pessoas no interior e vendê-las aos portugueses. Mas quem 

mais lucrava mesmo com esse comércio era o rei, que recebia tributo sobre 

a venda dos escravizados. 

Ilustração presente no 

livro Narrativa de uma 
expedição ao Zambeze 
e seus afluentes e do 
descobrimento dos lagos 
Shirwa e Nyassa: 1858-1864, 
dos irmãos escoceses David 

e Charles Livingstone, 

publicado em Londres 

(Inglaterra), em 1865. Na 

imagem, homens, mulheres 

e crianças são amarrados 

a correntes e vigiados por 

homens armados.
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 Para desenvolver 
O objetivo era fazer distinção 

entre os chefes e seus familiares 

do resto da população, além de 

uma forma dos dirigentes congo-

leses estabelecerem uma apro-

ximação com os portugueses 

com o objetivo de melhorar as 

relações comerciais entre eles.

Atividade complementar

Havia muitas semelhanças 

aparentes entre o cristianismo 

popular e as práticas religiosas 

congolesas. Nas palavras do his-

toriador Alberto da Costa e Silva:

Na maioria dos casos, os con-
gos convertiam-se por iniciativa 
e vontade próprias, e os portu-
gueses tinham de fazer conces-
sões à cultura local, se queriam 
ser compreendidos e convencer. 
[...] O cristianismo popular dos 
séculos XV a XVII tinha mui-
tas semelhanças externas com 
as práticas religiosas dos con-
goleses. Em ambos os sistemas 
espirituais, o divino impregnava 
a natureza e dirigia o destino das 
comunidades e dos homens. Por 
seu lado, os congos não encon-
travam nas crenças cristãs nada 
que conflitasse frontalmente com 
o que tinham aprendido desde 
crianças. Tinham a consciência 
de um Deus Supremo, embora 
a Ele não recorressem. Acredi-
tavam na sobrevivência da alma 
e que esta, na morte, passava de 
um mundo de lágrimas para a 
completa bem-aventurança. [...] 
E não tinham dificuldade com a 
ressurreição de Cristo, pois ha-
via entre eles gangas [líderes re-
ligiosos] especializados em fazer 
voltar à vida o corpo dos mortos.

SILVA, Alberto da Costa e. 
A manilha e o libambo. In: A 
África e a escravidão de 1500 
a 1700. Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 2002. p. 365.

Faça uma lista de pelo me-

nos dois pontos semelhantes 

entre os aspectos religiosos do 

catolicismo popular, citados no 

texto, e o sistema religioso dos 

congoleses. 

Os estudantes podem elencar: 

existência de um Deus único, 

inatingível, que criou o mundo e 

a vida; intermediários entre os 

homens e Deus – os santos, no 

catolicismo, e os ancestrais, na 

religião do Congo; crença na so-

brevivência da alma após a morte 

do corpo; crença que as forças da 

natureza e a saúde humana so-

friam interferência divina.

Material digital

Como sugestão para trabalhar essas habilidades acompanhe 

a sequência didática A África dos malugos: os povos escravizados 
pelo Atlântico de língua banta localizada no material digital do Ma-

nual do Professor.
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1543: Falecimento de dom Afonso I, rei do Congo. 

Guerra civil: luta 
interna em um país ou 
reino. Há exemplos na 
história de lutas entre 
parentes consanguíneos 
(pessoas que têm o 
mesmo sangue, ou 
seja, ancestrais comuns), 
como era o caso da 
sucessão dos reis do 
Congo.

O Congo em crise
Com o fim do reinado de dom Afonso I, houve uma série de desavenças 

relacionadas à sua sucessão ao trono. Como diferentes grupos indicavam um 
descendente como o legítimo herdeiro real, houve um momento em que o 
Reino do Congo chegou a ter vários reis coroados. Eles acabaram lutando 
entre si em sangrentas guerras  civis.

O Congo ainda teve outros problemas. Ao se enfraquecer devido às 
guerras de sucessão, guerreiros de outros povos invadiram seu território, como 
os destemidos jagas, em 1568. Os camponeses, cansados da exploração dos 
nobres, colaboraram com os jagas, lutando contra o rei e sua corte. O Congo 
jamais conseguiu recuperar seu poder e, como consequência, milhares de 
congoleses foram escravizados e traficados para a América.

Jagas

Jaga, em quicongo, a língua do Congo, é uma palavra aplicada a diversos grupos de guerreiros 

que não eram da sociedade congolesa. 

Embora a origem dos jagas seja desconhecida, sabe-se que eles eram poderosos guerreiros 

nômades, que enfraqueceram o Reino do Congo. Sua organização se baseava na educação para 

a guerra. Capturavam meninos e meninas das aldeias por onde passavam e os treinavam para 

ser guerreiros. O que os unia não era a 

origem geográfica e/ou linhagem, mas 

o treinamento que haviam tido quando 

crianças.

• Leia com atenção o significado de linhagem. Depois, aponte a principal diferença entre 
a organização social dos jagas e a da maioria das sociedades da África central.

OUTRAS HISTÓRIAS MODO DE VIVER

Aquarela do manuscrito do padre italiano Giovanni 
Antonio Cavazzi, missionário capuchinho que viveu nos 
reinos de Angola e do Congo (1654-1667 e 1672-1677, 
respectivamente). A imagem retrata a rainha Nzinga 
com seu séquito de soldados, com arco e flecha, e 
músicos, muitos deles podendo ser considerados do 
grupo dos jagas. Coleção particular.

R
e

p
ro

d
u

•
‹
o
/C

o
le

•
‹
o

 p
a
rt

ic
u

la
r

Linhagem: origem familiar; descendentes de 
um mesmo ancestral; parentes. Entre os grupos 
africanos, era comum esse ancestral –  esse “pai” 
ou essa “mãe” –  ser um animal grande e poderoso, 
como um leopardo, tigre ou leão. A linhagem era 
a principal forma de organização da maioria das 
sociedades da África negra.

Texto complementar

A diversidade africana

Idealização 

Os africanos e seus descen-
dentes nascidos da diáspora no 
Novo Mundo (as Américas, in-
cluindo o Brasil) eram dotados 
de personalidade, desejos, ímpe-
tos, valores. Eram também seres 
contraditórios, dentro da sua hu-
manidade. Tinham seus interes-
ses, seu olhar sobre si mesmos 
e sobre os outros. Tinham sua 
experiência de vida e vinham, 
muitas vezes, de sociedades não 
igualitárias na África ou nasciam 
aqui em plena escravidão. Não 
há como uniformizar atitudes, 
condutas, posturas e idealizar-
mos um negro sempre ao lado 
da justiça e da solidariedade. O 
que podemos e devemos ressaltar 
são os exemplos desses valores, 
presentes em muitos, e injusta-
mente negados e tornados invi-
síveis pela sociedade dominante, 
durante tanto tempo. 

Mas sugerimos veementemen-
te evitar dividir o mundo em 
“brancos maus” e “negros bons”, 
o que não ajuda a percebermos 
o caráter complexo dos grupos 
humanos. A ideia é valorizar o 
positivo, mas sem idealizar.

Fique ligado

CARVALHO, Flávia Maria de. 

Sobas rebeldes de Angola. Dis-

ponível em: <www.historia.

uff.br/impressoesrebeldes/?

temas=sobas-rebeldes-nos-

sertoes-do-ndongo-seculo-

xvi>. Acesso em: 19 set. 2018.

Nos sertões do antigo 

Ndongo, como Angola era an-

tes conhecida, alguns sobas 

não deram vida fácil aos por-

tugueses. Sua ação ativa e 

preparação militar impedi-

ram o avanço da colonização.

Outras histórias 

Modo de viver

• Os jagas se organizavam 

pela e para a guerra. Sua 

sociedade era formada 

por pessoas de várias ori-

gens, diferente da maioria 

das sociedades africanas, 

em que a linhagem – um 

ancestral comum – era 

a principal forma de or-

ganização.
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1576: Fundação de São Paulo de Luanda, 
cidade da atual República de Angola. 

1568: Jagas invadem o Congo. 
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Aquarela de autoria do padre Giovanni Antonio Cavazzi, 
que mostra o rei de Ndongo (Angola) trabalhando o ferro 

para confeccionar armas e instrumentos de trabalho, 
indicando ser uma sociedade guerreira e agrícola. 

As imagens aquareladas de Cavazzi são umas das mais 
antigas a retratar essa parte da África. Biblioteca da 

Universidade da Virgínia, Charlottesville, Estados Unidos.

 O Reino de Angola
Próximo à ilha de Luanda localizava-se o Reino de Ndongo – que, como 

tantos outros reinos, era dominado pelo Reino do Congo. O rei de Ndongo 

tinha o título de Ngola, por isso os portugueses chamaram o reino de Angola.

Muitos negociantes portugueses conseguiram fugir do controle do rei 

do Congo e das taxas cobradas por ele. Os habitantes da ilha de São Tomé, 

por exemplo, localizada no golfo da Guiné, criaram, a partir de 1526, um 

tráfico clandestino para conseguir escravizar pessoas de uma região ao sul, 

no Reino de Ndongo. 

Foi por meio desse tráfico clandestino de escravos – que eram trocados 

por armas de fogo, sobretudo – que o Reino de Ndongo conseguiu se livrar 

do domínio do Congo e, também, que milhares de africanos oriundos da 

costa de Angola chegaram à América.

Portugueses em Angola
Os portugueses estavam na costa de Angola em busca de escravos 

desde o início do século XVI, mas foi a partir da fundação da cidade de São 

Paulo de Luanda, em 1576, que passaram a estabelecer um contato mais 

frequente com a população local. 

Acreditando que encontrariam metais preciosos nas terras de Ndongo, 

os portugueses resolveram avançar sobre elas. Criaram a capitania e go-

vernança de Luanda e, na tentativa de conquistar e colonizar o continente, 

construíram fortificações, igrejas e casas em frente à ilha de Luanda. Essa 

ocupação desagradou ao rei de Ndongo, que fundou uma nova capital para 

seu reino, não muito longe dali.

As lutas eram constantes e geraram mui-

tos escravizados, que foram embarcados 

para o Brasil. Nesse processo, vários sobas se 

aliaram aos portugueses para tirar vantagens.

Em 1603, os portugueses chegaram 

aonde acreditavam existir minas de metais 

preciosos, mas encontraram apenas minas 

de chumbo. Decepcionados, desistiram de 

ocupar o interior, mas permaneceram no litoral, 

mantendo a capitania de Luanda, que passou 

a ser chamada de capitania de Angola, para 

explorar o comércio de escravos – cada vez 

mais numerosos e exportados para o Brasil. 

Soba: nome dado aos 

chefes das aldeias do 

Reino de Angola.

A estrutura política 

do Reino de Ndongo 

era diferente 

daquela do Reino do 

Congo. Era menos 

centralizada, e cada 

aldeia tinha um soba. 

Mas era necessário 

que o rei fosse da 

linhagem Mbandi 

e fosse aceito por 

todos os sobas. O 

rei de Ndongo não 

tinha um exército 

permanente e suas 

forças militares 

dependiam das 

alianças com os 

sobas.

CÁ ENTRE NÓS

Uniformização 

A África é um amplo continen-
te, em que vivem e viveram, des-
de os princípios da humanidade 
(afinal, foi lá que a humanidade 
surgiu), grupos humanos dife-
rentes, com línguas, costumes, 
tradições, crenças e maneiras 
de ser próprias, construídas ao 
longo de sua história. Dizer “o 
africano” ou “a africana” como 
uma ideia no singular é um equí-
voco. Podemos até utilizar esses 
termos ao tratarmos de processos 
históricos vividos por diversos 
nativos da África, mas sempre 
lembrando que não se trata de 
um todo homogêneo, e sim de 
uma ideia genérica que inclui 
alguns indivíduos, em situações 
muito específicas. 

Por exemplo: podemos dizer “o 
tráfico de escravos africanos” – 
ou seja, estamos nos referindo à 
atividade econômica cujas mer-
cadorias eram indivíduos nativos 
da África, conhecida nos seus 
anos de declínio como “o infame 
comércio”. Nesse caso, vale dizer, 
de um modo geral, africanos ou 
negros africanos. Mas devemos 
evitar atribuir a essas pessoas 
qualidades comuns, como se fos-
sem tipos característicos.

Demonização das religiosida-
des africanas 

Um dos preconceitos mais 
comuns quanto aos africanos 
e afrodescendentes é com re-
lação às suas práticas religiosas 
e um suposto caráter maligno 
contido nelas. Esse tipo de afir-
mação não resiste ao confronto 
de dados mais consistentes das 
pesquisas sobre as religiões afri-
canas e a maioria das religiões 
afro-brasileiras. 

Por exemplo: não há a figura 
do diabo nas religiões da África 
anteriores à presença do cristia-
nismo europeu, nem de nenhum 
ser ou entidade que personifique 
todo o Mal. As divindades afri-
canas e suas derivadas no Brasil 
em geral se encolerizam se não 
forem cultuadas e consideradas, 
e podem vingar-se; mas jamais 
agem para o mal de forma inde-
pendente dos agentes humanos 
que a elas recorrem. O grande 
adversário das forças do Bem 
não existe, não há tal poder em 
nenhum ente do sagrado africa-
no, a não ser naquelas religiões 
influenciadas pelos monoteísmos 
cristão e islâmico.

LIMA, Mônica. História da África. 
In: SANTIAGO, Ana Maria [et 

al.]. História na educação 2. Rio de 
Janeiro: Fundação CECIERJ, 2010. 

v. 3. p. 10-13. Disponível em: 
<https://canalcederj.

cecierj.edu.br/012016/
bc57b31db22856062c2d234e1fe29949.

pdf>. Acesso em: 19 set. 2018.
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1617: Mbandi, irmão de Nzinga, torna-se rei de Ndongo. 1603: Os portugueses descobrem que as minas do Reino 
de Ndongo eram de chumbo, e não de ouro ou prata. 
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Mapa da África elaborado 
em 1500 por Juan de la 
Cosa, piloto de Cristóvão 
Colombo. Coleção 
particular.

O controle do tráfico dentro da África permaneceu sendo dos sobas, 
embora os portugueses tenham criado os chamados presídios – peque-
nas praças fortificadas no interior. Os comerciantes africanos levavam os 
escravizados obtidos em guerras ou em ataques a aldeias mais fracas para 
vendê-los nesses presídios. Neles, os escravizados ficavam por meses, para 
depois serem acorrentados e transportados a pé até os portos.

Por se tratar de um negócio muito lucrativo, outros reinos europeus, como 
a França, a Inglaterra e a Holanda, começaram a se interessar pelo comércio 
de escravos na costa da África e a ameaçar a exclusividade dos portugueses. 

Em 1617, quando Mbandi tornou-se rei de Ndongo, o governador por-
tuguês declarou guerra ao reino, construindo um forte em Ambaca, muito 
próximo da capital do reino. O Ngola considerou essa atitude uma afronta 
e as guerras se multiplicaram. Foi para negociar a retirada desse forte que, 
em 1622, Mbandi enviou sua irmã, Nzinga, a Luanda como embaixadora, 
como vimos no começ o deste capítulo. Logo depois, em 1624, o rei Mbandi 
foi assassinado. Nzinga assumiu o poder, tornando-se rainha de Ndongo. 
Tudo indica que foi ela quem mandou matá-lo.

 Para desenvolver
Leia ou reproduza e distribua 

para os alunos o texto a seguir, 
pois ele se refere à herança afri-
cana no Brasil, no caso, de Ango-
la, com língua de raiz banta. Se 
possível, pergunte aos alunos 
se eles conhecem mais alguma 
característica cultural do Brasil 
relacionada à África. Eles podem 
se referir à capoeira, ao batuque, 
ao samba, às religiões de matriz 
africana, etc.

Texto complementar

De onde vem a nossa ginga 

Dengo, farofa, moleque, ne-
ném, quitanda, samba... Quer 
palavras mais brasileiras do que 
estas? De fato são brasileiras – 
mas nasceram na África. Foram 
trazidas da vasta região costeira 
central do continente, onde se 
encontram hoje em dia Ango-
la e Congo. São apenas alguns 
exemplos entre as muitas pala-
vras do nosso vocabulário que 
têm origem no tronco linguísti-
co banto […]. Elas substituíram 
vocábulos portugueses utilizados 
para os mesmos fins pelos colo-
nizadores. Como a língua é algo 
vivo, algumas palavras muda-
ram um pouco, outras adquiri-
ram significados diferentes, mas 
não muito distantes do original. 
A linguagem é um dos aspectos 
mais evidentes da contribuição 
cultural dos africanos trazidos 
para o Novo Mundo. Mas nem de 
longe é o único. […] Práticas re-
ligiosas, conhecimentos técnicos 
agrícolas e de mineração, valores 
sociais, costumes na vida coti-
diana e hábitos de alimentação 
fizeram parte da bagagem cul-
tural que os escravizados trou-
xeram para a formação de nos-
so país. […] Os movimentos do 
corpo característicos em algumas 
danças brasileiras – sobretudo o 
rebolado – também têm origem 
em Angola. De lá, portanto, viria 
boa parte da nossa ginga. Aliás, 
esta é uma palavra derivada da 
língua quimbundo, e nomeava 
uma rainha africana. De nome de 
rainha a personagem da conga-
da, a ginga adquiriu muitos ou-
tros significados, hoje atribuídos 
principalmente aos brasileiros. 

SOUZA, Mônica Lima. De onde 
vem a nossa ginga. Revista de 

História da Biblioteca Nacional, 
ano 4, n. 39, dez. 2008. p. 15-16.

De olho na BNCC

Professor, o conteúdo ligado ao reino de Angola está diretamente 
relacionado ao desenvolvimento da habilidade EF07HI16 – Analisar 
os mecanismos e as dinâmicas de comércio de escravizados em 
suas diferentes fases, identificando os agentes responsáveis pelo 
tráfico e as regiões e zonas africanas de procedência dos escravi-
zados, principalmente porque veio de Angola uma enorme parte dos 

escravizados oriundos da África para o Brasil. Deve-se registrar, en-
tretanto, que na maior parte das vezes a designação do escravizado 
como “angola”, por exemplo, não necessariamente significava ser a 
pessoa natural de Angola, mas sim que foi embarcada em portos da 
região de Angola, seja o reino, seja a capitania portuguesa de Angola, 
e assim indicada por seus mercadores portugueses.
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1622: Nzinga, irmã do rei de Ndongo, vai 
para Luanda como embaixadora. 

1617: Os portugueses declaram guerra ao Reino 
de Ndongo. 

A importância de Nzinga, a rainha 

guerreira, para a história de Angola é 

evidenciada nesta estátua em bronze. 

Fortaleza de São Miguel, Luanda, Angola. 

O reinado de Nzinga
Nzinga não deu trégua aos portugueses. Insistiu na retirada do forte de 

Ambaca, considerado por ela uma provocação, porque estava dentro do 

“coração da nação Ambundo”. 

Os portugueses, por sua vez, aliaram-se a vários sobas da capitania de 

Luanda e tentaram impor um rei fantoche. Mas isso  não deu certo, pois os 

sobas não reconheciam um rei que não fosse da linha-

gem Mbandi. E Nzinga era.

A principal tática de Nzinga foi atacar as feiras onde 

os portugueses compravam escravos, com o objetivo 

de bloquear as rotas comerciais. Outra tática foi libertar 

os escravos dos portugueses. Assim, uma vez libertos, 

eles estariam prontos a guerrear e a confiar nela. Mas 

o principal trunfo de Nzinga foi o apoio dos temidos 

jagas, que eram especialistas na tática de guerrilha.

Para os portugueses, que não conseguiam vencer 

os exércitos da rainha, por mais que tentassem, Nzin-

ga estava atrapalhando, e muito, o seu comércio de 

escravos na região. 

Guerras religiosas

Durante o século XVI, enquanto os portu-
gueses desvendavam a costa da África e con-
quistavam pontos importantes para o comércio 
de escravos, muitos reinos europeus sofriam 
com as guerras religiosas. 

Quando, enfim, as guerras religiosas deram 

uma trégua, os interesses se voltaram para o 
oceano e a costa da África: foi o fim do mo-
nopólio português. Franceses, holandeses e 
ingleses criaram feitorias na África, participando 
ativamente do comércio negreiro, que cresceu 
de maneira assustadora.

• Holandeses, ingleses e franceses também participaram do comércio negreiro. Para quem 

eles vendiam os africanos escravizados?

AO MESMO TEMPO

Guerrilha: tipo de guerra 

em que a principal tática é o 

ataque-surpresa ao inimigo. 

Caracteriza-se pela ocultação 

dos combatentes e por sua 

grande mobilidade.
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Texto complementar

Njinga

Ao longo de décadas, Njinga 
teceu múltiplas alianças estra-
tégicas com os reinos vizinhos 
(Kongo, Kassanje, Kissama), ne-
gociado com os Portugueses e os 
Holandeses, e tomado sob a sua 
protecção as populações que se 
juntaram ao seu reino. Ela tam-
bém soube impor o seu poder, 
por vezes até a populações intei-
ras. Pouco a pouco foi-se trans-
formando numa potente figura 
política regional, incontornável, 
muitas vezes temida, mas nunca 
submissa. Assim, Njinga nunca 
aceitou a perda do Ndongo. Mes-
mo quando esteve refugiada no 
Matamba, que ela tinha tomado, 
assinava a correspondência com 
o título Njinga a Mbande Ngola, 
isto é Rainha do Ndongo e do 
Matamba. Por se considerar ra-
inha dos dois reinos, é conhecida 
também sob o apelido de «rainha 
dupla». No plano económico, ao 
autorizar o comércio de escra-
vos entre o reino de Matamba e 
Luanda, ela permitiu a circula-
ção de diversos produtos entre 
estas duas regiões (animais do-
mésticos, peixes, fibras têxteis, 
óleo e vinho de palma), contri-
buindo assim para a criação dos 
kitandas, mercados populares 
e espaços económicos e sociais 
importantes, onde as mulheres 
têm um papel preponderante.

São vários os nomes atribuídos 
a Njinga por razões ortográficas 
ligadas à transcrição da língua 
kimbundu, mas também por-
que a própria rainha assinava a 
correspondência com diferen-
tes nomes. 

Os últimos nomes que lhe são 
atribuídos derivam da sua con-
versão ao catolicismo, em 1623, 
em Luanda. Eis uma lista não-
-exaustiva dos diferentes no-
mes que lhe são dados: Njinga a 
Mbande, Nzinga Mbande, Jinga, 
Singa, Zhinga, Ginga, Njingha, 
Ana Nzinga, Ngola Nzinga, Nzin-
ga de Matamba, Zinga, Zingua, 
Mbande Ana Nzinga, Ann Nzin-
ga, Dona Ana de Sousa. Na lín-
gua portuguesa, o verbo gingar 
refere-se a um movimento cor-
poral. Em sentido figurado, o 
verbo evoca a leveza perante os 
obstáculos, nomeadamente nas 
negociações, referindo-se à ra-
inha Njinga.

JOUBEAUD, Edouard (Dir.). 
Njinga a Mbande. Rainha do 

Ndongo e do Matamba. Paris: 
Unesco, 2014. p. 45-48. (Série 
Unesco Mulheres na história 

de África). Disponível em: 
<http://unesdoc.unesco.org/

images/0023/002309/230931por.
pdf>. Acesso em: 19 set. 2018.

Ao mesmo tempo

¥ Para as colônias que criaram nas Américas.
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1641: Os holandeses tomam dos portugueses 
a cidade de São Paulo de Luanda. 

1624: O rei de Ndongo, Mbandi, 
é assassinado. 

1648: Início das chamadas 
Guerras Angolanas. 

 Holandeses: um contratempo
Em 1641, a cidade de São Paulo de Luanda foi tomada dos p ortugueses 

e transformou-se em um domínio holandês. Nzinga viu aí a possibilidade de 

derrotar definitivamente os portugueses e aliou-se aos holandeses. Foram 

tempos difíceis, porque os portugueses não estavam dispostos a perder o 

tão lucrativo negócio. 

Em 1648, o português Salvador Correia de Sá e Benevides, vindo do Brasil 

com uma armada numerosa, conseguiu expulsar os holandeses de Luanda, 

sete anos depois de sua ocupação. Começaram, então, as chamadas Guerras 

Angolanas. Os portugueses queriam acabar de vez com o poder de Nzinga. 

Nos anos seguintes, as guerras entre Nzinga, com seus exércitos de 

angolanos e jagas, e os portugueses foram constantes. Diante disso, a política 

lusitana mudou. Os portugueses buscaram um acordo diplomático com a 

rainha. Depois de muita guerra, chegaram a um consenso e, em 1656, Nzinga 

assinou um acordo de paz com os portugueses. Ela aceitou o cristianismo, 

permitindo que padres católicos entrassem em seu território, estabeleceu 

relações comerciais estáveis com os negociantes portugueses de Luanda e, 

o mais importante, conseguiu manter o Reino de Ndongo independente. 

Representação 
de Nzinga

Esta imagem do século XVII re-
presenta a rainha Nzinga com seus 
súditos. É atribuída ao padre da 
ordem dos capuchinhos Giovanni 
Antonio Cavazzi, portanto não foi 
feita por uma pessoa do povo de 
Nzinga, mas por um europeu.

1 |  Observe a imagem e os 

personagens nela retrata-

dos. Qual deles é Nzinga?

2 | O que ela carrega?

3 |  Em sua opinião, qual é o 

significado desta repre-

sentação de Nzinga?

DOCUMENTO

Rainha Nzinga com sua comitiva, aquarela do padre Giovanni Antonio Cavazzi, 

c. 1670. Biblioteca da Universidade da Virgínia, Charlottesville, Estados Unidos.

Reprodução/Universidade de Virginia, Charlottesville, EUA.

 Para desenvolver

Conversão ou não?
Conte para os estudantes que 

a gravura publicada no livro de 
Giovanni Cavazzi, de autoria de 
Fortunato da Alamandini, que 
ilustra a página 166, representa 
um funeral católico, como sonha-
vam os missionários capuchi-
nhos que foram para a África con-
verter os povos da região. Mas, 
na verdade, o funeral deve ter 
sido bem diferente, incluindo os 
costumes fúnebres de seu grupo 
étnico. Entretanto, a imagem foi 
elaborada para demonstrar que 
a conversão da rainha Nzinga ao 
catolicismo foi um sucesso. Os 
historiadores não têm certeza de 
que houve uma real conversão.

Documento

1. O personagem que está 
à frente e usando coroa.

2. Armas, uma machadinha 
presa à cintura, arco e fle-
cha nas mãos.

3. Nesta imagem, Nzinga é 
representada como uma 
guerreira.

Atividade 
complementar

A rainha Nzinga

Antônio de Oliveira de Car-
donega, militar que esteve em 
Angola durante muitos anos, 
escreveu sobre a história das 
guerras angolanas. Ele pró-
prio manteve contato com a 
rainha Nzinga. Em uma de 
suas cartas ao rei de Portu-
gal, escreveu: 

Deste sitio e alojamento 
marchou o Capitão mor em 
demanda das Ilhas de Quin-
donga onde a Rainha Nzinga 
estava fortificada, assistida 
(acompanhada) de muitos Ja-
gas, como era Caza e Caiete, 
que aquella astucioza Rainha 
com seus ardis e indústria se 
havia assenhoreado delles e 
de seus Quilombos.

CARDONEGA, A. de O. de. 
História geral das guerras 

angolanas (1681). Ed. Anot. 
Cônego José Mathias Delgado. 

Lisboa: Portugal, 1972. v. I, 
p. 130. Apud: FONSECA, 

Mariana Bracks. Nzinga Mbandi 
contra os portugueses em 

Angola. Século XVII. Anais do 
XXVI Simpósio Nacional de 

História – ANPUH, São Paulo, 
jul. 2011.

Após a leitura do texto, peça 
aos alunos que façam o que 
se pede:

1. Procure no dicionário as palavras cujo significado você desconhece. Depois, verifique as dife-
renças ortográficas que há entre elas. Por fim, responda: Quais aspectos sobre a rainha Nzinga 
podem ser deduzidos da leitura do texto do militar Cardonega?

Com base na leitura do documento, pode-se deduzir que a rainha Nzinga era uma guerreira, estava 
acompanhada dos temidos jagas e que era astuciosa, ou seja, dotada de astúcia, uma forma de enganar.

2. Pela leitura do texto, pode-se dizer que Cardonega achava Nzinga uma mulher fraca por ser 
enganadora?

Ao contrário, ele reconhecia que ela era esperta e poderosa.
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1663: Morre a rainha Nzinga. 1656: A rainha Nzinga assina acordo 
de paz com os portugueses.

Após o estudo 
do capítulo, você 

manteria sua resposta 
à pergunta da 

página 158? 

Matemática

Durante quase quatrocentos anos, cerca de 12 milhões de homens e 
mulheres nascidos na África chegaram à América na condição de escravos. 
Foi a maior migração forçada da história da humanidade. Situação terrível, 
sem dúvida. Mas, para que esse total aproximado entrasse na América, 
quantos homens, mulheres e crianças teriam morrido antes? 

Historiadores estimam que, aproximadamente, 50% dos escravos 
morriam entre a feira onde eram comercializados, no interior da África, 
e o porto de embarque. Outros 40% morriam nas feitorias, à espera do 
navio que os levaria para o outro lado do Atlântico. Mais de 15% morriam 
durante a viagem. Quanto isso significava? O resultado é que, para que 
12 milhões de pessoas chegassem vivas à América, sendo que 35 milhões 
morriam entre o local de origem e o destino final, um total de 47 milhões 
de indivíduos era capturado.

•  O que essa mortalidade tão expressiva, de acordo com os dados, 
significou para os povos da África escravizados para o tráfico?

A HISTîRIA NÌO ESTç SOZINHA

Nzinga faleceu em 1663, após 39 anos de reinado. Nos sessenta anos 

seguintes, o Reino de Ndongo foi governado por mulheres e manteve rela-

ções com os negociantes portugueses. Ndongo foi provavelmente um dos 

reinos que mais forneceu pessoas escravizadas para o Brasil.

Na imagem, o funeral da rainha Nzinga, que se converteu 
ao catolicismo, retratado no livro de Giovanni Antonio 
Cavazzi, de 1686. Biblioteca da Universidade de Harvard, 
Massachusetts, Estados Unidos.
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Créditos das imagens de baixo para 
cima: Reprodução/Universidade de 
Harvard, Cambridge, Massachusetts, 
EUA.; Coleção particular/The Bridgeman 
Art Library/Easypix; Akg-Images/
Latinstock; Reprodução/Universidade 
de Virginia, Charlottesville, EUA.; 
Reprodução/Universidade de Virginia, 
Charlottesville, EUA.; Akg-Images/
Latinstock; Coleção particular/The 
Bridgeman Art Library/Easypix; 
Reprodução/Universidade de Virginia, 
Charlottesville, EUA.

Puxando pela memória

Ao final do capítulo, o aluno 
deve ser capaz de identificar 
historicamente o processo de 
escravização de pessoas na 
África e sua transformação 
em mão de obra para as ativi-
dades econômicas do Brasil, 
reconhecendo que os africa-
nos (de certas regiões) for-
maram o que é a sociedade 
do Brasil atual.

A História não está 
sozinha 

Matemática

• Proponha um debate 
baseando-se nas con-
sequências que uma mor-
talidade tão expressiva 
provocou, como os im-
pactos causados às po-
pulações, às sociedades 
e ao modo de vida dos po-
vos envolvidos no tráfico, 
fossem eles os captores, 
fossem os escravizados.

Espera-se que os alunos 
reconheçam que os capto-
res fizeram mais guerras e 
razias para conseguir mais 
escravizados, tornando-se 
mais poderosos. Os que fo-
ram escravizados tiveram 
suas aldeias e famílias des-
truídas. Informe os alunos 
que os números foram arre-
dondados propositadamente.
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 O QUE APRENDEMOS?

1 |  Como o Ndongo conseguiu se libertar do domínio do Congo?

2 |  De que forma os negociantes conseguiam os escravos vendidos na América? 

3 |  Quais as mercadorias trocadas pelos europeus por escravos na costa da África?

4 |  Como os reinos negros conseguiam mais escravos?

5 |  Como Nzinga conseguiu manter seu reino independente dos portugueses?

6 |  Qual é a relação entre o Congo e a ilha de Luanda?

7 |  Qual é a relação entre o exército e a centralização dos governos?

8 |  Qual é a relação entre sucessão real e linhagem no Congo do século XVI?

9 |  Por que esta afirmação é falsa? 

O poder no reino do Congo era descentralizado, pois os chefes locais tinham 
mais poder do que o próprio rei.

10 |  O documento a seguir foi escrito pelo português António de Oliveira de Ca-
dornega no século XVII. Leia-o com atenção e responda: A que “dinheiro” o 
autor se refere?

Este dito dinheiro [...], que é o melhor gênero para todo o reino de Congo e 
seus senhorios [...], se pesca e apanha na ilha desta cidade de São Paulo da As-
sunção, chamada pelo antigo e moderno ilha de Luanda, que nunca, para com 
este gentio, perde o vigor, nome e tradições [...].

SILVA, Alberto da Costa e. Imagens da çfrica: da Antiguidade 
ao século XIX. São Paulo: Penguin, 2012. p. 242.

 PESQUISA

A língua falada no Congo é o quicongo, em Angola é o quimbundo e em 
Benguela é o umbundo. 
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Festa de congada, Antonina, Paran‡. Fotografia de 2017.

1 |  O que essas línguas têm em comum? Pesquise. 

2 |  Você conhece uma festa folclórica realizada no Brasil chamada congada? O que 
você sabe sobre ela? Faça uma pesquisa e descubra como é a festa (quando e 
onde ela acontece, quais os grupos sociais envolvidos, etc.) e qual a sua origem. 

 Roteiro de estudos 

O que aprendemos? 

1. Por meio do tráfico clan-
destino de escravizados 
com os portugueses em 
Ndongo, esse reino conse-
guiu armas de fogo, o que 
o fez se livrar do domínio 
do Congo.

2. Negociando com os reis e 
os chefes de reinos e al-
deias da costa da África, 
que os trocavam por outras 
mercadorias, na forma de 
escambo.

3. Nos séculos XVI e XVII, ar-
mas para e cavalos, merca-
dorias que aumentavam o 
poder bélico dos chefes e 
reis locais.

4. Promovendo guerras e ra-
zias, para conseguir prisio-
neiros e, depois, vendê-los 
como escravizados.

5. Nzinga, rainha do Ndongo 
e dos jagas, guerreou du-
rante décadas contra os 
portugueses, fazendo-os 
reconhecerem a autono-
mia do reino.

6. Era na ilha de Luanda que 
os congoleses conseguiam 
as conchas que utilizavam 
como moedas, os “zimbos”.

7. A existência de um exército 
permanente facilita o domí-
nio dos chefes e reis locais 
sobre a própria população 
e permite o aumento do do-
mínio sobre outras regiões.

8. Os sucessores ao trono 
eram escolhidos entre os 
membros de uma determi-
nada linhagem.

9. Porque o reino do Congo 
tinha um governo centra-
lizado na figura do rei, e os 
chefes locais o obedeciam, 
até na guerra.

10. O documento descreve a 
moeda utilizada no reino 
do Congo, o zimbo.

Pesquisa

1. A mesma raiz linguística, o 
banto.

2. Respostas pessoais. A con-
gada é uma festa que ocorre 
em diversos lugares do país. 
Por meio da pesquisa, os es-
tudantes descobrirão que ela 
tem relação com as histó-
rias do Congo e de Angola. A 
congada, quando surgiu, era 
uma procissão que, em geral, 
terminava em uma irman-
dade de negros. Nesse mo-
mento, eram coroados o Rei 
Congo e a Rainha Ginga de An-
gola, em referência à rainha 
Nzinga Nbandi, do século XVII.
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1 |  Você consegue identificar em que continente 
elas estão? 

2 |  Qual é o sexo e a faixa etária (idade) das pessoas 
capturadas? 

3 |  Quem devem ser os remadores? 

4 |  Quais eram as principais formas de conseguir es-
cravos na África para suprir o tráfico atlântico? 

5 |  Quem eram os captores? 

6 |  O que eles ganhavam com isso? 

7 |  Como se chama esse tipo de comércio?

O PASSADO PRESENTE

Várias cidades litorâneas do Brasil tinham portos que receberam africanos escravizados, principalmente 
as de Salvador, Recife e Rio de Janeiro. A travessia era penosa e muitos chegavam doentes e morriam. 
Hoje em dia, alguns dos lugares onde os mortos eram enterrados tornaram-se sítios arqueológicos, 
como o Cemitério dos Pretos Novos, no Rio de Janeiro, incluído no Complexo do Valongo. O Complexo 
foi indicado, no dia 1o de março de 2015, a concorrer à categoria de Patrimônio da Humanidade, a ser 
declarado pela Unesco. 

• Qual é a importância de preservar e estudar os espaços geográficos e históricos ligados ao tráfico de escra-
vos? Discuta com os colegas.

  IMAGENS CONTAM A HISTÓRIA

A imagem abaixo, produzida em 1890, representa uma cena em que é possível observar pessoas 
que foram capturadas e estão sendo conduzidas em uma pequena embarcação a uma feira, onde serão 
vendidas como escravas.

Canoa com escravos 

na bacia do Congo. 

Desenho de 1890.  

Coleção particular.
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Imagens contam a 
história
1. Na África.

2. Homens e mulheres, adultos 
e crianças.

3. Seus captores ou pessoas a 
serviço dos captores.

4. Prisioneiros de guerra, razias 
e sequestros.

5. Reis, chefes de aldeia e no-
bres locais.

6. Mercadorias como armas de 
fogo, cavalos, zimbos – que 
serviam de moeda –, tecidos, 
cachaça, fumo, espelhos etc.

7. Escambo.

O passado presente 
Espera-se que os estudantes 

percebam que é uma forma de es-
tudar os povos que construíram 
o Brasil e que formaram nossa 
sociedade e cultura, além de ser 
uma maneira de celebrar o lega-
do deixado pelos sobreviventes 
da travessia atlântica.
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Você sabe o que é axŽ 

hoje, no Brasil? Como 

esse termo se relaciona 

com os povos de língua 

ioruba?
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No capítulo anterior conhecemos um pouco da história da África 
centro-ocidental. Grande parte da população dessa região africana foi 
levada à força para a América.

Mais ao norte, outro território também forneceu milhares de escravos 
para cruzar o Atlântico: a África ocidental, onde hoje estão os Estados de 
Benin, Nigéria, Togo, Gana, Mali, Burkina-Faso, Costa do Marfim, Libéria, 
Serra Leoa, Guiné, Senegal, Níger, etc. Nessa extensa região, existiram 
muitos reinos e povos com línguas bem diferentes entre si, mas foram os 
grupos de língua ioruba, jeje e fon os que mais se envolveram no tráfico 
atlântico de escravos. 

A dinâmica do tráfico atlântico de escravos provocou muitas mudanças 
nas sociedades africanas envolvidas: as do litoral e também as do interior. 

É sobre a África ocidental que vamos estudar neste capítulo.

Mapa de 1736 que indica a percepção do cartógrafo 
holandês Herman Moll sobre a África ocidental. 
No detalhe é possível ver a representação dos 
fortes e feitorias europeus (construídos na costa 
africana desde o século XV) e também a “Costa 
dos Escravos” (Slave Coast), termo com o qual os 
holandeses batizaram uma parte do litoral da África 
ocidental. Universidade da Flórida, Estados Unidos.

Créditos das imagens de baixo para cima: 
Reprodução/Biblioteca Nacional, Paris, 
França.; Reprodução/Coleção particular; 
Reprodução/ Fundação Biblioteca Nacional, 
Rio de Janeiro, RJ.; Reprodução/Biblioteca 
Pública de Nova York, EUA.; Reprodução/
Museu Britânico, Londres, Inglaterra; 
Reprodução/Museu Britânico, Londres, 
Inglaterra. 

 Capítulo 11 

A África ocidental no 
tempo do tráfico de 
escravos – iorubas, 
fons, jejes e hauçás
Capítulo dedicado ao estudo da 

África ocidental e sua relação com 
o tráfico Atlântico de escraviza-
dos durante o período moderno. 
O personagem microanalítico é 
Ali Eisami, muçulmano africano 
escravizado que não chegou ao 
seu destino no Brasil porque in-
gleses capturaram, em 1818, o 
navio em que ele era transporta-
do. Foi levado com seus compa-
nheiros para Serra Leoa, região a 
oeste da África ocidental.

 Objetivos gerais do 
capítulo

• Analisar as estruturas das 
sociedades da África ociden-
tal antes da montagem do 
tráfico atlântico de pessoas. 

• Enfatizar a existência prévia 
da escravidão comercial nas 
sociedades da África ociden-
tal relacionadas ao mundo 
muçulmano desde o século 
VII pelas rotas transaarianas.

• Destacar os acordos comer-
ciais com as chefias locais 
como condição para o es-
tabelecimento do comércio 
de escravizados pelo ocea-
no Atlântico.

• Apresentar as feitorias euro-
peias como estrutura funda-
mental para o comércio de 
escravizados pelo Atlântico.

Habilidades da BNCC 
trabalhadas no capítulo

EF07HI03 EF07HI14 EF07HI16

Puxando pela memória
Resposta pessoal. Espera-se que o aluno responda que é um rit-

mo musical e identifique que a palavra tem origem na língua ioruba.
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 Um muçulmano escravizado
Ali Eisami nasceu na província de Gazir, no Reino de Borno, localizada 

na região do Sudão central e próximo ao deserto do Saara, onde a religião 
muçulmana estava presente havia séculos. Eisami era filho de um mulá, um 
pregador, erudito da teologia islâmica e da lei sagrada, por isso recebeu 
educação islâmica. Ele sabia ler e escrever em árabe, língua que todo muçul-
mano tinha de aprender, além de falar o kanuri, sua língua materna, e outros 
idiomas africanos, como o hauçá e o ioruba. 

E m torno de 1808, quando tinha cerca de 20 anos, Eisami foi aprisiona-
do e se tornou escravo em uma cidade hauçá. Depois, foi vendido para um 
proprietário ioruba, considerado por ele pagão, porque não era muçulmano.

Em 1 818, foi vendido por seu proprietário e enviado para Porto Novo, no 
Reino de Oió (atual capital do Benin), onde foi embarcado para o Brasil. Seu 
destino seria a província da Bahia. Mas Eisami não chegou ao fim da viagem, 
pois a marinha inglesa capturou o navio em que estava. Ele e os demais 
escravos foram levados para Serra Leoa, região a oeste da África ocidental. 

Na condição de escravo, Ali Eisami foi obrigado a viver em vários lugares, 
sobre os quais deixou registro. Em alguns desses lugares havia muitas guerras, 
e o destino de Eisami foi moldado por elas. Sabemos de sua história porque 
ele relatou sua vida em uma publicação escrita em inglês.

Para entender a inserção do personagem deste capítulo naquelas so-
ciedades, temos de voltar um pouco no tempo e conhecer a história dos 
principais povos envolvidos: os iorubas, os hauçás, os fon e os fulani. 

Pregador: aquele que 
prega, que faz sermão, 
que divulga a sua crença 
para outros ouvirem.
Erudito: pessoa que tem 
grande conhecimento.
Pagão: para os 
muçulmanos, aquele que 
não conhece a palavra 
de Alá.

... que os árabes 
denominavam Bilad 
Al-sudan (“terra 
dos negros”, em 
árabe) toda a área 
geográfica que se 
situava ao sul do 
deserto do Saara, 
habitada por povos 
de pele negra? Não 
confundir com o país 
Sudão, existente 
hoje ao sul do Egito.

VOCÊ JÁ 
OUVIU FALAR  ...

África: reinos de Oió, Daomé e Benin (século XVIII)
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Fonte: elaborado com base em DUBY, Georges. Atlas historique: toute l’historie du monde en 300 
cartes. Paris: Larousse, 2016. p. 179.

O Reino do Daomé foi o maior rival do Reino de Oió no século XVIII. Foram os principais pontos de 
comércio de escravos da África ocidental, na baía do Benin, conhecida como “Costa dos Escravos”.
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Cronologia 
do capítulo Século XV: Os europeus começam a criar 

feitorias fortificadas no litoral da África.
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No capítulo anterior conhecemos um pouco da história da África 

centro-ocidental. Grande parte da população dessa região africana foi 

levada à força para a América.

Mais ao norte, outro território também forneceu milhares de escravos 

para cruzar o Atlântico: a África ocidental, onde hoje estão os Estados de 

Benin, Nigéria, Togo, Gana, Mali, Burkina-Faso, Costa do Marfim, Libéria, 

Serra Leoa, Guiné, Senegal, Níger, etc. Nessa extensa região, existiram 

muitos reinos e povos com línguas bem diferentes entre si, mas foram os 

grupos de língua ioruba, jeje e fon os que mais se envolveram no tráfico 

atlântico de escravos. 

A dinâmica do tráfico atlântico de escravos provocou muitas mudanças 

nas sociedades africanas envolvidas: as do litoral e também as do interior. 

É sobre a África ocidental que vamos estudar neste capítulo.

Mapa de 1736 que indica a percepção do cartógrafo 
holandês Herman Moll sobre a África ocidental. 
No detalhe é possível ver a representação dos 
fortes e feitorias europeus (construídos na costa 
africana desde o século XV) e também a “Costa 
dos Escravos” (Slave Coast), termo com o qual os 
holandeses batizaram uma parte do litoral da África 
ocidental. Universidade da Flórida, Estados Unidos.

Créditos das imagens de baixo para cima: 
Reprodução/Biblioteca Nacional, Paris, 
França.; Reprodução/Coleção particular; 
Reprodução/ Fundação Biblioteca Nacional, 
Rio de Janeiro, RJ.; Reprodução/Biblioteca 
Pública de Nova York, EUA.; Reprodução/
Museu Britânico, Londres, Inglaterra; 
Reprodução/Museu Britânico, Londres, 
Inglaterra. 
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HAMPÂTÉ BÂ, Amadou. 

Amkoullel, o menino fula. 
São Paulo: Palas Athena, 2014.

O autor (1900-1991) nas-
ceu na região das savanas 
do atual Mali. Educado no is-
lamismo, estudou em esco-
las ocidentais e trabalhou na 
administração colonial fran-
cesa, mas não perdeu os vín-
culos com sua comunidade. 
Desenvolveu estudos sobre 
as tradições orais e recolheu 
muitas narrativas, aprenden-
do com os grandes mestres 
da sua região. Foi membro do 
Comitê Científico para a ela-
boração da coleção História 
Geral da África, editada pela 
Unesco, e publicou inúmeros 
trabalhos.

O livro aqui apresentado 
compila recordações de in-
fância e juventude do autor, 
com impressionante riqueza 
de detalhes e com a deliciosa 
fluência e a simplicidade que 
caracterizam os narradores 
orais. A obra é ilustrada com 
cartões postais e belíssimas 
imagens da África no início do 
século XX.

De olho na BNCC
A leitura do capítulo e a exe-

cução das atividades propos-
tas garantem ao aluno alcan-
çar as habilidades elencadas, 
com destaque especial para 
a habilidade:

• EF07HI16 – Analisar os 
mecanismos e as dinâmi-
cas de comércio de escra-
vizados em suas diferen-
tes fases, identificando 
os agentes responsáveis 
pelo tráfico e as regiões e 
zonas africanas de proce-
dência dos escravizados.
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1637: São Jorge da Mina é tomada dos portugueses pelos holandeses.

Figura em bronze que 
representa um soldado 
português apontando um 
mosquete, elaborada por 
artista ioruba no século XVII. 
Museu Britânico, Londres, 
Inglaterra.

 Os iorubas de Oió e do Benin 

Os mais poderosos reinos de língua ioruba envolveram-se diretamente 

no tráfico de pessoas escravizadas pelo oceano Atlântico. 

Um deles, o Reino de Oió, chegou a ser o maior exportador de escravos 

para a América em certo período. No entanto, de vendedores de cativos, 

tornaram-se eles próprios escravizados, como aconteceu com muitos reinos 

e cidades-Estados dessa vasta região.

As sociedades iorubanas 

As sociedades dos povos de língua ioruba tiveram, durante muito tem-

po, vários centros de poder. Cada um era chefiado por um obá, mas tinham 

um ponto comum: a cidade de Ilé-Ifé, o centro espiritual dos iorubas desde, 

pelo menos, o século VIII. 

No decorrer do século XVII, os obás passaram a reconhecer o chefe do 

Reino de Oió, chamado de alafim, como o mais importante deles. O Reino 

de Oió tornou-se um império, dominando várias aldeias e cidades-Estados 

ao redor – região que abarcava partes do Benin e da Nigéria atuais.

Muito tempo depois, no final do século XVIII, a centralização do poder 

em torno do alafim de Oió passou a desagradar aos obás, que tentaram tomar 

o poder. Os obás lutaram entre si na esperança de se tornar o novo alafim. 

Nenhum deles conseguiu. No início do século XIX, o resultado dessa disputa 

foi a criação de diversos pequenos estados liderados por chefes de guerra 

(que tinham o título de Ologun). Muitos soldados viraram prisioneiros, caíram 

nas garras dos traficantes de escravos e foram embarcados para a América. 

Mas não foi só por problemas internos que o império ruiu. Os 

reinos que pagavam tributo a Oió, como o do Daomé, passaram 

a se opor ao seu domínio e a negociar diretamente com os co-

merciantes brancos de escravos. As guerras foram inevitáveis 

e duraram muito tempo. 

O Reino do Benin, localizado onde hoje é a Nigéria, 

também era composto por população de língua ioruba e 

se ligou ao tráfico de escravos através de seu principal 

porto no oceano Atlântico: Lagos.

Houve, entretanto, muitos povos de língua ioru-

ba que não fizeram parte desses dois grandes reinos. 

Muitos desses povos sofreram com os ataques dos 

estados mais fortes para capturar pessoas, como 

veremos a seguir. 

porto no oceano Atlântico: Lagos.

Figura em bronze que 
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Estatueta em bronze de um cavaleiro do Benin, provavelmente um obá (chefe ou 
rei), segunda metade do século XVI. Esse artefato é um dos objetos levados para 
a Europa pelas f orças britânicas que, em 1897, atacaram o Reino do Benin e o 
saquearam. Museu Britânico, Londres, Inglaterra. 

Reprodução/Museu 
Britânico, Londres, 

Inglaterra.

Texto complementar

A formação do mundo 

atlântico e o tráfico de 

escravos 

Foram cerca de onze milhões 
de africanos trazidos para as 
Américas como escravos, no 
mais longo processo de imigra-
ção forçada da história da huma-
nidade. Destes, aproximadamen-
te quatro milhões ou mais foram 
transportados para o Brasil, ou 
seja, 40% dos africanos escravi-
zados o foram para vir trabalhar 
no nosso país. [...] 

O comércio atlântico de es-
cravos conectou não só o Brasil 
e a África. Como parte do im-
pério português que se estendia 
até cidades costeiras da Índia e 
Macau (na China), esta ampla 
rede colocou todo um conjunto 
de lugares distantes em contato 
permanente e sistemático.

As naus de carreira da Índia 
chegavam carregadas ao nosso 
litoral, pois antes passavam pelo 
litoral da África, trocando os te-
cidos do sul da Ásia que traziam 
(conhecidos como “panos de 
negros”) por escravos e aqui, no 
Brasil, estes por açúcar e aguar-
dente. Era uma ampla rede de 
comércio que envolvia diferen-
tes parceiros em diferentes par-
tes do mundo, durante o tempo 
que durou o tráfico de escravos. 

Essas relações, que cruzavam 
os oceanos, levavam e traziam 
pessoas e mercadorias. E, junto 
a estas, novos produtos agrícolas, 
novos alimentos, novas manei-
ras de cultivar, e instrumentos de 
trabalho até então desconheci-
dos. E mais, muito mais: outros 
jeitos de falar e de se expressar, 
ideias, religiões [...]

Mas você não deve se esquecer: 
o tráfico de escravos africanos 
trazia pessoas. Eram seres hu-
manos retirados de sua terra na-
tal, de suas aldeias, de suas casas 
e de suas famílias. Por meio de 
guerras mais do que tudo, mas 
também eram aprisionados em 
expedições de captura especial-
mente montadas para este fim. 
Os envolvidos nessa prática, que 
depois ficou conhecida como “o 
infame comércio”, eram africa-
nos e europeus, inicialmente. E, 
principalmente, a partir do sécu-
lo XVIII, alguns brasileiros – ou 
residentes no Brasil. 

Todas estas informações nos 
colocam frente a algumas per-
guntas. Como puderam os afri-
canos traficar seus próprios ir-
mãos? Para começar, eles não se 
sentiam como irmãos naquela 
época. A África é um continen-
te, lembremos. E um continente 
dividido em países e povos. Na-
quela época, tampouco havia os 

países, mas os povos, organizados em unidades ainda menores. Eram 
mais do que tudo pequenos grupos, conjuntos de aldeias, algumas ci-
dades e poucas vezes reinos como o do Congo (que ficava no norte 
de Angola e em parte dos países que adotaram este mesmo nome). 
Anteriormente falamos que a identidade das pessoas nas sociedades 
africanas se vinculava às suas comunidades. E essas comunidades 
eram os povos de cada um. Não havia nada que os irmanasse acima 
de suas fronteiras étnicas. Um diula não se via como um irmão de 
um mandinga, no Senegal. Um habitante de Oió (no que veio a ser 

chamado país iorubá, na Nigéria) não se identificava com um hauçá 
(que habitava o que veio a ser depois o mesmo país, a Nigéria, mas 
que na época do tráfico eram apenas identificados como os grupos do 
norte, muitas vezes inimigos de guerra). Um bakongo e um mbundo, 
na atual Angola, tinham histórias distintas apesar de poderem estar 
próximos no espaço. A guerra havia pautado diversas vezes suas re-
lações. A ideia de africano como unidade somente surgiu no sécu-
lo XIX, muito vinculada ao contexto da luta contra o tráfico e a es-
cravidão. É ao mesmo tempo uma resposta ao europeu e um novo 
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Tráfico e poder na África

O tráfico de escravos pelo deserto do Saara 
existia em grande escala desde a expansão 
muçulmana pela África. Muitos negros foram 
escravizados e levados para o norte do con-
tinente e para a Ásia. 

A escravidão muçulmana se alimentava do 
comércio.

A escravidão foi se transformando em uma 
atividade muito lucrativa, que estimulou reis 
e chefes da África a entrar nesse comércio. O 
objetivo não era só enriquecer, mas conquistar 

poder e prestígio. Com essa finalidade, muitas 
guerras foram travadas entre reinos vizinhos. 

Além das guerras, atacar e invadir aldeias 
mais fracas era outra forma de aprisionar ho-
mens, mulheres e crianças, para depois vendê-
-los como escravos. Nesses ataques-surpresa, 
conhecidos como razias, guerreiros invadiam 
regiões que não contavam com uma força 
militar permanente ou não estavam prepara-
das para a guerra. Muitas pessoas morriam 
nessas invasões. 

OUTRAS HISTÓRIAS ECONOMIA
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1638: Arguim é tomada dos portugueses pelos holandeses.

Nesta gravura de 1682, vemos o castelo de Cape Coast (Cabo Corso), uma das inúmeras fortificações construídas no litoral 
conhecido como “Costa dos Escravos”. Devido à existência de poucos portos naturais nessa parte da costa atlântica africana, 
as mercadorias e os escravos eram transportados para os navios em pequenas embarcações. Os escravos ficavam esperando 
dentro dessas fortificações, por meses, a chegada dos navios negreiros. Coleção particular.

1 |  Quais eram as duas grandes rotas de comércio e transporte de escravos da África negra 
e quem eram os principais compradores de escravos dessas rotas?

2 |  Na África, que pessoas eram as mais beneficiadas pelo comércio de escravos?

3 | Relacione a razia com o comércio de escravos na costa africana.

significado dado ao tratamento que este mesmo europeu vinha fa-
zendo quando se referia aos nativos da África.

O tráfico enfraqueceu comunidades africanas inteiras, mas enrique-
ceu mercadores e reis na África. Enriqueceu também alguns pequenos 
comerciantes, bem como agricultores que vendiam alimentos para as 
cidades portuárias e víveres para os navegantes; empobreceu muitos 
povoados e deixou famílias sem filhos e pais. Encheu os cofres de 
grandes senhores e fez cair na miséria os grupos militarmente mais 

fracos. O tráfico criou e fortaleceu redes de proteção e de clientelis-
mo que submetiam pessoas e povos a algum chefe que lhes garantia 
a não-escravização. 

SANTIAGO, Ana Maria. História na educação 2. v. 3. Ana Maria Santiago et 

al. Rio de Janeiro: Fundação CECIERJ, 2010. p. 28. Disponível em: 
<https://canalcederj.cecierj.edu.br/012016/

bc57b31db22856062c2d234e1fe29949.pdf>. Acesso em: 1o set. 2018.

Outras histórias 

Economia

1. Pelo deserto do Saara e 

pelo oceano Atlântico. 

Pelo Saara, os muçul-

manos; pelo Atlântico, 

os portugueses.

2. Os chefes e os reis. 

3. A razia era um ataque sur-

presa, quando os oponen-

tes não estavam prepara-

dos para a guerra. Nesses 

momentos, os guerreiros 

capturavam pessoas para 

serem vendidas no tráfico 

de escravizados da costa 

africana.
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1800: Francisco Félix de Souza 
já estava na África.
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Representação da presença 
europeia na cidade de 
Ajudá, no início do século 
XVIII: da esquerda para a 
direita: 1. forte português, 
2. francês, 3. inglês e 
4. holandês. 
A gravura foi feita pelo 
padre dominicano francês 
Jean-Baptiste Labat, 
missionário nas plantações 
francesas do Caribe, na 
América. Nunca esteve 
na África, mas elaborou 
imagens e comentários 
sobre a África baseados 
nos relatos de outros 
missionários religiosos que 
lá estiveram. Biblioteca 
Nacional, Paris, França.

 Os portos de escravos
D esde o século XV, os europeus, começando pelos portugueses, cria-

ram feitorias fortificadas no litoral da África, cada uma com seus respectivos 
comandantes estrangeiros. Não entraram pelo interior: a partir do litoral 
negociaram com reis, seus representantes ou comerciantes africanos. Era 
nessas feitorias que os escravizados esperavam os navios que os levariam 
para a América.

Até o século XIX, foram construídas mais de quarenta feitorias na costa 
africana. Nem todas permaneceram sempre nas mãos do reino que as cons-
truiu. Mudaram de dono, por exemplo, as feitorias de S ão Jorge da Mina (em 
1637), de A rguim (em 1638) e de A xim (em 1643): todas foram t omadas dos 
portugueses pelos holandeses. 

Comerciantes europeus trocavam várias mercadorias por escravos, 
como cavalos, objetos de cobre e de vidro, espelhos, miçangas, conchas, 
cauris, fumo, aguardente de cana (cachaça) e armas de fogo. Especialmente 
as armas de fogo e os cavalos davam aos reinos africanos que os recebiam 
maior poder militar e, consequentemente, maior facilidade para conseguir 
mais escravos para serem vendidos aos europeus.

Nos séculos XVIII e XIX, os principais portos de exportação de cativos 
da África ocidental localizavam-se no golfo do Benin (ver mapa da página 
171), denominado por muito tempo de “Costa dos Escravos”. Um deles, o 
porto de Ajudá, por exemplo, tinha pelo menos quatro feitorias: portugue-
sa, inglesa, francesa e holandesa. A maior parte das pessoas escravizadas e 
comercializadas vinha do interior. O clima de insegurança era enorme. 

UNIDADE 4 | AmŽrica e çfrica na modernidade  

1643: Axim é tomada dos portugueses 
pelos holandeses.

 1

 2

 3

 4

 Para desenvolver
Professor, é consenso que o 

tráfico de escravizados da África 
em direção à América foi a maior 
migração forçada da história da 
humanidade. Por outro lado, pou-
cos estudos abordam o impacto 
dessa migração na estrutura so-
cial e demográfica da África, tema 
do texto apresentado a seguir.

Texto complementar

Efeitos do tráfico 

transatlântico para os povos 

africanos

Antes do tráfico Atlântico de 
escravos, o continente africano 
já tinha sido afetado por várias 
migrações forçadas. Desde tem-
pos imemoriais, muitos africa-
nos foram vitimados por fluxos 
migratórios compulsórios que 
conectaram a África com diver-
sas partes do mundo – o Oriente 
Médio, o Mediterrâneo e o ocea-
no Índico. No entanto, nenhum 
teve um custo humano tão alto 
quanto o tráfico atlântico, que 
vitimou cerca de 12 milhões de 
pessoas entre os séculos XVI e 
XIX, e disseminou violência e 
escravização no continente afri-
cano. [...]

Na África, o tráfico atlântico 
produziu efeitos múltiplos e de-
letérios. No curto prazo, gerou 
centralização política, sobretudo 
em reinos africanos que domi-
naram o fornecimento de cati-
vos para mercadores europeus 
na costa africana, assim como 
inevitável fragmentação políti-
ca. À medida que poderes locais 
se fortaleciam, novos grupos se 
insurgiam contra as lideranças 
centrais. Ao estimular guerras e a 
expansão territorial entre reinos 
rivais, o tráfico gerou um quadro 
de instabilidade sistêmica nas 
sociedades africanas. Ao expor 
os africanos a redes de comércio 
responsáveis pela introdução de 
armas, têxteis e álcool, alimen-
tou a escravização por débito. 
Através de guerras, sequestros 
ou métodos judiciais, produziu 
escravização crônica e difusa.

Nesse quadro, mudanças im-
portantes se operaram no direito 
costumeiro africano, alterando a 
noção do que constituía trans-
gressão e/ou crimes passíveis de 
escravização, que se ampliou de 
forma a satisfazer a necessidade 
de produzir mais e mais cativos 
para o Atlântico. Antes punidos 
com penas de multa ou prisão, 
crimes como roubo e adultério 
lastrearam a escravização de um 
número incalculável de africa-
nos. Igualmente importante foi 
o desvirtuamento de múltiplas 

Fique ligado

The Trans-Atlantic Slave Trade Database – Voyages. Disponível 
em: <www.slavevoyages.org/>. Acesso em: 19 set. 2018.

O Banco de Dados do Tráfico Transatlântico de Escravos apre-
senta mapas interativos e muitas informações sobre esse tipo de 
atividade que levou mais de 10 milhões de africanos na condição 
de escravizados para as Américas, entre os séculos XVI e XIX. O site 
fornece uma possibilidade de redescobrir a realidade de um dos maio-
res deslocamentos forçados de povos na história da humanidade.

formas de dependência social tipicamente praticadas nas socieda-
des africanas. Em geral reversíveis, ou então porta de entrada para a 
integração social, acabaram se tornando veículos para produção de 
cativos para o tráfico. [...]

FERREIRA, Roquinaldo. África durante o comércio negreiro. In: 
SCHWARCZ, Lilia M.; GOMES, Flávio. Dicionário da escravidão e liberdade. 

São Paulo: Companhia das Letras, 2018. 
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1804: Usuman dan Fodio cria uma comunidade 
com valores baseados no Alcorão.

1807: Os ingleses abolem o tráfico de 
escravos em seus domínios.

O fumo como moeda de troca por escravos

Desde meados do século XVII, a capitania 
da Bahia, no Brasil, produziu tabaco, produ-
to muito apreciado entre os europeus. Um 
subproduto dessa produção, entretanto, fez 
muito sucesso entre os africanos: as folhas de 
tabaco quebradas ou de pequeno tamanho 

embebidas em melaço, o que tornava o fumo 
adocicado. Esse fumo serviu por décadas como 
moeda de troca por escravos na costa da África 
ocidental. Até mesmo ingleses e holandeses 
compravam esse fumo da Bahia para trocar 
por escravos na África.

1 |  Que outras mercadorias eram trocadas por escravos na África ocidental?

2 |  O tabaco era um produto muito importante para a troca por escravizados na África Oci-
dental. Você sabe qual era a mão de obra predominante na lavoura e no beneficiamento 
do tabaco na capitania da Bahia do século XVII ao XIX?

OUTRAS HISTÓRIAS ECONOMIA

Melaço: derivado líquido da cana-de-açúcar.

A imagem é de autoria de um francês que esteve no Senegal em meados da década de 1780. Representa um 
marabuto (sacerdote muçulmano) segurando um longo cachimbo. O uso do cachimbo era comum em várias 
sociedades da África, com diversas ervas como fumo. Mas o tabaco da América tornou-se o tipo de fumo mais 
consumido e apreciado, principalmente o tabaco adocicado da Bahia. Biblioteca Nacional, Paris, França.     
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Outras histórias 

Economia

1. Armas de fogo, cavalos, aguardente de cana (cachaça), etc.

2. Espera-se que os alunos concluam que era mão de obra escrava. 
Alerte-os para a ironia existente no caso:  escravos trabalham 
em uma lavoura cujo produto era comercializado para conseguir 
mais escravos.

Atividade 
complementar

Professor, reproduza o tex-
to a seguir.

Travessias transatlânticas

É preciso sublinhar que os 
grandes portos negreiros se 
situavam na proximidade de 
bacias hidrográficas exten-
sas, como a do rio Senegal, 
do Gâmbia (Senegâmbia), 
dos rios Níger e Volta (gol-
fo de Guiné), do rio Congo e 
do Cuanza (Congo-Angola), 
do Zambeze e do Limpopo 
(Moçambique), permitindo 
o transporte fluvial de cati-
vos para os portos marítimos 
e ampliando o impacto do 
tráfico no interior da África 
subsaariana. Assim, escravi-
zados embarcados num de-
terminado porto podiam ter 
sido trazidos de comunidades 
situadas em regiões muito dis-
tantes do litoral. Uma particu-
laridade marcante nas redes 
sul-atlânticas é seu percurso 
bilateral: 95% das viagens que 
desembarcaram africanos nos 
portos brasileiros foram ini-
ciadas nesses mesmos por-
tos, sobretudo no Rio de Ja-
neiro, na Bahia e em Recife 
(nessa ordem). Em razão de 
correntes e ventos favoráveis 
no Atlântico Sul, a viagem de 
ida e volta Brasil-África era, 
em média, 40% mais curta do 
que as viagens similares dos 
portos antilhanos e norte-a-
mericanos até a África.

ALENCASTRO, Luiz Felipe 
de. África, números do tráfico 

Atlântico. In: SCHWARCZ, Lilia 
M.; GOMES, Flávio. Dicionário 

da escravidão e liberdade. 
São Paulo: Companhia das 

Letras, 2018.

Com base nas informações 
do autor e no seu conhecimen-
to sobre o tráfico de pessoas 
escravizadas pelo oceano 
Atlântico, responda:

1. Por que não é possível 
identificar a etnia de um 
indivíduo pela sua deno-
minação dada pelos co-
merciantes de escravos? 
Porque os traficantes deno-

minavam os escravizados pe-
los seus portos de embarque 
e não por seu grupo étnico.

2. Que motivo geográfico de-
terminou a existência de 
portos fluviais na costa 
ocidental africana?
O recorte da costa ociden-

tal africana não apresenta 
portos naturais marítimos, 
sendo mais comuns os por-
tos fluviais ligados ao oceano, 
que se enraízam pelo interior 
da África.
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Imagem que representa o rei Guezo, do Daomé, que 
governou entre 1818 e 1859. O guarda-sol é um emblema 
característico do rei. Litografia de Frederick E. Forbes, 1851. 
Biblioteca Pública de Nova York, Estados Unidos. 

 O Daomé

Quando os europeus começaram a comprar escravos, no século XV, 
muitas sociedades da África ocidental tinham poder descentralizado. A 
ligação com o tráfico foi um fator fundamental na história desses reinos, 
levando-os a uma transformação política, econômica e social. Tornaram-se 
estados centralizados, militarizados e com poderes ditatoriais. 

O Reino do Daomé foi um deles.
Povos de língua fon viviam no Reino de Aladá, na costa atlântica da África, 

mas acabaram sendo expulsos por apresadores de escravos para o tráfico 
atlântico, principalmente os ligados a Oió. A partir desse deslocamento, 
criaram uma nova capital ao norte, Abomei. 

Apesar do governo forte e centralizado na figura do rei, Abomei teve 
de se sujeitar a pagar tributos ao Reino de Oió. Entretanto, com o tempo, os 
fon passaram a ter poder suficiente para conquistar territórios. Tornaram-se 
definitivamente livres da dominação de Oió em 1820.

Os fon reconquistaram territórios do litoral e até mesmo o lugar de origem 
da família real, a cidade de Aladá, além de entrarem no comércio com os 

europeus, conseguindo armas de fogo em troca 
de escravos. Estava criado o Reino do Daomé. 

Daomé acabou dominando o porto de 
Ajudá, importante ponto de exportação de 
escravos, e passou a guerrear com os vizinhos, 
conseguindo prisioneiros de guerra e escravi-
zando-os. 

Esse reino é um exemplo dos que inicial-
mente se constituíram para se defender do 
aprisionamento e da escravidão, mas que, no 
final, acabaram participando do comércio, tor-
nando-se, eles próprios, os novos aprisionadores 
de cativos. 

Durante muitos anos, os iorubas (de Oió 
e do Benin) e os fon (do Daomé) se revezaram 
como os principais fornecedores de escravos 
para os europeus, a cada momento um sendo 
mais agressivo do que o outro. Tinham portos 
marítimos e poder militar. Por conta disso, as 
pessoas escravizadas que foram para a América 
durante o século XVIII eram, na maioria, de um 
ou outro povo. 

UNIDADE 4 | AmŽrica e çfrica na modernidade  

Apresador: aquele que 
captura, que toma como 
presa ou aprisiona algo 
ou alguém.

c. 1808: Ali Eisami Ž aprisionado e tornado escravo.
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Texto complementar

Livro mostra a biografia de 

ex-escravizado que se tornou 

um dos homens mais ricos de 

seu tempo

Nascido provavelmente em 
1768, Félix chegou à África em 
1788 para ser comandante da 
fortaleza de São João Batista de 
Ajudá, que, no século 18, era o 
epicentro do mercado exportador 
de escravos do golfo do Benim 
(40% dos cativos que cruzaram 
o Atlântico vieram daquela re-
gião), o que lhe rendeu o epíte-
to de Costa dos Escravos. [...] 

“A correspondência dos trafi-
cantes quase não nos deixa per-
ceber que a mercadoria de que 
trata são seres humanos”, explica 
o historiador [Alberto da Costa 
e Silva]. Diante de um merca-
do organizado como aquele, o 
brasileiro prosperou em Aju-
dá como intermediário e arma-
zenador de negros, prática que 
agilizou a compra de escravos, 
pois esses eram embarcados no 
maior número possível e no me-
nor tempo possível. Lucros cer-
tos e fartos. [...]

Envolvido numa disputa di-
nástica entre dois irmãos pelo 
poder do reino de Abomé, Félix 
escolheu o lado do meio-irmão 
do rei, Guezo, que não apenas o 
livrou da prisão (o rei Adandozan 
decidira perseguir os mercadores 
estrangeiros) como, após assu-
mir o trono, concedeu-lhe o tí-
tulo honorífico de Chachá (ainda 
hoje concedido aos descendentes 
do brasileiro), vice-rei de Ajudá 
e o monopólio na exportação 
de escravos. Félix era nobre e 
rico. Em Ajudá construiu sua 
casa-grande assobradada num 
bairro que, pouco depois, pas-
sou a ser conhecido como Quar-
tier Brésil [bairro brasileiro]. 
Quando saía pelas ruas, tinha di-
reito a um escravo que o protegia 
do sol com um pára-sol, guarda 
armada, tamborete e uma escolta 
de músicos. Esperto, construiu 
uma rede de alianças com os mi-
croestados que povoavam a costa 
africana e chamou outros mer-
cadores brasileiros de escravos 
em operação para sócios. Des-
sa forma, conseguiu vencer em 
tempos difíceis, com os ingleses 
policiando a costa em busca de 
depósito de negros. Os europeus 
passaram a ver nele um interlo-
cutor de prestígio e importância. 
Mesmo o vice-cônsul britânico 
no Daomé, John Duncan, ainda 
que lamentando o fato de Félix 
se dedicar ao comércio de escra-
vos, chamava-o de “o homem 
mais generoso e mais humano 
das costas da África”. 
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1812: Usuman dan Fodio torna-se califa de um impŽrio hau•‡.

Francisco Félix de Souza, o 

chachá do Daomé. Óleo sobre 

tela de autoria desconhecida, 

século XIX. Centro de Estudos 

Africanos, Faculdade de 

Filosofia, Letras e Ciências 

Humanas da Universidade de 

São Paulo.

Rei Guezo, do Daomé
Diferente de Oió e do Benin, o Daomé se distinguiu por ter uma admi-

nistração extremamente centralizada e pela estabilidade política, represen-
tada pela longa duração dos reinados de seus soberanos. Exemplo disso foi 
o do rei Guezo, que governou por quarenta anos e foi o responsável pela 
libertação do domínio de Oió.

Guezo foi auxiliado por um negociante nascido no Brasil, Francisco Félix 
de Souza. Não se sabe se ele era um ex-escravo ou se já nasceu livre, mas o 
certo é que saiu do Brasil, particularmente da Bahia, e em 1800 já estava na 
África, de onde não saiu mais. 

Francisco Félix havia sido preso pelo rei Adandozan, do Daomé, mas 
conseguiu fugir e acabou por apoiar o irmão caçula do r ei, Guezo, que deu 
um golpe em 1818 e destronou Adandozan. Por esse apoio, Francisco caiu 
nas graças do novo rei e ocupou um lugar criado para ele na administração 
de Guezo: o de chach‡ de Ajudá. Nessa posição, ele pôde negociar merca-
dorias e pessoas escravizadas antes de 
qualquer outro negociante. 

As relações que Francisco tinha dos 
dois lados do Atlântico o tornaram pode-
roso e importante para os objetivos do 
Reino do Daomé. Alguns dos navios que 
transportavam pessoas por ele enviadas 
ao Brasil foram capturados pela marinha 
inglesa, mas Francisco Félix de Souza per-
maneceu como um dos maiores traficantes 
de escravos da costa ocidental da África 
na primeira metade do século XIX.

Francisco Félix morreu em 1849, e seu 
filho o substituiu como chachá. 

O final do século XVIII e as primeiras 
décadas do XIX foram de grande procura 
por escravos na América, e os comercian-
tes dos reinos da costa ocidental da África 
entraram pelo interior para conseguir mais 
prisioneiros, mais escravos e mais poder. 
Dessa forma, tornaram cativos também 
os povos hauçás, que viviam no interior. 

Reprodução/Centro de Estudos Africanos, FFLCH/USP.

O Chachá queria se europeizar 
e mandou o filho caçula estudar 
em Portugal, anos após ter envia-
do o primogênito para o Brasil. 

Em sua casa reinava o luxo: a 
mesa era adornada com talheres 
de prata e louças monogramadas. 
Ao receber o príncipe de Join-
ville para um almoço, saudou o 
nobre com salvas de 21 tiros de 
canhão. Certos costumes, po-
rém, não perdia: adorava servir 
feijoada, feijão de leite de coco, 
sarapatel, moqueca de peixe e 
cozidos. Em 1846 foi condeco-
rado por Portugal com a Or-
dem de Cristo como “benemé-
rito patriota”. Félix foi o mercado 
negro mais bem-sucedido, mas 
não foi um caso isolado. [...] Em 
1844, aos 90 anos, com reuma-
tismo, ele parecia, ao rei Guezo, 
ter perdido a antiga força mer-
cantil e, aos poucos, foi deixado 
de lado no comércio de escravos. 
Mas teve tempo ainda de ser qua-
se um dos pioneiros na substi-
tuição lucrativa do tráfico de 
negros pela exportação do óleo 
de palma ou azeite de dendê, que 
cada vez mais era usado como 
lubrificante e também como ma-
téria–prima da incipiente mania 
europeia de usar sabonetes para 
higiene pessoal. [...] “Os mesmos 
grandes portos negreiros e as 
mesmas empresas dedicadas ao 
comércio de gente continuaram 
a comandar as transações com a 
África. Os navios negreiros fo-
ram readaptados para receber 
os barris de óleo e os seus capi-
tães eram os mesmos que antes 
negociavam com escravos”, ob-
serva o autor. Félix deixa de ser 
símbolo do “comércio odioso” 
para se transformar em capita-
lista empreendedor e criativo. A 
raiz dos dois homens é, infeliz-
mente, a mesma.

HAAG, Carlos. Os escravos 
do escravo: vida de Francisco 

Felix de Souza revela como 
negros negociavam negros. 

Pesquisa Fapesp, ed. 102, 2004, 
p. 92-94. Disponível em: <http://

revistapesquisa.fapesp.br/wp-
content/uploads/2004/08/092-

094-biografia.pdf>. Acesso em: 
19 set. 2018.
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 Os hauçás
Os hauçás, povos do Sudão central, região próxima ao deserto do 

Saara, tinham em Kano a cidade mais importante. Por séculos sem um governo 

centralizado, as cidades hauçás receberam muitas mercadorias de fora de seu 

território, negociadas em seus grandes mercados e feiras, e transportadas 

nas caravanas do Saara. 

As cidades dos hauçás intermediavam o comércio entre regiões muito 

distantes e lucravam por meio da cobrança de impostos sobre essa atividade. 

Por outro lado, tinham de garantir a segurança das feiras e até das caravanas de 

camelos que lá estacionavam, motivo pelo qual tinham grande poder militar. 

Na região dos hauçás, a religião islâmica se fez presente muito cedo, bem 

antes de os europeus vasculharem a costa do litoral atlântico africano. Os 

chefes e reis locais se converteram ao islamismo para consolidar o poder. Mas 

a maioria da população local permaneceu devota a sua religião tradicional.

1815: Os ingleses estabelecem tratados proibindo o tráfico de escravos acima da linha do equador.
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Arquitetura hauçá na cidade de 
Kano, NigŽria. Fotografia de 2006.

Texto complementar

O reino de Daomé por um 

brasileiro

Transcrição de documento ma-
nuscrito de autoria do brasileiro 
Luís Antônio de Oliveira Mendes 
sobre o reino do Daomé, baseado 
em relatos que ouviu de diversas 
pessoas naturais da África. A Me-
mória foi recitada, em 23 de maio 
de 1806, na Academia Real das 
Ciências de Lisboa. A transcrição 
do documento, na íntegra, é ana-
lisada pelo africanista Alberto da 
Costa e Silva.

Luís Antônio de Oliveira Men-
des nasceu em Salvador, na 
Bahia, em 1748 e faleceu após 
1817. Formou-se em leis, em 
1777, na Universidade de Coim-
bra, onde também cursou Filo-
sofia e Medicina ou História e 
Química. Foi, durante alguns 
anos, advogado da Casa de Su-
plicação em Lisboa, da Nuncia-
tura Apostólica e Câmara Ecle-
siástica. [...]

[...]

A moeda provincial daquele 
continente é o búzio ou zimbo, 
o qual se guarda nos armazéns 
respectivos de cada um, já do rei, 
dos cabeceiras e das nações que 
ali concorrem por intervenção 
dos almoxarifes, como é a por-
tuguesa, inglesa e holandesa, que 
naquela costa têm fortalezas.

Aquele búzio que se acha fura-
do tem maior estimação, porque 
indica que, havendo sido conta-
do e enfiado em uma palhinha 
muito forte, já estivera em po-
der do rei.

Há toques, galinhas e cabeças 
de búzio: um toque se compõe 
de 40 búzios, e corresponde a 20 
réis; uma galinha compreende 
200 búzios e 100 réis; uma ca-
beça corresponde a 5 galinhas, e 
1000 búzios, o que corresponde 
a 2$000 réis da nossa moeda.

Adverte-se, por último, que o 
búzio, sendo negociado por ho-
mem branco, sempre vale mais 
de 50 a 100 réis por cabeça do 
que aquele outro, que pára em 
poder do homem preto.

[...]

SILVA, Alberto da Costa e. A 
memória histórica sobre os 

costumes particulares dos povos 
africanos, com relação privativa 

ao reino da Guiné, e nele com 
respeito ao reino de Daomé, de 

Luís Antônio de Oliveira Mendes. 
Afro-Ásia, n. 28, 2002, p. 253-294. 

Disponível em: <https://portalseer.
ufba.br/index.php/afroasia/article/

viewFile/21050/13647>. Acesso 
em: 19 set. 2018.
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Essa era também uma região que negociava escravos vindos de outras 
áreas. 

Pela lei islâmica, um muçulmano não podia ser escravo de outro mu-
çulmano, por isso eram escravizadas pessoas que não eram seguidoras do 
islã. Dessa forma, muitos iorubas e fon foram levados como escravos pelo 
deserto do Saara. 

Os hauçás foram intermediários no comércio de pessoas escravizadas 
para os reinos muçulmanos durante séculos, até que eles próprios e outros 
povos à sua volta foram tornados escravos e vendidos para a América.

A expansão muçulmana no século XIX
A África ocidental foi palco de uma verdadeira revolução religiosa no final 

do século XVIII e início do XIX. Esse movimento foi comandado por chefes 
religiosos muçulmanos que acreditavam na chegada de um messias (mahdi) 
enviado por Alá para liderar o fim dos tempos. 

Nesse período, havia um líder da etnia fulani chamado U suman dan 
Fodio, que era um grande pregador da palavra de Alá, erudito e poeta. Ele 
vivia em uma vila do reino hauçá de Gobir, ao norte da atual Nigéria, e via 
com desprezo a forma como as autoridades muçulmanas hauçás toleravam 
as ações bem pouco religiosas da população, com muitos traços de sua 
religião tradicional. 

Para Usuman, esses chefes hauçás não eram verdadeiros muçulmanos, 
não só porque não obrigavam os homens a usar turbante nem as mulheres a 
usar véus, mas porque se casavam com mais de quatro mulheres e vendiam 
pessoas de religião muçulmana como escravas, situações não permitidas 
pelo Alcorão. 

D  an Fodio havia sido proibido pelo xeque do reino hauçá de Gobir de 
pregar em seu território, mas não desistiu. E m 1804, criou, com um grupo de 
seguidores, uma comunidade com valores rigorosos na doutrina do Alcorão 
em um lugar protegido, Gudu, e declarou uma guerra santa (jihad) contra 
o xeque de Gobir. Inúmeros líderes hauçás islamizados e camponeses des-
contentes com o governo ditatorial e violento do xeque juntaram-se a ele. A 
guerra foi devastadora. O Reino de Gobir foi dominado. Em 1812, Da n Fodio 
tornou-se califa de um grande império hauçá, cujas cidades foram unificadas 
sob o califado de Sokoto, que manteve a política expansionista. O califado foi 
chefiado pelos fulanis, como ele, e seu filho o sucedeu como xeque quando 
de seu falecimento, em 1817.

O califado de Sokoto atacou e dominou territórios dos Nupe, de Oió, 
de Borno, etc. E realizou razias para capturar pessoas por eles consideradas 
pagãs para transformá-las em escravas, mesmo que essas pessoas se decla-
rassem muçulmanas. As campanhas militares também produziram milhares 
de cativos. Os prisioneiros escravizados eram vendidos tanto para o tráfico do 
deserto do Saara quanto para o do litoral Atlântico, além de muitos ficarem 
a serviço dos governantes do califado.

Fulani: grupo étnico 
que representava, nos 
séculos XVIII e XIX, 
20% da população da 
região hauçá e contava 
com os mais dedicados 
mestres muçulmanos 
locais. 

Xeque: chefe 
muçulmano.

Califa: soberano 
político e espiritual das 
regiões muçulmanas. 

Califado: sistema de 
governo muçulmano 
que combina no chefe 
(califa) as lideranças 
política e espiritual.

O termo jihad 

significa o dever de 

todo muçulmano lutar 

para que a palavra 

de Alá, inscrita 

no livro sagrado, 

o Alcorão, seja 

ouvida tanto pela 

própria palavra – 

convencimento ou 

doutrinação – quanto 

pela luta armada. 

Dan Fodio optou 

pela luta armada.

CÁ ENTRE NÓS

1817: Morte de Usuman dan Fodio. 
O comandante Afonjá e o mulá Alimi instigam uma revolta escrava no Império Oió.

Atividade complementar
Professor, é importante que o aluno entenda o que significa uma jihad 

na cultura muçulmana e o que ela representou no território da África 
ocidental. Para tanto, solicite que pesquisem sobre o seu significado. 

Jihad corresponde ao preceito religioso sobre o dever de todo mu-
çulmano de defender o Islã ou as práticas religiosas através da dou-
trina, da pregação, ou pela força, através da guerra. 

A jihad que criou o califado de Sokoto foi uma guerra com objetivo  
de “consertar” o que os islamitas ortodoxos consideravam desvios 
nas práticas religiosas das chefias islâmicas de uma vasta região da 
África ocidental. O objetivo da atividade é contextualizar essa guer-
ra santa como determinante para mudar o perfil étnico dos escra-
vizados e direcionados ao Brasil na primeira metade do século XIX.

Texto complementar

A jihad empreendida por uma 

liderança haussá 

[...] Os povos de língua haussá 
ocupavam vasto território situa-
do no norte da atual Nigéria, e 
ali um Estado muçulmano — o 
califado de Sokoto — foi for-
mado em torno de 1809 sob a 
liderança dos fulânis, impor-
tante grupo étnico presente na 
região, obstinados devotos do 
Islã e responsáveis por um jihad 
iniciado em 1804.

Liderado por Usuman Dan 
Fodio — homem letrado, au-
tor de eruditas obras religiosas, 
também poeta —, o jihad re-
presentou uma virada radical 
na história dos haussás e povos 
vizinhos. Inicialmente, a guerra 
santa teve como alvo principal 
os chefes haussás, acusados de 
oprimir os bons muçulmanos e 
de tolerar um estilo de islamis-
mo sincretizado com a religião 
“pagã” local. Muitos adeptos des-
ta, todavia, lutaram ao lado dos 
guerreiros do jihad com vistas 
a se verem livres de lideranças 
políticas amiúde tirânicas. Os 
haussás escravizados em Oyó 
eram principalmente vítimas 
desse conflito político-religioso 
que revolucionou a região, um 
movimento sobretudo de reforma 
muçulmana, de muçulmanos or-
todoxos contra outros, acusados 
de relaxados, que no entanto evo-
luiu para uma guerra de expan-
são por todo o território haussá 
e para além de suas fronteiras, 
inclusive o país ioruba de Rufi-
no. A revolta dos escravos haus-
sás de Oyó, em 1817, marcaria o 
início da penetração muçulmana 
em larga escala entre os iorubás.

REIS, João José; GOMES Flávio 
dos Santos; O Alufá Rufino. 

São Paulo: Companhia das Letras, 
2010.
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 Revolta escrava entre os iorubas

Afonjá era o comandante supremo dos exércitos do Reino de Oió, 
membro da aristocracia ioruba. Como mencionado no início do capítulo, foi 
um dos que pretendeu ser alafim, começando a luta em 1796, sem resultado. 
Mas não desistiu. 

Em 1817, Afonjá uniu-se a um mulá de origem fulani, Alimi, que pregava 
a religião muçulmana na região. Juntos, instigaram uma revolta escrava, 
com relativo sucesso. Muitas guerras se seguiram. O objetivo era destruir os 
exércitos do alafim. Os escravos eram regularmente empregados nas forças 
militares do Reino de Oió, muitos deles hauçás e de religião muçulmana que, 
com a esperança de se tornarem livres, aderiram aos exércitos de Afonjá e 
Alami. O Império Oió desmoronou. 

Porém, a escravidão não acabou. Ao contrário, intensificou-se. O Reino 
do Daomé foi o mais beneficiado com o enfraquecimento de seu vizinho Oió. 

A partir dessa rebelião escrava, muitos senhores resolveram vender seus 
escravos para o tráfico atlântico, com receio de que eles aderissem à revolta. 

Foi o caso de nosso personagem, Ali Eisami, cujo senhor ioruba o vendeu 
para um negociante de Porto Novo, um dos principais portos de exportação 
de escravos da África ocidental. 

Manilha: objeto de 
metal, geralmente 
cobre ou latão, em 
forma de “C” e 
utilizado como enfeite 
nos braços ou nos 
tornozelos; também era 
utilizada como moeda. 

Nos mercados das 
cidades africanas, o 
comércio era feito 
com a utilização 
de vários tipos 
de moeda, como 
manilhas, barras e 
arames de cobre. 
Mas, por toda parte 
da África abaixo 
do Saara, os cauris 
(conchas como as da 
fotografia da página 
seguinte) eram as 
principais moedas 
de troca. Os cauris 
são uma espécie de 
búzio encontrado 
na costa oriental 
da África, nas ilhas 
Maldivas, no oceano 
Índico. Eles foram 
introduzidos no 
centro da África 
por negociantes do 
deserto do Saara, 
que lá compravam 
principalmente 
escravos. 

CÁ ENTRE NÓS Foi em uma dessas batalhas que Ali Eisami (personagem apresentado no 
início do capítulo) foi capturado pelos hauçás jiradistas e tornado escravo na 
cidade de Kano. Ali Eisami foi vendido para um proprietário ioruba da região 
de Katunga, capital do Reino de Oió, onde viveu por cerca de quatro anos.

Mas as desventuras de Ali Eisami não acabaram aí, e ele não morreu na 
condição de escravo.

1818: Ali Eisami é vendido e embarcado para o Brasil. Guezo 
chega ao trono do Daomé por intermédio de um golpe.

Reprodu•‹o/Cole•‹o particular

Cidade hauçá de Kano, principal mercado da África central, onde Ali Eisami foi levado como cativo. 
Gravura de Charles Maurand, 1860. Coleção particular.

Texto complementar
O tráfico na África ocidental

Durante o período do tráfico, 
as nações europeias (Portugal, 
Inglaterra, Países Baixos, França, 
Alemanha, Dinamarca) instala-
ram diversas feitorias e fortalezas, 
ao longo dos mais de seiscentos 
quilômetros da Costa da Mina. 
O tráfico destinado ao Brasil se 
concentrou, porém, na Costa dos 
Escravos, como era chamada a 
parte oriental da Costa da Mina, 
que ia do rio Volta até o rio La-
gos. Nos séculos XVIII e XIX, as 
principais potências hegemôni-
cas nessa região foram os reinos 
do Daomé (no atual Benim) e o 
reino de Oyó (na Nigéria). No 
seu litoral, diversos portos, com 
variável fortuna política, estive-
ram envolvidos no tráfico, sendo 
os mais ativos, de oeste a leste: 
Popo Pequeno, Popo Grande, 
Uidá, Jaquin, Epe, Porto Novo, 
Apa, Badagri e Lagos (Onim). 
Calcula-se que quase três quartos 
(74%) dos “africanos ocidentais” 
desembarcados no Brasil provi-
nham da Costa da Mina. Os por-
tos a leste de Lagos, na área do 
delta do rio Níger, como Velho 
Calabar, Novo Calabar, Bonny 
etc., adquiriram importância no 
século XIX, e os africanos em-
barcados nessa região da baía 
de Biafra chegaram a perfazer 
pouco mais de 10% dos “afri-
canos ocidentais” do Brasil. Na 
mesma baía, estavam as ilhas de 
São Tomé e Príncipe, por onde 
deviam passar os navios que re-
tornavam ao Brasil depois do 
resgate de escravizados na Costa 
da Mina. Essas ilhas tiveram um 
papel estratégico no controle al-
fandegário que a Coroa lusitana 
exercia sobre os negreiros portu-
gueses e brasileiros, em especial 
os da praça da Bahia. 

PARÉS, Luis Nicolau. Africanos 
Ocidentais. In:  SCHWARCZ, Lilia 

M.; GOMES, Flávio. Dicionário 

da escravidão e liberdade. 
São Paulo: Companhia das 

Letras, 2018, p. 79-80.
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Cauris, Senegal. 

Um africano e suas memórias

Leia o que Ali Eisami revelou sobre sua venda como escravo:

Depois de ficar ali [em território ioruba] quatro anos, uma guerra começou: agora, 

todos os escravos que iam para a guerra tornavam-se livres; então, quando os escravos 

ouviram essas boas-novas, todos correram para lá, e os iorubas viram isso. Um amigo do 

homem que me comprara lhe disse, “Se você não vender este escravo seu, ele vai fugir e 

ir para a guerra, de forma que seus cauris estarão perdidos, porque esse moço tem olhos 

firmes”. Então o homem me pegou, me amarrou e seus três filhos levaram-me para a 

vila de Ajashe [Porto Novo], onde homens brancos tinham desembarcado; então tiraram 

os ferros de meus pés, levaram-me para a gente branca, que me comprou, e colocou um 

ferro em volta do meu pescoço. Depois de comprar todo mundo, eles nos pegaram e nos 

trouxeram para a beira-mar, trouxeram uma canoa muito pequena e nos transferiram um 

a um para uma grande embarcação.

REIS, João José. Rebelião escrava no Brasil: a história do levante dos malês em 1835. 
São Paulo: Companhia das Letras, 2012. p. 165.

Ele não veio para o Brasil, que era o destino da embarcação, porque os ingleses capturaram 

o navio negreiro e levaram os escravizados para Serra Leoa.

DOCUMENTO

1820: Os fon se livram definitivamente da dominação do Reino de Oió.

Godong/UIG/Getty Images

Cauris, Senegal. 

Godong/UIG/Getty Images

A gravura retrata 

o muçulmano 

Ali Eisami, 

escravizado que 

não chegou ao seu 

destino no Brasil 

porque ingleses 

capturaram, em 

1818, o navio 

em que ele era 

transportado. 

Século XIX. 

Coleção particular. 
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1 |  Pelas leis do Alcorão, livro sa-

grado dos muçulmanos, o que 

está errado na venda de Ali Ei-

sami como escravo? 

2 |  A que movimento Ali Eisami se 

referiu quando disse que “uma 

guerra começou”?

3 |  O que Ali Eisami quis dizer com 

“cauris”?

Documento
1. Um muçulmano não pode 

ser escravo de outro mu-
çulmano.

2. Referia-se à revolta es-
crava de 1817, estimu-
lada por Afonjá e o malã 
Alami, que pretendia en-
fraquecer o Reino de Oió 
ao fazer os escravizados 
desertarem e se aliarem 
a eles em seus exércitos.

3. Era a moeda de troca co-
mum no comércio da re-
gião.

Fique ligado

SILVA JR., Carlos da. 

Interações Atlânticas entre 

Salvador e Porto Novo (Costa 

da Mina). No século XVIII. In: 

Revista de História (São Paulo), 

n. 176, 2017. Disponível 

em: http://www.scielo.br/

pdf/rh/n176/2316-9141-rh-

176-a02716.pdf>. Acesso em: 

14 out. 2018.

A leitura do artigo permitirá 
ao professor construir argu-
mentos sólidos para apre-
sentar à turma sobre a região 
em torno do golfo do Benin, 
na África ocidental, além de 
entender a posição da Bahia, 
detentora da produção de ta-
baco, importante moeda de 
troca por escravizados naque-
la região.  O artigo apresenta 
as relações comerciais entre 
os mercadores da cidade de 
Salvador, na Bahia, e os de 
Porto Novo, localizado no golfo 
do Benin, no litoral atlântico 
africano. A criação de Porto 
Novo foi uma estratégia de co-
merciantes africanos para fu-
gir do domínio que o porto de 
Ajudá detinha nos negócios 
do tráfico na África ocidental. 
Os traficantes baianos, que ti-
nham como moeda de troca o 
tabaco, muito apreciado nessa 
região africana, passaram a 
preferir negociar com os “por-
tos de baixo”, como eram de-
nominados os portos ao sul 
de Ajudá, como Porto Novo. O 
autor também analisa as re-
lações entre os mercadores 
de Porto Novo com o reino do 
Daomé, principal reino do gol-
fo do Benin ligado ao tráfico 
atlântico de pessoas na épo-
ca tratada, que controlava o 
porto de Ajudá. 
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  O tráfico atlântico de escravos e a 
África ocidental
O tráfico atlântico de escravos para a América modificou as estruturas 

das sociedades da África ocidental. Estados e reinos poderosos como os 
de línguas iorubas, fon e hauçás, que tiveram sistemas políticos descentra-
lizados por séculos, fortaleceram-se, tornaram-se poderosos. E, para serem 
poderosos, tinham de contar com chefias fortes e centralizadas, além de um 
corpo militar pronto para lutar pela manutenção do poder. Eram estados que 
tinham uma força militar permanente e bem treinada. Caso não o fizessem, 
seriam facilmente aprisionados e escravizados pelos seus vizinhos. 

Houve, pelo menos, três categorias de sociedade que se envolveram 
no tráfico atlântico de escravizados para a América.

Mungo Park foi um explorador escocês que fez duas viagens à África ocidental: a primeira entre 1795 e 1797, quando voltou à 
Europa e publicou, em 1799, suas notas de viagem; a segunda aconteceu entre 1805-1806, quando morreu afogado. As imagens 
de seu livro retratam aspectos cotidianos das regiões por onde passou, como esta, da vila de Kamalia, situada no sudoeste do 
atual Estado do Mali. Gravura, 1799. Coleção particular.

A vila de Kamalia, retratada por Mungo Park, é descrita por ele como uma comunidade camponesa. 
Vilas como essa eram comuns no interior da África ocidental, de povos agricultores, pastores e caçadores. 
Sabendo que as cidades dos grandes reinos e impérios eram em geral muradas, como uma fortaleza, que 
aspectos da imagem podem comprovar que se trata de uma vila de camponeses?

O  QUE HÁ NA IMAGEM?

1835: Revolta dos Malês na cidade de Salvador, Bahia. 1849: Morte de Francisco Félix de Souza.
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Texto complementar

A história do estudo da 

influência das línguas 

africanas no português do 

Brasil

Em 1789, no primeiro dicioná-
rio monolíngue do idioma por-
tuguês, Antônio Morais e Silva 
já identificava várias palavras de 
origem africana, como batucar, 
cafuné, malungo e quiabo, de 
uso corrente entre os brasilei-
ros. Ao longo do século XIX e 
nas três décadas do seguinte, não 
faltaram vozes a chamar a aten-
ção para a presença africana no 
português do Brasil, mas mes-
mo num estudo mais penetrante 
como o de Antônio Joaquim de 
Macedo Soares, “Sobre algumas 
palavras africanas introduzidas 
no português que se fala no Bra-
sil”, estampado em 1880 na Re-
vista Brasileira, essa participação 
era considerada ainda menor do 
que a do tupi e outras línguas 
ameríndias. Embora Macedo 
Soares visse com interesse quase 
afetuoso o contributo africano, é 
ainda pequeno o espaço que lhe 
é reservado no seu Dicionário 
brasileiro da língua portuguesa. 
[...] A situação começara a mudar 
em 1933, com o aparecimento de 
O elemento afro-negro na língua 
portuguesa, de Jacques Raimun-
do, e principalmente deste livro, 
A influência africana no portu-
guês do Brasil. O autor, Renato 
Mendonça, era um rapaz de 21 
anos, que tinha como único tí-
tulo – e o pôs sob seu nome na 
capa e folha de rosto da 1a edi-
ção – o de bacharel em ciências 
e letras pelo Pedro II. 

É de imaginar-se a perplexi-
dade dos que tiveram de julgar 
este trabalho, quando foi apre-
sentado como tese ao concurso 
para o provimento da cadeira 
de português do internato da-
quele mesmo colégio. Os exa-
minadores viram-se diante de 
uma monografia bem funda-
mentada sobre um tema que, 
surpreendentemente, se revelava 
mais do que relevante e que, até 
então, quase não fora estudado 
ou o fora de modo pouco atento. 
As teses do ex-aluno que aspira-
va ascender a professor estavam, 
como é natural, abertas à polê-
mica, mas eram convincentes e 
expostas com discreta erudição 
e seriedade.

Material digital

Para contribuir com o desenvolvimento dessa atividade, assista ao 

material audiovisual O escravismo na África localizado no material 

digital do Manual do Professor.

O que há na imagem?
Há relativamente pequena quantidade de casas, sem a prote-

ção de muros; homens e mulheres aparecem com instrumentos 

de trabalho e realizando atividades cotidianas.
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Pilhagem: roubo, 
saque executado 
grupos de pessoas.

O SEU LUGAR    
NA HIST O RIA

Jongo, congada, 

capoeira, 

candomblé, 

umbanda, bumba 

meu boi, folia 

de Reis, etc. são 

manifestações 

culturais existentes 

no Brasil de hoje, 

em todos os estados 

do país. O que elas 

têm em comum? 

Procure saber mais 

sobre uma delas no 

município em que 

você mora. 

... que no Benin a 

bandeira do Brasil 

é exibida até hoje 

com orgulho e que 

comidas brasileiras, 

como feijoada, 

kosidou (corruptela 

de cozido), 

feijão-de-leite, 

moqueca de peixe, 

pirão e concada 

(corruptela de 

cocada) são ainda 

muito consumidas? 

E sabia que o chachá 

do Daomé, Francisco 

Félix de Souza, deu 

o nome de Brasil 

ao bairro onde 

construiu sua casa, 

na cidade de Ajudá?

VOCÊ JÁ 
OUVIU FALAR  ...

Grupo de africanos ou seus descendentes no convés de um navio a caminho da África ocidental. 
Os historiadores dão o nome de retornados aos africanos que, escravos no Brasil, libertaram-se e 
voltaram para a África nos séculos XVIII e, principalmente, XIX. Em vários países da África, hoje, há 
bairros e/ou comunidades com nomes e costumes brasileiros, heranças desses retornados de séculos 
anteriores. Coleção da Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro, sem data.

A categoria mais visível foi a de certos estados e reinos, principalmente 
aqueles que dominavam a região do litoral Atlântico, que lucraram com o 
tráfico e puderam estender seu domínio territorial. Os oiós e os daomeanos 
são alguns, entre outros, que enriqueceram e se tornaram poderosos. 

Uma segunda categoria são os grupos que atacavam aldeias do interior 
para capturar e vender seus habitantes como escravos. Eram mercenários que 
viviam do saque e da pilhagem. Eram “caçadores” de homens e mulheres.

Entretanto, a terceira categoria foi a que mais sofreu com a escravização. 
A maioria dos povos e dos habitantes do interior da África ocidental tinha 
pouco ou nenhum poder militar, e o tráfico atlântico a tornou vítima das 
duas categorias acima: os estados centralizados do litoral e os grupos de 
mercenários que capturavam os habitantes para vendê-los como escravos 
aos comerciantes europeus ou americanos.

Muitos estados fortes do litoral, entretanto, não se envolviam diretamente 
na captura de pessoas, mas as compravam de outros grupos para revendê-las 
aos negociantes europeus ou americanos. 

O comerciante europeu não entrava realmente no interior da África, mas 
sua presença impulsionava o comércio de pessoas, um fator que fazia com 
que as estruturas das sociedades africanas se modificassem – assim como 
ocorreu com o tráfico pelo Saara para os muçulmanos, por séculos. 

As sociedades americanas, hoje, são o resultado de todo esse processo, 
que envolveu o comércio e a escravidão de povos indígenas americanos e 
da África, as lutas e, principalmente, as complexas interações culturais de 
todos os povos envolvidos.

c. 1850: Ali Eisami dita suas memórias para o linguista alemão S. W. Koelle.
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Renato Mendonça arrolava 
cerca de 350 palavras de prove-
niência africana que se haviam 
infiltrado no português do Brasil, 
um número consideravelmente 
superior às 47 que Antenor Nas-
centes identificara como tais, 
no seu Dicionário etimológico 
da língua portuguesa, que saíra 
um ano antes. 

Embora ainda muito distante 
dos quase 3.000 termos reconhe-
cidos, no fim do século XX, por 
Yeda Pessoa de Castro em Falares 
africanos na Bahia – aos quais, 
para se formar ideia do tama-
nho dos aportes da África ao 
português do Brasil, se teria de 
acrescentar uma boa quantida-
de de palavras usadas somente 
em outros estados –, o vocabu-
lário que ocupava 1/3 do livro 
de Renato Mendonça já servia 
de argumento contra os que su-
bestimavam a contribuição dos 
povos negros às maneiras brasi-
leiras de falar e escrever.

MENDONÇA, Renato. A 
influência africana no português 

do Brasil. Apresentação de Alberto 
da Costa e Silva, prefácio de Yeda 

Pessoa de Castro. Brasília, DF: 
FUNAG, 2012. p. 8-9. Disponível 

em: <http://funag.gov.br/loja/
download/983-Influencia_

Africana_no_Portugues_do_
Brasil_A.pdf>. 

Acesso em: 19 set. 2018.

Sobre a revolta dos malês, 

na província da Bahia, ver cap. 7 

do 8o Ano.

Seu lugar na história 
São todas originárias dos 

povos africanos que foram 

traficados como escravizados 

pelo oceano Atlântico.

Material digital

Para ampliar os temas abordados no bimestre, verifique, no pla-

no de desenvolvimento, o projeto integrador Festival afroliterário.
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  Um muçulmano que não
chegou ao Brasil
Foi na primeira metade do século XIX que os escravizados muçulmanos 

entraram em grande número, principalmente na capitania e, depois, província 
da Bahia. Entre eles, predominaram hauçás islamizados, resultado da guerra 
santa, a jihad, que criou o califado de Sokoto. 

No Brasil, homens e mulheres nascidos na África recebiam designações 
variadas, que muitas vezes era o nome do porto de onde partiram na África, 
e foram obrigados a modificar a forma como se referiam a si próprios e aos 
de outras nações. 

Surgiram termos que se tornaram comuns, como nag™, por exemplo, 
que queria dizer “povo de língua ioruba”. Tudo indica que o termo nagô se 
originou da designação que os daomeanos davam aos povos de língua io-
ruba e foi incorporado à linguagem da escravidão, principalmente na Bahia. 

Ali Eisami seria um desses homens muçulmanos traficados para a Bahia, 
caso tivesse sido capturado e vendido alguns anos antes. Entretanto, d esde 
1807 os ingleses haviam abolido o tráfico de escravos em seus domínios e 
seus súditos, fossem eles da Europa ou de suas colônias na América, ficaram 
proibidos de traficar pessoas. Depois disso, e stabeleceram tratados comer-
ciais com vários governos, e um deles foi com os portugueses, obrigando-os 
a aceitar a determinação de que seria proibido o tráfico de escravos acima 
da linha do equador, em 1815. 

A África ocidental fica acima da linha do equador e, por isso, os ingle-
ses se sentiram no direito de capturar o navio em que Ali estava e que era 
de propriedade de comerciantes do Brasil, domínio português. Ali Eisami, 
como seus companheiros, foi levado para Serra Leoa, lugar onde a Inglaterra 
estabeleceu uma base para combater o tráfico de escravos. 

Rebatizado com o nome de 
William Harding, A li lá viveu até 
o fim de sua vida, onde ditou 
suas memórias para o linguista 
alemão S. W. Koelle, em cerca 
de 1850, que as publicou em 
Londres, em 1854. 

Imagem da cidade de Freetown (Cidade 
Livre), em Serra Leoa, gravura de cerca 
de 1850. Localizada na costa ocidental 
da África, era o destino dos escravos 
capturados pela marinha inglesa ao norte 
da linha do equador. Coleção particular.
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1859: Fim do reinado de Guezo.1854: São publicadas, em Londres, as memórias de Ali Eisami. 

Texto complementar

Também a partir de 1750, os 
portos mais orientais da Cos-
ta da Mina, como Porto Novo, 
Badagri e, sobretudo, Lagos, sob 
a influência do reino de Oyó, 
passam a atrair os negreiros lu-
so-brasileiros, oferecendo van-
tagens comerciais e segurança. 
Preocupados, os reis do Daomé 
enviaram embaixadas à corte 
portuguesa solicitando, sem su-
cesso, a exclusividade comercial 
para o seu porto de Uidá. O des-
locamento do tráfico para leste 
se acentuou na virada do século 
XIX quando o reino de Oyó co-
meçou a colapsar politicamente. 
A guerra santa ou jihad lançada 
pelos fulanis do califado de Soko-
to em 1804 mergulhou a região 
em sucessivas guerras civis, pro-
vocando uma crescente oferta de 
cativos de língua yorubá, ou da 
nação nagô (oyós, egbás, ijebus, 
ijexás, ketus, saves), mas também 
de outros povos islamizados do 
interior, como haussás, fulanis, 
baribas, nupes (tapas), bornos. 
Esse novo influxo mudou o per-
fil étnico dos “africanos ociden-
tais”, em particular na Bahia. [...] 
O tráfico atlântico de escravos 
foi proibido ao norte do equa-
dor, de forma parcial em 1810, 
e de forma total em 1815, mas 
isso não impediu a continuida-
de da importação de “africanos 
ocidentais”, que se prolongou até 
1850. A perspectiva da iminente 
interrupção desse comércio esti-
mulou a demanda e aumentou o 
preço dos cativos, que passaram 
a ser procurados, além da Costa 
da Mina, na baía de Biafra, pro-
movendo, assim, a presença de 
escravizados benis, calabaris e 
camarões. 

PARÉS, Luis Nicolau. Africanos 
Ocidentais. In: SCHWARCZ, Lilia 
M.; GOMES, Flávio. Dicionário da 

escravidão e liberdade. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2018. p. 83.
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PUXANDO PELA 

MEMÓRIA

185

MEMÓRIA

185

 Após o estudo do 
capítulo 11, você 

manteria sua resposta 
à pergunta da 

página 170?

PUXANDO PELA 

MEMÓRIA

Muçulmanos na Bahia – os malês

Em 1840, Francis de Castelnau, o cônsul francês na Bahia, entrevistou 
23 pessoas que foram escravizadas na África e traficadas para o Brasil. 
Elas foram prisioneiras de guerra. Duas delas fizeram parte da cavalaria 
hauçá, uma era guerreiro de califado de Sokoto e outra era de Borno, 
mesma região do muçulmano Ali Eisami, e tornou-se prisioneiro em uma 
batalha contra os hauçás. 

Note-se que todos os mencionados acima eram muçulmanos e hauçás, 
mesmo lutando em lados opostos. Eles, os muçulmanos, formaram outra 
identidade no Brasil: eram os malês, na Bahia. Inimigos em suas terras de 
origem, tornaram-se, igualmente, escravos no Brasil. 

1 |   Que explicação pode ser dada para que homens e mulheres 
escravizados da África ocidental fossem enviados principal-
mente para a Bahia?

2 |   As origens dos escravos da Bahia no século XIX eram varia-
das e incluíam indivíduos de povos inimigos em sua terra natal. 
Sabendo que na Bahia foram construídas novas identidades, 
como a de “mina” e de “nagô”, que abrangiam várias etnias, 
podemos supor que a guerra continuou no Brasil, quando to-
dos se igualaram na condição de escravo? 

3 |   Qual o motivo de os homens citados no texto terem dois nomes?

OUTRAS HISTÓRIAS PERSONAGEM
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1897: Forças britânicas atacam e saqueiam o Reino do Benin.

N egro e negra da 

Bahia, litografia 

de Johann Moritz 

Rugendas. 

A imagem retrata 

negros de religião 

islâmica, muito 

numerosos na Bahia 

desde o século XVIII. 

Fundação Biblioteca 

Nacional, Rio de 

Janeiro.  

Créditos das imagens de baixo para 
cima: Reprodução/Biblioteca Nacional, 
Paris, França.; Reprodução/Coleção 
particular; Reprodução/ Fundação 
Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro, 
RJ.; Reprodução/Biblioteca Pública 
de Nova York, EUA.; Reprodução/
Museu Britânico, Londres, Inglaterra; 
Reprodução/Museu Britânico, Londres, 
Inglaterra.

Puxando pela memória

Ao final do capítulo, o aluno 
deve ser capaz de identificar 
historicamente o processo 
que levou várias regiões da 
África ocidental a se ligarem 
ao tráfico de pessoas escravi-
zadas, pelo oceano Atlântico, 
grande parte delas de língua 
ioruba, motivo pelo qual hoje 
a palavra “axé”, que signifi-
ca em ioruba a força sagra-
da de um orixá, de um deus, 
deu nome a um ritmo musi-
cal conhecido hoje no Brasil 
como Axé.

Informe aos alunos que 
o Axé foi um ritmo criado na 
década de 1980, na Bahia, da 
mistura de vários ritmos mu-
sicais, e que foi batizado de 
Axé porque é uma palavra de 
origem ioruba muito utilizada 
na Bahia como saudação, que 
representa votos de felicida-
de, de boa energia. 

Outras histórias 

Personagem 

1. A principal explicação 
está na moeda de troca 
utilizada nas transações 
entre comerciantes brasi-
leiros e africanos: o taba-
co, ou fumo, produzido na 
Bahia era a principal moe-
da de troca por escraviza-
dos na África ocidental.

2. Guerra estritamente fa-
lando, não, mas rivalida-
des, sim. No Brasil, como 
escravizados, tiveram de 
criar outros mecanismos 
de sobrevivência, identi-
ficando-se por outros pa-
râmetros.

3. Um é o nome de sua terra 
natal, e o outro, o nome 
cristão que recebeu quan-
do foi escravizado.
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ROTEIRO DE ESTUDOS
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 O QUE APRENDEMOS?

1 |  Explique qual é a relação histórica entre os povos da África ocidental e os eu-
ropeus.

2 |  Como estavam organizados politicamente os povos de língua ioruba? 

3 |  O que existe em comum entre os oió e os benin?

4 |  Dê pelo menos duas razões para o enfraquecimento do Império de Oió no co-
meço do século XIX.

5 |  Qual é a finalidade das feitorias europeias construídas do século XV ao XIX na 
costa atlântica da África?

6 |  Qual é o papel da guerra no comércio transatlântico de escravos?

7 |  Relacione o tráfico de escravos com o poder centralizado dos reinos da África 
ocidental.

8 |  Explique as condições que permitiram a muitos homens e mulheres muçul-
manos hauçás, que viviam no Sudão central, nas bordas do deserto do Saara, 
acabarem na América, principalmente no final do século XVIII e na primeira 
metade do XIX.

9 |  Explique por que a seguinte frase é falsa:

 O tráfico de escravos pelo atlântico, levado a cabo pelos europeus, teve pouca 
ou quase nenhuma relação com as mudanças políticas e sociais da África oci-
dental, pois eles permaneceram no litoral.

10 |  Comente a afirmação: O tráfico atlântico de escravos envolveu quase todos os 
povos da África ocidental, mas em papéis bem diferentes.

 PESQUISA

O antropólogo francês Maurice Godelier, em 1973, criticou o emprego da 
denominação tribo para se referir a certos grupos sociais. 

Segundo ele, o termo foi usado pelos colonizadores europeus para se referir 
às sociedades dominadas como “primitivas” ou “selvagens”. 

Leia o que afirma o historiador africanista Alberto da Costa e Silva:

Na África, sempre houve nações, [...] que se cristalizaram em estados. 
Basta lembrar Gana, construída pelos soninquês, e o Mali, com seu núcleo 
mandinga. O preconceito teima em chamar “tribos” às nações africanas, 
sem ter em conta a realidade de que não podem ser tribos grupos huma-
nos de mais de 60 milhões de pessoas, como os hauçás, ou superiores ou 
semelhantes em número às populações da Bélgica, do Chile e da Suécia, 
quando não, da Argentina e da Espanha. 

SILVA, Alberto da Costa e. O Brasil, a África e o Atlântico no século XIX. 
Estudos Avançados, v. 8, n. 21, p. 21-42, 1994. 

•  Discuta, em grupo, a relação entre a crítica do antropólogo Godelier sobre o ter-
mo tribo e a reflexão do africanista Costa e Silva, ao considerar um preconceito 
denominar tribo as nações da África.
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 Roteiro de estudos 

O que aprendemos?

1. Eles se articularam para 
negociar pessoas escravi-
zadas para serem levadas 
para as Américas.

2. Em reinos, cidades-esta-
do e aldeias – não faziam 
parte de um grande reino 
centralizado.

3. A língua, todos eram falan-
tes da língua ioruba, embo-
ra os dois primeiros tenham 
se constituído em reinos e, 
o último, em aldeias sem 
poder centralizado.

4. Insatisfação interna com 
lutas entre os chefes para 
tomar o poder do alafim e 
revolta dos povos vassalos 
contra o domínio de Oió.

5. Recolher homens e mulhe-
res escravizados, trazidos 
pelos comerciantes africa-
nos e negociados com os 
comandantes europeus 
das feitorias, para esperar 
os navios que os levariam 
para a América.

6. A guerra era a principal for-
ma de conseguir prisionei-
ros que seriam negocia-
dos como escravizados e 
transportados pelo oceano 
Atlântico.

7. Ao se inserir no tráfico 
transatlântico de escra-
vizados, os reis ou chefes 
locais trocavam prisionei-
ros por certas mercadorias, 
o que os enriquecia, mas 
mercadorias como armas 
de fogo e cavalo lhes per-
mitiram o poder militar ne-
cessário para dominar a 
população e as cidades e 
aldeias vizinhas, resultado 
da centralização do poder.

8. A grande entrada de muçul-
manos na América se deve 
à guerra santa (jihad) em-
preendida por líderes mu-
çulmanos contra a práti-
ca considerada por eles 
herege dos chefes haus-
sás, o que levou a muitas 
guerras, cujo resultado foi a 
venda de prisioneiros para 
os negociantes de escravi-
zados dos portos africanos 
do Atlântico.

9. Apesar de os comerciantes europeus não terem efetivamente 
entrado pelo interior da África, sua presença como comprado-
res de homens e mulheres escravizados foi fundamental para 
que os povos que com eles negociavam aumentassem suas 
forças militares e seu poder de dominação sobre os povos e 
territórios à sua volta para conseguir mais prisioneiros, mais 
escravizados e mais negócios.

10. Havia pelo menos três grandes categorias de sociedades en-
volvidas no tráfico: os reinos poderosos, que controlavam os 
principais portos do litoral, como os de Oió, do Benin e do Dao-
mé; os grupos independentes que invadiam aldeias e captu-
ravam seus habitantes para os vender aos negociantes dos 
grandes reinos; e as comunidades que sofriam esses ataques, 
pequenas cidades-estado ou aldeias com pouco poder militar 
e governo descentralizado.
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187A África ocidental no tempo do tráfi co de escravos – iorubas, fons, jejes e hauçás | CAPêTULO 11 

  IMAGENS CONTAM A HISTÓRIA

Observe as imagens:

Alguns estudiosos acham que as informações e os desenhos que ilustram 

as obras de Olfert Dapper são delírios. Outros, entretanto, consideram que fez 

uma excelente síntese ao estudar documentos, diários de viajantes e imagens. 

A primeira imagem, criada por Dapper no século XVII, é da comitiva do obá 

do Benin; a segunda foi feita por um artista ioruba, também do Benin e do 

século XVII.

• Em grupo, observem os detalhes e comparem as duas imagens: avaliem se 
Dapper fez ou não uma representação adequada dos costumes reais do Benin. 

A imagem retrata a comitiva do obá do Reino Ioruba do Benin, publicada no livro sobre África do 
holandês Olfert Dapper (1636-1689). Dapper nunca esteve na África. Biblioteca Britânica, Londres, 
Inglaterra.

  O PASSADO PRESENTE

Reúnam-se em grupo e façam uma 

pesquisa sobre os agudás do Benin, os 

amarôs em Togo e na Nigéria, e os tabom 

em Gana. Apresentem imagens atuais 

desses indivíduos.

Foram muitos os retornados para a África. Mas, em 
algumas cidades, sua presença se tornou destacada, 

com a recriação de cultos, práticas e costumes da vida 
na América. A imagem é de um casarão com todas as 

características da arquitetura brasileira na cidade de 
Lagos, na Nigéria, resultado da influência e do poder 

que alguns desses retornados tiveram na África.
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Placa em latão que 
representa um obá 

montado em um cavalo, 
em uma procissão real. 
Séculos XVI-XVII, Edo/

Reino de Benin, Nigéria. 
Museu Etnológico de 

Berlim.

Universal Images/Fotoarena

Pesquisa
Seria interessante que o gru-

po realmente identificasse como 
preconceito a utilização do ter-
mo “tribo” para se referir não só 
a sociedades africanas, mas a 
qualquer sociedade humana. 
Isso porque o termo é politica-
mente nocivo, já que foi usado 
pelos colonialistas ocidentais 
para justificar a dominação de 
uma sociedade “superior” sobre 
outra “inferior”. O argumento de 
Costa e Silva, entretanto, vai mais 
além, pois ele se refere a socieda-
des com milhões de indivíduos, 
coesas, com sentimento de per-
tencer a uma nação específica, o 
que dificilmente se enquadraria 
na concepção comum do que se-
ria uma “tribo”.

Imagens contam 
a história

Resposta pessoal. Espera-se 
que os alunos indiquem detalhes 
similares: ambas representam 
uma procissão, há músicos, a 
posição do anão, à esquerda do 
obá, é a mesma nas duas ima-
gens, ambas mostram o uso do 
cavalo, das armas de guerra (lan-
ças) dos guerreiros, na primeira 
imagem a cavalo e, na segunda, 
a pé, portando lanças, símbolos 
da guerra.

O passado presente 
São assim denominados os 

que se consideram “brasileiros”, 
descendentes dos retornados 
para a África no século XIX, que 
recriaram ritos e costumes do 
Brasil e que assim permanecem 
até os dias de hoje.
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 Unidade 5 
América portuguesa
A Unidade é composta dos ca-

pítulos 12, 13, 14 e 15 e aborda 

a estrutura montada pelos por-

tugueses na América do período 

moderno.

Esta unidade tem seu traba-

lho ancorado na BNCC e apre-

senta objetos de conhecimento 

e habilidades específicas criados 

pelos autores.

Objetos de conhecimento es-

pecíficos – Escravidão e conflitos 

na América portuguesa.

Habilidade específica – Iden-

tificar os conflitos e as relações 

de poder entre administradores 

metropolitanos, colonos e escra-

vizados na América portuguesa.

A imagem de abertura, do en-

genho de cana-de-açúcar, é do 

pintor holandês Frans Post. Frans, 

que esteve no Brasil durante o 

governo de Maurício de Nassau, 

entre 1637 e 1644, pintou pelo 

menos 155 telas a óleo repre-

sentando paisagens e engenhos 

da capitania de Pernambuco, sob 

domínio holandês entre 1639 e 

1854, que na época incorpora-

va também o atual estado de 

Alagoas. No Brasil, as proprieda-

des de produção de açúcar eram 

chamadas de “engenho”, não de 

“fazenda”, e significavam o con-

junto de construções necessárias 

para abrigar as diversas etapas 

da fabricação do açúcar, produto 

destinado à exportação. Na ima-

gem, a casa do proprietário está 

no plano superior; logo abaixo, as 

varandas que compõem as co-

berturas para roda d’água, forna-

lha, caldeira, balcões para secar, 

desenformar e encaixotar o açú-

car, tudo trabalhado com mão de 

obra escrava.

Competências Gerais da 

Educação Básica

Competências Específicas de 

Ciências Humanas
Competências Específicas de História

CG6, CG8 CCH5, CCH7 CEH2, CEH5
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 » TÓPICOS TRABALHADOS NA 

UNIDADE

 » TÓPICOS TRABALHADOS NA 

UNIDADE

 » TÓPICOS TRABALHADOS NA 

UNIDADE

 » TÓPICOS TRABALHADOS NA 

UNIDADE

 » TÓPICOS TRABALHADOS NA 

UNIDADE

Nesta unidade

189

UNIDADE

AMÉRICA 
PORTUGUESA

Embora não tenha sido o único, o 
açúcar foi o principal produto de ex-
portação do Brasil no período colonial. 
Nas plantações de cana e nos engenhos 
de açúcar, espalhados pelo litoral, traba-
lhavam indígenas e negros da África na 
condição de escravos, como represen-
tado na obra ao lado. 

A riqueza obtida pelos portugueses 
com o açúcar aguçou a cobiça de outros 
europeus, como a dos holandeses, que con-
seguiram dominar por décadas um amplo 
território do nordeste, incluindo a capitania 
de Pernambuco, uma das mais ricas. 

Mas foi o ouro, descoberto no final 
do século XVII, que impulsionou o povoa-
mento e a colonização portuguesa para 
o interior do território, onde hoje são os 
estados de Minas Gerais e de Goiás.

 » ECONOMIA COLONIAL DO 

BRASIL

 » ADMINISTRAÇÃO COLONIAL 

PORTUGUESA

 » NEGRO S DA TERRA E 

NEGROS DA GUINÉ 

 » FRANCESES E HOLANDESES 

NO BRASIL

 » QUILOMBOS E MOCAMBOS

 » OURO E PEDRAS PRECIOSAS

VAMOS ESTUDAR

Engenho, óleo sobre madeira de 
Frans Post, s/d.
A imagem é de um engenho de 
açúcar de Pernambuco, obra do 
holandês Frans Post, que viveu no 
Brasil entre 1637 e 1644. 
O artista deixou uma grande 
coleção de pinturas a óleo e 
desenhos que retratam as atividades 
econômicas e regiões do 
nordeste. Sua estada foi possível 
porque, na época, parte do Brasil 
era de domínio holandês. Palácio do 
Itamaraty, MRE, Brasília, Brasil.
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Créditos das imagens de baixo para cima: Reprodução/
Arquivo da editora; Reprodução/Museu Siegerland, Siegen, 
Alemanha; Reprodução/Fundação Biblioteca Nacional, Rio 
de Janeiro, RJ; Grafismo no número da unidade: Coleção 
particular/Castelo de Gripsholm, Suécia

 Objetivos da Unidade
Relacionar o funcionamento 

da economia colonial do Brasil 
no mundo atlântico português, 
em especial com a África, seja 
pela formação da mão de obra, 
seja em relação à resistência dos 
africanos à escravidão colonial.

Apresentar a tentativa holan-
desa de se apossar de parte do 
território de domínio português 
na América.

Contextualizar a extração aurí-
fera na economia e sociedade da 
América portuguesa em relação 
ao mundo atlântico.

Habilidades da BNCC trabalhadas na Unidade

EF07HI10 EF07HI11 EF07HI12 EF07HI13 EF07HI14 EF07HI15 EF07HI16 EF07HI17

189MANUAL DO PROFESSOR - UNIDADE 5

Objeto de conhecimento 

específico da coleção

Escravidão e conflitos na 
América portuguesa

Habilidade específica 

da coleção

Identificar os conflitos e as 
relações de poder entre admi-

nistradores metropolitanos, 
colonos e escravizados na 

América portuguesa.
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ECONOMIA E
SOCIEDADE NA AMÉRICA

PORTUGUESA

A planta da 
cana-de-açúcar é 
natural da Ásia, no 
Oriente. Como ela 
veio parar no Brasil? 
Você conhece alguns 
produtos que são 
obtidos da 
cana-de-açúcar?

Em 1711, o jesuíta André João Antonil, “um anônimo toscano”, pu-

blicou o livro Cultura e opulência do Brasil por suas drogas e minas. 

O livro foi proibido por ordem do rei dom João V, e os exemplares 

foram recolhidos e queimados no mesmo ano de 1711. A obra divulgava 

as riquezas do Brasil, a forma como eram beneficiados o açúcar e o tabaco 

e os caminhos para as minas de ouro. A divulgação dessas informações 

era proibida pela Coroa. 

O livro de Antonil, que ficou conhecido como Cultura e opulência do 

Brasil, é uma importante fonte histórica. Afinal, nele o jesuíta não apenas 

relatou o que viu nos anos que passou no Brasil, como reuniu uma série 

de informações que fizeram de sua obra quase um manual. 

Vamos conhecer a forma como foram exploradas, no Brasil, as 

riquezas que a Coroa portuguesa tanto queria ocultar do grande 

público. 

Wikipedia/Wikimedia Commons 1.0

12

Representação da Fazenda de Santa Cruz, desenho de 
Maria Graham, século XIX. Durante os primeiros séculos 
do período colonial, a Fazenda de Santa Cruz, no Rio de 
Janeiro, firmou-se como um importante centro econômico 
da América portuguesa, desenvolvendo atividades 
agrícolas e pecuárias. A princípio, era administrada pelos 
jesuítas e, em meados do século XVIII, tornou-se posse da 
Coroa portuguesa.

Créditos das imagens de baixo para cima: Reprodução/Biblioteca da Universidade de Leiden, Holanda; Reprodução/Palácio do Itamaraty, Ministério das Relações 
Exteriores, Brasília, DF.; The Granger Collection/Glow Images; Tales Azzi/Pulsar Imagens; Reprodução/Arquivo da editora

 Capítulo 12 
Economia e 
sociedade na América 
portuguesa
Capítulo dedicado ao estudo 

das estruturas política, econô-
mica e social construídas pelos 
portugueses na América com a 
finalidade de controlar o mundo 
atlântico. O personagem microa-
nalítico é o mestre de campo Gar-
cia d’Ávila Pereira de Aragão, da 
poderosa família da Casa da Torre, 
da Bahia, acusado de maus-tratos 
a seus escravizados na segunda 
metade do século XVIII.

 Objetivos gerais do 
capítulo

• Analisar a montagem da 
agroindústria açucareira 
no Brasil nos primeiros sé-
culos de colonização.

• Descrever os mecanismos 
administrativos portugueses 
implantados no Brasil para o 
controle metropolitano.

• Apresentar a mão de obra uti-
lizada na montagem da eco-
nomia colonial, os negros da 
terra e os negros da Guiné.

Habilidades da BNCC 

trabalhadas no capítulo

EF07HI10 EF07HI11 EF07HI12

EF07HI14 EF07HI15

Puxando pela memória
Resposta pessoal. Espera-se que o aluno responda que a cana-

-de-açúcar foi introduzida pelos portugueses quando colonizaram 
o Brasil. Eles devem se referir a produtos derivados da cana: açú-
car, cachaça, rapadura, melado, álcool etílico, etanol (combustível 
para veículos), etc.
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1419: Ocupação da ilha da Madeira pelos portugueses. 

 A família Ávila
Nos arquivos secretos da Inquisição de Lisboa, existe uma denúncia 

contra o mestre de campo Garcia d’Ávila Pereira de Aragão, um dos homens 
mais ricos da capitania da Bahia na segunda metade do século XVIII. 

Apesar do prestígio de Garcia d’Ávila, um vizinho o denunciou ao Tribu-
nal do Santo Ofício de Lisboa e o acusou de extrema crueldade contra seus 
escravos em 26 ocasiões. Os casos relatados pelo denunciante são muito 
detalhados, situação que permitiu aos historiadores concluir que devem ter 
realmente acontecido.

Foram muitas as atrocidades cometidas, como açoitar escravos e escravas 
por horas a fio e castigar crianças muito pequenas por deixarem uma fruta 
ser bicada por pássaros, por exemplo.

O Tribunal da Inquisição não julgou a denúncia, mesmo que 56 pessoas 
tenham testemunhado contra Garcia d’Ávila: arquivou o processo.

Documentos como esse são muito raros, pois, em geral, a forma como 
os senhores tratavam seus escravos não era denunciada. Havia leis que deter-
minavam o tipo e a intensidade dos castigos, mas, na verdade, os senhores 
tinham autonomia para fazer o que quisessem, sem punição.

A família de Garcia d’Ávila estava na Bahia havia duzentos anos, e sua 
história se liga ao processo de construção do domínio português sobre as 
terras brasileiras, à implantação da lavoura de cana-de-açúcar, à pecuária e 
à utilização de mão de obra escrava indígena e africana. 

Vista das ruínas da Casa 
da Torre da família Ávila, 
Mata de São João, Bahia. 
Fotografia de 2018.
O termo casa, para se 
referir à Casa da Torre, 
significava mais do que 
uma residência: significava 
geração, família, domínio. 
A “Casa da Torre” foi 
construída pela família 
Ávila ainda no século XVI e 
é uma das representantes 
do poder particular das 
famílias no período colonial 
do Brasil. Atualmente, 
suas ruínas são tombadas 
pelo Iphan. A família Ávila 
manteve prestígio e riqueza 
por mais de duzentos 
anos. Garcia d’Ávila, um 
integrante dessa família 
denunciado à Inquisição no 
século XVIII, foi agraciado 
com a comenda de 
Cavaleiro da Ordem de 
Cristo (1752) e com o título 
de Mestre de Campo dos 
Auxiliares da Torre (1753).

Cronologia 
do capítulo

Tales Azzi/Pulsar Imagens

 Para desenvolver
A família Ávila

Comente com os alunos que, 
apesar de o uso de violência ex-
trema ser raro entre os proprie-
tários de escravizados (afinal, os 
senhores gastaram dinheiro com 
sua compra e não iam torná-los 
imprestáveis para o serviço), 
ele era possível. Daí a extrema 
tragédia do sistema escravis-
ta, pois permitia que pessoas 
pudessem castigar outras sem 
punição, embora houvesse lei 
que limitasse a quantidade de 
açoites, por exemplo. Somen-
te em 1886 é que foi assinado 
um decreto (batizado de lei do 
açoite) que impedia açoitar pes-
soas escravizadas. Mesmo assim, 
quem o fazia quase sempre não 
ia a julgamento.

Atividade 
complementar

A cana e o açúcar
• Nos dias de hoje, utiliza-

mos diversos tipos de açú-
car em nossa sociedade: 
açúcar refinado, mascavo, 
cristal, orgânico, demera-
ra, etc. Em grupo, esco-
lham um tipo de açúcar, 
pesquisem suas caracte-
rísticas e o que o diferen-
cia dos outros. Marquem 
com o professor uma data 
para a socialização das 
descobertas.
 Ao pesquisar a forma 
como os diferentes tipos 
de açúcar são fabricados, 
os estudantes terão mais 
consciência de como esse 
produto é feito. Além dis-
so, terão conhecimento a 
respeito daquilo que con-
somem em seu dia a dia.

Fique ligado
MOTT, L. Bahia: inquisição 

e sociedade [on-line]. Salva-
dor: EDUFBA, 2010.

A transcrição do proces-
so contra o mestre de cam-
po Garcia D’Ávila Pereira de 
Aragão pode ser consulta-
da nesta obra, que está dis-
ponível em: <http://books.
scielo.org/id/yn/pdf/mott-
9788523208905-06.pdf>, 
acesso em: 19 set. 2018.

Material digital
Como sugestão para trabalhar essas habilidades, acompanhe 

a sequência didática O engenho de açúcar na visão de Antonil lo-
calizada no material digital do Manual do Professor.
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1494: Assinatura do Tratado de Tordesilhas. 

 O vermelho pau-brasil
A presença dos portugueses na América, nas terras que hoje conhece-

mos como Brasil, foi vagarosa em razão do pouco interesse que os produtos 
encontrados até então lhes despertaram: o pau-brasil e animais exóticos 
(papagaios, tucanos, araras, macacos, etc.).

 Entre 1500 e 1530, os portugueses enviaram algumas expedições ao Novo 
Mundo tanto para o reconhecimento do litoral brasileiro como para assegurar 
a posse do território. Elas foram chamadas expedições guarda-costas. Como 
haviam feito na costa da África e na Ásia, criaram algumas feitorias que eram 
administradas por portugueses autorizados a negociar, em nome do rei, com 
os nativos. Trocavam espelhos, facas, machados, tesouras, agulhas, ou seja, 
objetos de metal, por toras de pau-brasil. 

Calcula-se que, só no século XVI, mais de 2 milhões de árvores foram 
derrubadas e que, no século XVII, esse número tenha sido ainda maior. O 
pau-brasil foi um dos itens de exportação do Brasil até o século XIX. Hoje, 
quase não existem mais exemplares dessa árvore em nossas matas. 

Detalhe de mapa elaborado 

por Giovanni Battista Ramusio, 

em 1557, representando 

a extração de pau-brasil 

pelos indígenas. Biblioteca 

Alberto Govi di Fabrizio Govi, 

Módena, Itália.
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Franceses de olho no pau-brasil

As terras do Brasil estavam ameaçadas por outros invasores, além dos 
portugueses, de olho na rica madeira vermelha: franceses navegavam pela 
costa do Brasil, com o objetivo de negociar a madeira com os indígenas tam-
bém na forma de escambo, como faziam os portugueses. A França, como 
outros países europeus, não aceitava que o Novo Mundo estivesse dividido 
entre os países ibéricos, conforme constava no Tratado de Tordesilhas, de 
1494. E Portugal não tinha condições de patrulhar toda a costa para impedir 
a entrada de estrangeiros.

O SEU LUGAR    
NA HIST O RIA

Você sabia que, 

nas primeiras 

décadas do século 

XVI, brasileiro era 

o nome dado aos 

comerciantes de 

pau-brasil? 

E hoje, quem são 

os brasileiros? O 

que significa ser 

brasileiro?

 Para desenvolver

O vermelho pau-brasil
Lembre aos estudantes que a 

troca de mercadoria por mercado-
ria, em que não entra moeda ou 
dinheiro, é chamada de escambo.

Comente com os estudantes 
que, por causa da escassez atual 
dessa árvore, autoridades de 
municípios brasileiros e orga-
nizações não governamentais 
(ONGs) vêm estimulando o plan-
tio do pau-brasil tanto em áreas 
rurais como em zonas urbanas.

Texto complementar

O desinteresse português 

pela América no século XVI

Os portugueses, fascinados 
pelo Oriente, pouco especularam 
sobre o Novo Mundo. Nem obje-
to de conhecimento ou reflexão, 
nem sequer ainda de intensa co-
biça, o Brasil passou em grande 
parte despercebido durante os 
primeiros cinquenta anos de seu 
contato. Camões dedica-lhe qua-
tro magros versos – evocando o 
pau-brasil – no último canto dos 
Lusíadas (estrofe 1086, v. 138-
-141), publicados em 1572, e até 
o espanhol Ercilla falará mais 
dos brasileiros do que o poeta 
português. É só na década de 
1570 que Gandavo escreve seu 
Tratado da Terra do Brasil (cerca 
1570) e sua História da Provín-
cia de Santa Cruz (1576) [...]. No 
prólogo à História da Província 
de Santa Cruz, Gandavo fala do 
“pouco caso que os portugueses 
fizeram sempre da mesma provín-
cia” e diz que “os estrangeiros a 
tem noutra estima, e sabem suas 
particularidades melhor e mais 
de raiz que nós”. 

Todo o interesse, todo o imagi-
nário português se concentra, à 
época, nas Índias, enquanto es-
panhóis, franceses, holandeses, 
ingleses, estão fascinados pelo 
Novo Mundo, cada qual aliás, 
a partir de regiões específicas: 
a América dos Espanhóis é an-
tes de tudo o México e o Peru, 
a dos ingleses, a Flórida, e a dos 
franceses é sobretudo o Brasil  A 
primeira carta sobre o Brasil, a 
belíssima carta de 1500, escrita 
por Pero Vaz de Caminha a El-
-Rei Dom Manuel, fica inédita 
e soterrada até 1773 nos arqui-
vos portugueses. São as cartas 
de Américo Vespúcio – as au-

tênticas e as apócrifas – talvez por serem endereçadas a Lourenço de 
Médici e, através dele, ao público letrado europeu, que notabilizaram 
a então Terra de Vera Cruz e seus habitantes. 

[...]

O retrato que faz [sobre os indígenas] é paradoxal: entre si, tudo têm 
em comum, mas vivem em guerra cruel contra seus inimigos. As ra-
zões dessa guerra perpétua, diz Vespúcio, são misteriosas já que não 
têm propriedade particular, já que não guerreiam para se assenho-

O seu lugar na História

Atualmente, toda pessoa 
nascida em território brasi-
leiro ou todo estrangeiro que 
obteve a cidadania brasileira 
é brasileiro.

rearem de terras ou de vassalos, já que ignoram o que seja a cobiça, 
o roubo ou a ambição de reinar. [...]

A ausência de propriedade e, portanto, de cobiça e de herança são 
elementos novos que Vespúcio acentua. [...] Vespúcio repete a Cami-
nha: essa gente não tem lei, nem fé, nem rei, não obedece a ninguém, 
cada um é senhor de si mesmo. [...]

CUNHA, Manuela Carneiro da. Imagens de índios do Brasil: o século XVI. 
Estudos avançados, v. 4, n. 10. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/ea/

v4n10/v4n10a05.pdf>. Acesso em: 19 set. 2018.
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1503: Franceses começam a navegar pela costa do Brasil. 

Árvore de pau-brasil florida, Parque do Ibirapuera, São 
Paulo. Fotografia de 2015.

Pau-brasil

Você sabia que, nos séculos XV e XVI, ter 

uma roupa vermelha ou de tons avermelhados 

era sinal de prestígio? 

Essa cor era obtida das glândulas de um 

molusco chamado múrex (ou múrice). E, como 

para tingir uma única peça de roupa eram ne-

cessários milhares deles, os tecidos dessa cor 

eram muito caros.  

Logo que aportaram no litoral brasileiro, os 

portugueses descobriram que nestas terras exis-

tia uma árvore da qual também era possível obter 

uma tinta vermelha. Tratava-se do pau-brasil. Eles 

perceberam que era muito mais fácil obter a cor 

vermelha dessa madeira do que das glândulas 

do múrice: bastava cozinhar a madeira em água. 

Mesmo assim, os tecidos vermelhos con-

tinuaram caros. Por esse motivo, a extração 

do pau-brasil foi por muito tempo monopólio 

real – apenas os comerciantes autorizados pela 

Coroa podiam negociá-lo com os indígenas. A 

esse tipo de exclusividade de uma atividade 

econômica em nome do reino dava-se o nome 

de estanco.

1 |   Na cidade ou na região de sua escola, existe alguma árvore de pau-brasil? 

2 |   Hoje é possível obter a cor vermelha de outras formas. Você sabe dizer alguma? Pesquise.

OUTRAS HISTÓRIAS ECONOMIA

Os portugueses, na verdade, não estavam interessados só em manter o 
controle da extração, do transporte e do comércio do pau-brasil. Suas terras 
na América também serviam como ponto de parada para os navios que se 
dirigiam às Índias – como eram chamadas as terras do Oriente, que incluíam 
a Índia e a China –, tanto para se reabastecer de alimentos e de água como 
para eventuais reparos. Embora o comércio de especiarias orientais fosse 
o que mais interessava aos portugueses,  eles não podiam e não queriam 
perder o Brasil.

Assim, em decorrência da ameaça estrangeira, o governo decidiu ocupar 
o território. E a atividade escolhida foi a da lavoura da cana-de-açúcar.
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Outras histórias 

Economia

1. Resposta pessoal. A atividade permite que os estudantes 
relacionem um conteúdo histórico com o espaço em que 
vivem. Além disso, possibilita a interdisciplinaridade com 
Ciências da Natureza, já que os estudantes poderão ter 
conhecimento de uma árvore significativa do Brasil con-

templando suas características em um trabalho de campo.

2. Com o emprego de corantes sintéticos, obtidos por meio de 
métodos industriais. Se achar oportuno, comente com os es-
tudantes que também era possível obter a cor vermelha com 
a cochonilha, inseto originário do México.

Atividade 
complementar

 A extração da tintura do 
múrex era muito trabalhosa, 
mas o resultado era muito 
satisfatório. Dependendo da 
quantidade de glândulas uti-
lizadas e do tempo de expo-
sição do tecido ao sol, a cor 
variava do rosa suave ao vio-
leta. E, uma vez aplicada ao 
tecido, não saía mais, nem 
na lavagem.

1. O que há em comum entre 
as cores carmim e púrpu-
ra e como elas se relacio-
nam com o múrex e o pau-
-brasil?

Ambas são variações da cor 
vermelha e podem ser obtidas 
através da extração das glân-
dulas do múrex e do pau-brasil, 
além da cochonilha. 

2. Pesquise sobre um inse-
to chamado cochonilha. 
O que ele tem a ver com 
o múrex e o pau-brasil?

A cochonilha produz ácido 
carmínico que, extraído de 
seu corpo, é utilizado como 
corante. Esse tipo de coran-
te – como o obtido do múrex 
e do pau-brasil – é natural, ou 
seja, é obtido diretamente da 
natureza.

Professor, informe aos alu-
nos que ao longo da costa Afri-
cana do mar Mediterrâneo ha-
via grande quantidade desses 
moluscos, o múrex, cuja tinta 
era extraída por especialistas 
e vendida por comerciantes da 
cidade fenícia de Tiro, no nor-
te da África. Na época do Im-
pério Romano era conhecida 
como “púrpura tíria” e alcan-
çava alto preço. 
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1526: Expedição guarda-costas de Cristóvão Jacques. 

 As capitanias heredit‡rias
O governo português repetiu, a partir de 1532, o que já havia feito 

nas ilhas atlânticas sob seu domínio: a distribuição de terras a pessoas que 

tivessem condições de investir na porção recebida. As terras doadas pelo 

rei foram chamadas de capitanias hereditárias. O Brasil foi dividido em 15 

lotes e 14 capitanias hereditárias (a capitania de São Vicente estava dividida 

em dois lotes). Elas foram entregues a 12 donatários, sendo que um deles 

recebeu três. 

Brasil: Capitanias hereditárias (século XVI)

Fonte: elaborado com base em ALBUQUERQUE, Manoel M. Atlas histórico escolar. Rio de Janeiro: Fename, 1978. p. 14.
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Os donatários eram aqueles que recebiam as capitanias com direitos 

e deveres. Eles eram obrigados a representar o rei na defesa do território, 

no governo dos colonos e na aplicação da justiça, usando recursos próprios 

nessas tarefas. Em contrapartida, tinham o direito de explorar as terras re-

cebidas e deixar os benefícios e os direitos de donatário a seus herdeiros. 

Eles também recebiam 10% das rendas arrecadadas na capitania e 1/20 (um 

vinte avos) dos lucros do comércio do pau-brasil.
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 Para desenvolver

Estabilidade nas 
sesmarias

Comente com os estudantes 
que, apesar do rigor da lei de ses-
marias, poucos foram os que 
tiveram sua sesmaria retirada. 
Fiscalizar os sesmeiros era uma 
tarefa difícil para os administra-
dores portugueses. Assim, as 
sesmarias recebidas, mesmo 
pouco utilizadas, permaneceram 
com seus possuidores ou foram 
retalhadas e vendidas.

Atividade 
complementar

Como caranguejos

Frei Vicente do Salvador, 
nascido na Bahia, escreveu 
uma obra cujo título é His-

tória do Brasil, publicada em 
1627. Dela foi retirado o tre-
cho a seguir.

Da largura que a terra do 
Brasil tem para o sertão não 
trato, porque até agora não 
houve quem a andasse por ne-
gligência dos portugueses, que, 
sendo grandes conquistadores 
de terras, não se aproveitam 
delas, mas contentam-se de 
as andar arranhando ao lon-
go do mar como caranguejos.

SALVADOR, Frei Vicente do. 
História do Brasil. Disponível 

em: <http://livros01.livrosgratis.
com.br/bn000138.pdf>. Acesso 

em: 19 set. 2018.

Certifique-se de que os es-
tudantes conhecem o signifi-
cado de negligência: “falta de 
cuidado, descaso, desleixo”.

1. Por que o autor do texto 
escreveu que os portugue-
ses “contentam-se de as 
andar [as terras do Brasil] 
arranhando ao longo do 
mar como caranguejos”?

Os alunos devem reconhe-
cer que é porque os portugue-
ses não adentravam o interior 
do território, permanecendo 
no litoral.

2. Ao comparar os portugue-
ses aos caranguejos, Frei 
Vicente do Salvador fazia 
um elogio ou uma crítica a 
eles? Justifique.

Os alunos devem reconhe-
cer que era uma crítica, por-
que o frei achava que os por-
tugueses estavam deixando 
as riquezas que poderiam en-
contrar no interior do território.

3. Explique o motivo pelo qual o autor chamou os portugueses 
de negligentes.

Segundo o autor, seria por descaso (ou negligência) dos portu-
gueses que o interior do território ainda não havia sido explorado.
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1532: Criação das capitanias hereditárias. Tomada 
do navio Pelerine pelos portugueses. 

1536: Instauração do Tribunal da Inquisição em Portugal. 

Outro direito dos donatários era doar porções de 
terra aos colonos que tivessem cabedal para cultivá-las. 
A essas porções de terras doadas dava-se o nome de 
sesmaria. O sesmeiro era obrigado a cultivá-las em um 
determinado período de tempo, podendo arrendá-las a 
outros colonos. Caso não cumprisse o acordado, estava 
sujeito a perder a sesmaria. 

 O doce açúcar
O açúcar foi o produto escolhido pelos portugueses para viabilizar a 

ocupação do Brasil. Eles já tinham grande experiência com a lavoura cana-
vieira, implantada com sucesso nas ilhas da Madeira e dos Aço res, localizadas 
no oceano Atlântico. Além disso, o açúcar era uma mercadoria rara e cara 
no século XVI. 

Com a produção de açúcar, o Brasil deixou de ser apenas um ponto 
de parada na rota para o Oriente ou um lugar para recolher o pau-brasil. 
No início da colonização portuguesa, o valor produzido pelos negócios do 
Brasil representava uma pequena proporção no conjunto das rendas arre-
cadadas pela Coroa. Já no final do século XVI, podia-se dizer que o açúcar 
do Brasil era mais lucrativo do que todas as especiarias, louças e demais 
produtos negociados no Oriente. A colônia produtora de açúcar havia se 
transformado na “galinha dos ovos de ouro” da economia portuguesa, 
estimulando o investimento do governo e de comerciantes portugueses 
na ampliação da atividade agrícola e no tráfico de escravos da África. 

Engenho, óleo sobre madeira de Frans Post, 1667. Era comum no século XVII, em engenhos de açúcar 
como esse, em Pernambuco, haver pessoas negras trabalhando na condição de escravas. No século 
anterior, entretanto, eram os escravos indígenas a principal mão de obra utilizada na lavoura da cana e 
na fabricação do açúcar. Fundação Maria Luisa e Oscar Americano, São Paulo.
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Cabedal: conjunto 
de bens que formam 
o patrimônio de uma 
pessoa. Pode envolver 
dinheiro, mercadorias, 
instrumentos de 
trabalho, escravos 
(naquela época), 
etc., que permitam a 
produção de algum 
bem ou mercadoria.

... que pessoas 

escravizando 

outras pessoas foi 

uma situação que 

sempre existiu nas 

sociedades humanas, 

mas somente em 

alguns lugares e 

épocas ela foi a 

base da economia? 

Foram os casos, 

por exemplo, da 

Grécia e de Roma, 

na Antiguidade, e da 

América, no Período 

Moderno, onde as 

pessoas submetidas 

à escravidão eram 

consideradas 

uma mercadoria, 

podendo ser 

vendidas. A grande 

diferença é que, no 

Período Moderno, 

o comércio de 

escravos pelo 

oceano Atlântico 

se tornou uma 

atividade econômica 

muito lucrativa e 

fundamental para 

suprir de mão de 

obra as lavouras 

da América. Muito 

diferente do 

sistema de servidão 

medieval, em que 

o trabalhador 

não podia ser 

comercializado, 

embora fosse 

vinculado a um 

senhorio.

VOCÊ JÁ 
OUVIU FALAR  ...

Atividade 
complementar

O açúcar ganha o mundo

A cana-de-açúcar, planta 
natural da Ásia, foi levada para 
a Europa por árabes muçul-
manos na Idade Média. Foi 
cultivada por eles nas áreas 
do Mediterrâneo que então 
ocupavam, como a Sicília e 
a Espanha. Da cana se fazia 
o açúcar, que eles utilizavam 
principalmente como tempero 
e remédio. O açúcar era uma 
mercadoria rara e cara.

Justamente por ser uma 
mercadoria cara e de grande 
interesse comercial, os por-
tugueses contrataram técni-
cos da Sicília para ensinar os 
colonos da ilha da Madeira a 
cultivar a cana e a produzir o 
açúcar. Essa ilha fora desco-
berta pelos portugueses em 
1419 e imediatamente ocupa-
da. Em alguns anos, a ilha se 
tornou a principal fornecedora 
de açúcar para o mercado eu-
ropeu. Também na ilha de São 
Tomé os portugueses produ-
ziam açúcar. Já os espanhóis 
o fizeram nas ilhas Canárias e, 
depois, também introduziriam 
a cultura da cana na América.

Mas foi somente no século 
XVIII que o açúcar realmente 
entrou no gosto do povo, por-
que se tornou mais barato, 
passando a adoçar novas be-
bidas introduzidas na Europa. 
Entre elas o chá, da China, o 
chocolate, feito com o cacau 
da América, e o café, da Áfri-
ca, o que provocou enorme 
aumento de seu consumo.

Com base na leitura do tex-
to, peça aos alunos que res-
pondam: por que motivo o açú-
car tornou-se popular?

Eles devem reconhecer que 
o aumento de sua produção 
permitiu que o açúcar se tor-
nasse mais barato e acessí-
vel, possibilitando que mais 
pessoas o utilizassem em sua 
alimentação, principalmente 
com a introdução de novas be-
bidas, como o chá, proveniente 
da China, o café, inicialmente 
dos árabes e depois também 
da América, e o cacau (choco-
late) da América.

 Para desenvolver

Açúcar até na cerveja
O açúcar seguia do Brasil para a Europa, onde adoçava as bebidas 

e as sobremesas. Apesar de ser mais comum para adoçar chá, café 
e chocolate, na Inglaterra se bebia cerveja escura temperada com ca-
nela e açúcar. 
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1548: Criação do governo-geral do Brasil.

Os engenhos e os senhores, por Antonil

Leia o que Antonil escreveu, em seu livro 

proibido, a respeito dos engenhos de açúcar 

e de seus senhores, os senhores de engenho, 

e faça o que se pede.

Dos engenhos, uns se chamam reais, outros, inferiores, vulgarmente engenhocas. 

Os reais ganharam este apelido por terem todas as partes de que se compõem e de todas 

as oficinas, perfeitas, cheias de grande número de escravos […] e principalmente por terem 

a realeza de moerem com água, à diferença de outros, que moem com cavalos e bois e são 

menos providos e aparelhados.

[…]

O ser senhor de engenho é título a que muitos aspiram, porque traz consigo o ser 

servido, obedecido e respeitado de muitos. 

ANTONIL, André João. Cultura e opulência do Brasil. Belo Horizonte: Itatiaia; 
São Paulo: Edusp, 1982. p. 69, 75.

1 |   Com suas próprias palavras, descreva o que diferenciava um engenho real de uma 

engenhoca.

2 |   O que o autor quis dizer ao escrever “o ser senhor de engenho é título a que muitos 

aspiram”?

DOCUMENTO

 Centralizar para povoar
As capitanias hereditárias não tiveram o sucesso esperado. Somente 

duas, a de Pernambuco, doada a Duarte Coelho, e a de São Vicente, recebida 

por Martim Afonso de Souza, realmente prosperaram.

O desinteresse de alguns donatários foi um dos motivos do fracasso das 

demais capitanias. Muitos nem sequer vieram ao Brasil conhecer suas terras. 

Os indígenas foram outro problema, pois reagiram à presença portuguesa e 

atacaram os colonos nas povoações recém-construídas. Na capitania da Bahia, 

por exemplo, o donatário Francisco Pereira Coutinho foi morto e devorado 

pelos tupinambás. Por esses e outros motivos, diversas capitanias voltaram 

ao domínio real, como foi o caso da capitania da Bahia.

Para manter seu domínio sobre a colônia e promover uma colonização 

efetiva, o governo português criou, no ano de 1548, o governo-geral. Com 

ele, dom João III pretendia centralizar a administração, controlar os indíge-

nas, estimular a produção colonial como um complemento da economia 

metropolitana e impedir que navegadores e piratas estrangeiros se estabe-

lecessem no Brasil.

UNIDADE 5 | AmŽrica portuguesa  

Documento

1. O engenho real era mo-
vido a água e tinha, por 
isso, maior capacidade de 
moagem; a engenhoca era 
menor, movida a força ani-
mal e com capacidade de 
moagem reduzida. Outra 
diferença entre eles era o 
número de escravizados, 
muito maior em um enge-
nho real.

2. Como o senhor de enge-
nho era uma figura muito 
respeitada na sociedade 
colonial, esse “título” era 
almejado por muitos.

De olho na BNCC

O capítulo tem como ponto 
central a habilidade

• EF07HI10 – Analisar, com 
base em documentos his-
tóricos, diferentes inter-
pretações sobre as dinâ-
micas das sociedades 
americanas no período 
colonial.

A leitura do capítulo e a 
execução das atividades 
propostas permitem ao alu-
no também desenvolver as 
habilidades:

• EF07HI11 – Analisar a for-
mação histórico-geográfi-
ca do território da América 
portuguesa por meio de 
mapas históricos.

• EF07HI12 – Identificar a 
distribuição territorial da 
população brasileira em 
diferentes épocas, con-
siderando a diversidade 
étnico-racial e étnico-cul-
tural (indígena, africana, 
europeia e asiática).
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… que a embarcação 

que levava o bispo 

Sardinha para 

Portugal naufragou 

no litoral do Brasil? 

Ao alcançar a praia, 

o bispo foi morto 

e devorado por 

indígenas. Dizem 

que esse era seu 

pior pesadelo. E 

não é que se tornou 

realidade?

VOCÊ JÁ 
OUVIU FALAR  ...

A capitania da Bahia, transformada em capitania real depois da morte 
do seu donatário, foi a escolhida para abrigar a sede do governo-geral. Nela 
foi erguida a cidade de São Salvador, a primeira capital do Brasil.

O primeiro governador-geral do Brasil foi Tomé de Souza, que chegou 
à Bahia em 1549. Ele veio acompanhado de três importantes funcionários da 
administração real no Brasil: o capitão-mor, responsável pela defesa; o ouvi-
dor-mor, encarregado da justiça; e o provedor-mor, responsável pelo controle 
das finanças. Havia também o alcaide-mor, cuja função seria administrar a 
futura capital do que se passou a chamar de “Estado do Brasil”.

Com Tomé de Souza vieram também alguns jesuítas, que se dedicariam 
à catequização dos povos indígenas do Brasil. Os principais foram José de 
Anchieta e Manuel da Nóbrega. Fazia parte da comitiva de Tomé de Souza um 
indivíduo chamado Garcia d’Ávila, com o cargo de almoxarife, antepassado 
do personagem que, duzentos anos depois, foi denunciado à Inquisição por 
crueldade contra os escravizados. 

Também foi na Bahia que a administração portuguesa criou o primei-
ro bispado do Brasil. Para administrá-lo, foi nomeado o bispo dom Pero 
Fernandes Sardinha. Mas, como ele desistiu do cargo, em decorrência de 
desentendimentos e conflitos com outros portugueses e, principalmente, 
com os jesuítas, entre eles Manuel da Nóbrega, decidiu regressar a Portugal.

Essas ações do governo português para administrar o Brasil favorece-
ram o sucesso da colonização da nova terra. A Bahia, por exemplo, capitania 
que abrigou a sede do governo-geral, tornou-se, ao lado da capitania de 
Pernambuco, a maior produtora de açúcar da colônia.

Urbs Salvador, de John Ogilby, 1671. A primeira capital do Brasil e sede do governo-geral foi a cidade de São Salvador, na Bahia. 
Coleção particular.
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1549: Chegada de Tomé de Souza, primeiro governador-geral do Brasil. 

Jesuítas: padres católicos 
da Companhia de Jesus, 
ordem religiosa fundada 
por Santo Inácio de Loyola 
no século XVI. Os jesuítas 
se espalharam pelo mundo 
em ações missionárias para 
a catequese de povos da 
América, da África e da 
Ásia. 
Bispado: território em 
que um bispo exerce sua 
função espiritual.

Fique ligado

SANTOS, Fabricio Lyrio San-
tos. Aldeamentos jesuítas e 
política colonial na Bahia, sé-
culo XVIII. In: Revista de His-

tória, n. 156, p. 107-128, 1o 
semestre 2007. Disponível 
em: <http://www.revistas.usp.
br/revhistoria/article/view
File/19051/21114>. Acesso 
em: 23 set. 2018.

O artigo enfoca a questão 
dos aldeamentos missioná-
rios dirigidos pelos jesuítas 
na Bahia durante o período 
colonial e sua transformação 
em vilas na segunda metade 
do século XVIII. A análise da 
documentação revela uma 
preocupação excessiva do Es-
tado português com o aparato 
político e econômico estabe-
lecido pelas ordens religiosas 
missionárias entre as popula-
ções indígenas, ao longo de 
dois séculos de catequese 
e domínio.

PAIVA, José Pedro. Os bis-
pos do Brasil e a formação 
da sociedade colonial (1551-
-1706). Textos de História, v. 
14, p. 11-34, 2006. Disponí-
vel em: <http://periodicos.
unb.br/index.php/textos/
article/viewFile/6053/
5011. Acesso em: 23 set. 
2018.

Estudo sobre o episcopado 
do Brasil desde a fundação do 
primeiro bispado da Bahia, 
em virtude da bula papal de 
25 de fevereiro de 1551 até o 
fim do reinado de D. Pedro II, 
em 1706. Uma das preocu-
pações da pesquisa é escla-
recer como eram escolhidos 
os bispos destinados às dio-
ceses do Brasil. 
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Representação da baía de 
Guanabara no período da 

França Antártica, em mapa de 
1555. Os pontos de interesse 

estão assinalados em 
francês e em tupi. Biblioteca 

Nacional, Paris, França.
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 Ameaça francesa
Mesmo com a adoção dessas medidas, os portugueses não ficaram a 

salvo da ameaça de invasão do Brasil por outros reinos europeus. Os france-

ses foram os mais insistentes. Eles desembarcaram em uma área ainda não 

dominada pelos portugueses: a baía de Guanabara, em 1555. Sob o comando 

de Nicolau Durand de Villegaignon, os franceses fundaram o forte de Coligny, 

na ilha chamada pelos nativos da região de Sirigipe (“rio dos siris”, em tupi, 

atual ilha de Villegaignon).

Villegaignon era nobre e um dos mais prestigiados almirantes do rei da 

França, Francisco II. A ideia de ocupar a baía de Guanabara e montar uma 

colônia cuja população desfrutasse de liberdade religiosa foi dele.

A França, naquela época, passava por uma grande guerra religiosa en-

tre católicos e protestantes, e a ideia de Villegaignon pareceu atraente para 

muitas pessoas, inclusive para o rei, que a apoiou.

Nas terras em torno da baía, viviam os tamoios, que, chefiados pelo 

guerreiro Cunhambebe, logo se aliaram aos franceses. Diferentemente dos 

portugueses, os franceses não escravizavam os indígenas nem lhes tomavam 

as terras, só queriam comerciar o pau-brasil.

A colônia francesa da baía de Guanabara foi chamada de França An-

tártica. Conhecemos a história dessa colônia por conta de dois escritores 

que lá viveram e deixaram relatos sobre o modo de vida dos indígenas e os 

problemas enfrentados pelos franceses: o frei André de Thevet, católico, e 

o calvinista francês Jean de Léry. Sabemos, por exemplo, que Villegaignon 

pediu ao rei que mandasse 3 ou 4 mil homens, além de mulheres para com 

eles casar e constituir família, e assim promover o crescimento populacional 

da França Antártica. Mas o rei enviou apenas 300 homens, católicos em sua 

maioria, e tudo se complicou. As brigas entre católicos e protestantes se 

multiplicavam. Tudo parecia dar errado, e realmente deu.

1555: Franceses ocupam a baía de Guanabara. 

MARTINS,  Eliana. A 

chave do cors‡rio. 
São Paulo: Ática, 
2008.

Ao ser levado 
pela correnteza 
do mar, o surfista 
Joni encontra um 
antigo medalhão. 
O objeto é ponto 
de partida para 
uma emocionante 
busca pelo segredo 
escondido por 
piratas franceses na 
baía de Guanabara.

CÁ ENTRE NÓS

O SEU LUGAR    
NA HIST O RIA

Muitas palavras do 
português falado no 
Brasil são de origem 
tupi. Açu, ou guaçu, 
por exemplo, é um 
sufixo que, em tupi, 
significa “grande”. 
Mirim, ao contrário, 
significa “pequeno”. 

Em seu município 
existe alguma 
localidade (avenida, 
rua, praça) ou 
edifício (biblioteca, 
hospital, escola) 
em cujo nome haja 
esses sufixos? Vamos 
descobrir?

Texto complementar

Onde estava, afinal, o testa-
mento no qual o “Pai Adão” le-
gara o mundo às Coroas por-
tuguesa e espanhola? Quem fez 
esta pergunta foi Francisco I 
(1494-1547), rei da França, que 
desafiou o Tratado de Tordesi-
lhas, firmado em 1494 por Por-
tugal e Espanha para assegurar o 
domínio ibérico sobre as terras 
do Novo Mundo. O monarca 
respondeu ao Tratado com uma 
provocação, declarando a política 
de mare liberum (em latim, “mar 
livre”). Como resultado, navios 
de comerciantes franceses per-
correram o litoral brasileiro em 
meados do século XVI, criando 
bases de comércio ao longo da 
costa. Uma delas deu origem à 
colônia França Antártica, em 
1555, situada na Baía de Guana-
bara, e assim batizada devido à 
crença de que se localizava perto 
do polo antártico. [...]

Segundo os primeiros relatos 
de Thévet e Barré, publicados 
em 1557 na Europa, o convívio 
entre católicos e protestantes [no 
Brasil] foi inicialmente pacífico. 
[...] mas em março de 1557, uma 
comitiva de adeptos da Reforma, 
liderada pelo nobre Du Pont e 
por dois pastores, Pierre Richer 
e Guillaume Chartier, chegou à 
Guanabara vinda de Genebra. 
Eram convidados do almirante 
francês Gaspar de Coligny, que 
se convertera ao protestantismo. 
A iniciativa foi orientada pelo 
líder reformador João Calvino. 
Entre os recém-chegados tam-
bém estava o huguenote Jean 
de Léry (1534-1611), que, após 
retornar à Europa, escreveu o 
relato História de uma viagem 
feita à Terra do Brasil, uma das 
mais importantes obras sobre a 
França Antártica. 

[...] menos de um mês após a 
chegada dos protestantes, surgiu 
um conflito relacionado à cele-
bração do culto de Páscoa. Para 
os católicos, o pão se transforma-
va realmente no corpo de Cristo 
durante o ritual, enquanto para 
os protestantes seria apenas um 
símbolo da presença do filho de 
Deus. [...] a divergência religiosa 
foi tamanha que no fim de 1557 
a comitiva de Genebra retornou 
à Europa. Contudo, o navio co-
meçou a afundar quando estava 
ainda na altura de Cabo Frio, e 
cinco genebrinos resolveram 
voltar de bote.

O seu lugar na história 

Resposta pessoal. O obje-

tivo é destacar palavras de 

origem tupi no vocabulário 

brasileiro.
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A expulsão dos franceses

Coube ao terceiro governador-geral do Brasil, Mem de Sá, escolhido 

pelo rei em 1557, a expulsão dos franceses da baía de Guanabara. 

Em 1560, os portugueses tomaram o forte de Coligny. Mas eles só con-

seguiram derrotar os franceses, que contavam com o apoio dos tamoios, 

quando Estácio de Sá, sobrinho de Mem de Sá, aliou-se a outro grupo 

indígena, os temiminós. 

Ao lado dos temiminós, liderados pelo chefe Arariboia, os portugueses 

expulsaram os franceses e os tamoios da Guanabara em 1567. Por seus servi-

ços, Arariboia recebeu terras, na forma de sesmaria, e uma honraria da Coroa: 

o título de Cavaleiro da 

Ordem de Cristo. 

Esse tipo de estraté-

gia foi muito comum no 

processo de ocupação 

do Brasil: os portugueses 

se utilizavam das rivalida-

des entre os grupos in-

dígenas para conquistar 

territórios. E os indígenas 

faziam o mesmo. Os te-

miminós, por exemplo, 

haviam sido expulsos da 

baía de Guanabara anos 

antes pelos tamoios. E, 

para voltar, aliaram-se 

aos portu gueses.

A cidade do Rio de 

Janeiro foi fundada nesse 

período de conflitos, no 

dia 1o de março de 1565.

Os franceses não desistem

Mesmo tendo sido expulsos do Rio de Janeiro, os franceses mantiveram 

seu projeto de ocupar alguma parte do Brasil. A tentativa seguinte foi na ilha 

do Maranhão. Em 1612, fundaram a França Equinocial, onde foi construído o 

forte de São Luís, origem da atual capital do Maranhão. 

Como já acontecera no Rio de Janeiro, a França Equinocial resultou em 

fracasso, e pelos mesmos motivos: conflitos entre os próprios franceses, falta 

de recursos humanos e materiais. Liderados por Jerônimo de Albuquerque 

– filho de um português com Tabira, uma indígena tabajara –, milhares de 

soldados, a maioria indígena, derrotaram os franceses em 1615, tomando o 

forte de São Luís.

Gravura de Theodor de Bry, do século XVI, que retrata o contato entre os franceses e os 
indígenas tamoios contra os portugueses, na baía de Guanabara. Museu Marítimo, Paris, França.

1557: Mem de Sá assume o cargo de governador-geral do Brasil. 
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Os náufragos foram recebidos 
por Villegagnon, que executou 
três por afogamento poucos dias 
depois. Segundo Jean Crespin 
(1523-1572), célebre editor mi-
litante reformado, autor de im-
portante martirológio protes-
tante, os três eram mártires da 
causa reformada, condenados 
por razões religiosas. Mas para 
o cavaleiro de Malta, os ditos 
“mártires” teriam provocado tu-
multos, incitando os colonos à 
insurreição e, dessa forma, sua 
condenação se dava exclusiva-
mente por motivos civis.

O resto da comitiva seguiu para 
a Europa num navio em condi-
ções precárias. Segundo Jean 
de Léry, a viagem se prolongou 
além do esperado e os viajantes 
foram obrigados a devorar os 
macacos e papagaios que trans-
portavam e, em seguida, os ratos. 
Por fim, hidrataram e comeram 
seus utensílios de couro. Muitos 
morreram de fome ao longo da 
tormentosa travessia. De acor-
do com Léry, apenas a piedade 
cristã os impedira de praticar a 
antropofagia. Finalmente, che-
gando à Europa, os huguenotes 
iniciaram uma campanha di-
famatória contra Villegagnon, 
acusando-o de ter se converti-
do à Reforma e depois traído a 
causa. Em 1559, o cavaleiro de 
Malta retornou à França para se 
defender das acusações e publi-
cou um livro discutindo a teo-
logia de Calvino, convidando o 
reformador para um debate, que 
jamais aconteceu. A fidelidade à 
ortodoxia católica demonstrada 
por Villegagnon provocou uma 
guerra de panfletos, com muitas 
respostas e réplicas por parte dos 
protestantes. Ele acabou recon-
quistando a confiança do jovem 
rei Francisco II (1544-1560), e 
preparava outra expedição rumo 
ao Novo Mundo, em 1561, quan-
do chegou a notícia da queda do 
Forte Coligny, na França Antár-
tica, tomado pelos portugueses 
em 1560. Villegagnon abando-
naria este plano, tratando ape-
nas de obter uma indenização 
da Coroa portuguesa. E ganhou, 
apesar das pretensões lusitanas 
de legitimidade do tratado de 
Tordesilhas.

TAVARES, Luiz Fabiano de Freitas. 
Conflitos da França Antártica. In: 

Revista de História da Biblioteca 

Nacional, 2 out. 2009. Disponível 
em: <http://www.historia.uff.br/
impressoesrebeldes/wp-content/

uploads/2017/02/Conflitos-da-
Fran%C3%A7a-Ant%C3%A1rtica-

Revista-de-Hist%C3%B3ria.pdf>. 
Acesso em: 19 set. 2018.
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PARREIRAS, Ninfa. 

O morro encantado. 

São Paulo: Paulus, 

2009.

O morro assistiu à 

vida dos indígenas, 

à chegada dos 

portugueses, à 

invasão dos 

franceses e à 

modernização da 

cidade que, durante 

muito tempo, foi 

capital do Brasil, o 

Rio de Janeiro. Hoje, 

ele é invisível, mas 

tem muita história 

interessante para 

contar. 
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R
e
p

ro
d
u
ç
ã
o

/F
u
n

d
a
ç
ã
o
 B

ib
lio

te
c
a
 N

a
c
io

n
a
l,
 R

io
 d

e
 J

a
n
e

ir
o

, 
R

J
.

Essas duas tentativas de ocupar terras da América portuguesa são 

chamadas, historicamente, de invasões francesas. Entretanto, esse termo 

não é muito adequado, pois as terras que os franceses quiseram ocupar não 

estavam povoadas pelos portugueses, mas por indígenas.

1560: Tomada do forte francês de Coligny pelos portugueses. 

Detalhe do Pequeno atlas do Maranh‹o e Gr‹o-Par‡, 1629. Representação da 

cidade de São Luís e arredores. Fundação Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro.

 A m‹o de obra: colonos × jesu’tas
Os indígenas, como vimos no capítulo 5, estavam divididos em diversas 

nações, e os portugueses utilizaram as rivalidades entre eles para escravizá-

-los. Foram utilizados como mão de obra primeiro na coleta de pau-brasil e, 

depois, nas lavouras, em engenhos e na criação de gado. Os portugueses 

aprisionaram indígenas considerados por eles como hostis ou “bravos”. 

Com a chegada dos jesuítas ao Brasil, junto com Tomé de Souza, em 

1549, liderados pelo padre Manuel da Nóbrega, as rivalidades com os colonos 

começaram. Os religiosos fundaram o colégio de São Paulo de Piratininga em 

1554, hoje cidade de São Paulo. A intenção deles era catequizar os indígenas 

“pa  gãos”. Os jesuítas espalharam-se pelo Brasil e fundaram outros “colégios” 

e aldeamentos para agregar indígenas com o objetivo de salvar suas almas e 

lhes impor um modo de vida cristão. 

Em princípio, os jesuítas não eram contra a escravização dos indígenas, 

pois sua alma deveria ser salva por meio da conversão ao cristianismo, mesmo 

que para isso tivessem de ser cativos, condição preferível à de pagão. Com 

o tempo, entretanto, os jesuítas começaram a reclamar da forma como os 

colonos tratavam os indígenas, acusando-os de não ligarem para sua vida 

espiritual, preocupados que estavam com o trabalho em suas terras ou em 

sua utilização para a defesa de suas propriedades.

Pagão: era assim 

considerado pelo 

cristianismo aquele que 

não conhecia Jesus 

Cristo e a palavra de 

Deus.

Colégio: nesse 

contexto, organização 

jesuítica que agregava 

indígenas para lhes 

ensinar o modo de vida 

cristão.

Aldeamento 

indígena: assim eram 

chamadas as aldeias 

criadas e dirigidas por 

missionários católicos, 

como os jesuítas, onde 

agregavam indígenas 

para serem batizados e 

seguir as regras cristãs, 

como andar vestidos 

e casar.

Atividade 
complementar

Tamoios e temiminós

Por meio do estudo do tupi, 
que era a língua falada pelos 
tupinambás, linguistas (es-
tudiosos das línguas) e his-
toriadores puderam formu-
lar algumas hipóteses sobre 
o povo que ocupava pratica-
mente todo o litoral brasilei-
ro antes da chegada dos por-
tugueses. Por exemplo, em 
tupi, a palavra tamoio signifi-
ca “avô” e temiminó significa 
“neto”. Assim, uma das hipó-
teses levantadas foi a de que 
os temiminós eram um gru-
po derivado do grupo maior 
dos tamoios. Os temiminós 
pertenceriam a uma geração 
nova de guerreiros. Mas, por 
alguma razão desconhecida, 
os tamoios expulsaram seus 
“netos”, os temiminós, da ilha 
do Governador, no Rio de Ja-
neiro, e eles foram para o atual 
estado do Espírito Santo, em 
cerca de 1555.

A hipótese dos linguistas 
leva em consideração que os 
grupos indígenas que viviam 
no litoral tinham vários pontos 
culturais em comum, como o 
exercício da guerra, que des-
tacava socialmente os guer-
reiros bem-sucedidos.

Sabendo disso, solicite aos 
alunos que relacionem essa 
afirmação com o fato de os 
tamoios terem se aliado aos 
franceses e os temiminós, 
aos portugueses.

Espera-se que os alunos 
reconheçam que os indíge-
nas tentaram usar a disputa 
entre portugueses e franceses 
para resolver suas próprias ri-
validades.

Fique de olho

MARIZ, Vasco. Villegagnon: Herói ou vilão? Revista História, São 

Paulo, v. 27, n. 1, 2008.

Villegagnon é um dos personagens mais massacrados de nossa 

história colonial. O motivo foi a frequente reedição do livro Viagem à 

Terra do Brasil, de Jean de Léry, e da História dos Mártires, de Jean 

Crespin, em que Villegagnon é o vilão. Em 1991, o historiador naval 

Leonce Peillard publicou em Paris um livro que apresenta convincen-

tes pesquisas e explica e absolve Villegagnon das acusações dos 

calvinistas. Depois disso, a Marinha brasileira decidiu homenagear 

Villegagnon e, em 2000, o embaixador do Brasil na França instalou 

um obelisco feito com pedras da ilha em sua cidade natal de Provins, 

perto de Paris. O almirante francês é considerado por muitos histo-

riadores o verdadeiro fundador do Rio de Janeiro, e não Estácio de 

Sá, que só chegou à Guanabara 11 anos depois.
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1565: Fundação da cidade do Rio de Janeiro. 1567: Expulsão definitiva dos franceses da baía de Guanabara.

Vista da aldeia Ailha, da 
etnia kalapalo, Querência, 
Mato Grosso. Fotografia 
de 2018.

Os indígenas eram chamados de “negros da terra” ou “negros brasis”. 
Os paulistas foram os que mais organizaram expedições, chamadas de 
“bandeiras”, para aprisioná-los, mas não foram só eles. Homens de outras 
capitanias fizeram o mesmo. 

Foi o caso da família de Garcia d’Ávila, que desde o começo capturou 
indígenas e os escravizou, entrando em conflito com os jesuítas. Francisco 
Dias d’Ávila, por exemplo, tetraneto do primeiro Garcia d’Ávila, na Bahia, em 
1667, destruiu um aldeamento jesuítico no sertão do rio São Francisco. Ao 
mesmo tempo, tinha aliados indígenas, que o ajudavam nessas batalhas.

Bandeiras e bandeirantes

Bandeiras eram expedições organizadas para ir ao interior, ou aos sertões, 
em busca de metais preciosos ou para capturar indígenas. Essas expedições 
muitas vezes demoravam anos embrenhadas pelas matas do Brasil e, para 
isso, seus participantes tinham de ter grande conhecimento sobre como so-
breviver no sertão. Ou, o que era mais comum, contratar pessoas que sabiam. 

Os mamelucos, filhos de portugueses com índias, eram os principais ele-
mentos de uma bandeira, pois dominavam muito bem a língua nativa – chamada 
de “língua geral” – e sabiam por onde andar, por quais rios navegar e as formas 
de se defender de grupos inimigos e de animais ferozes. Eram contratados 
para “caçar indígenas”. Muitas vezes negociavam com os chefes das aldeias a 
troca de prisioneiros por armas, cavalos e pólvora. Outras vezes capturavam 
escravos nas aldeias ou nos próprios aldeamentos dirigidos pelos missionários. 

Hoje, os bandeirantes são considerados os desbravadores dos sertões,  
responsáveis por terem estendido os limites do Brasil além do que definia 
o Tratado de Tordesilhas. No final do século XVII, acabaram encontrando o 
tão cobiçado ouro na região depois conhecida como Minas Gerais, como 
veremos no capítulo 15, o que tornou o Brasil ainda mais importante para a 
economia portuguesa.

Atividade 
complementar

Guardar em segredo

Leia a seguir o que escre-

veu o historiador Affonso 

D’Escragnolle Taunay, em 

1922, sobre o livro de Antonil.

Pois então, possuindo Por-
tugal, potência fraca, tão ricos 
tesouros, ia expô-los, por meio 
de um documento brevemente 
traduzido em todas as línguas, 
à cobiça das grandes nações? 
De ingleses, franceses, quiçá 
dos mesmos holandeses, re-
cém-expulsos do Norte, à cus-
ta de horríveis sacrifícios? E 
onde ficariam as sábias lições 
dos velhos reis que recomen-
davam a guerra sem tréguas 
aos navios estrangeiros, sur-
preendidos a navegar em ma-
res descobertos por Portugal?

TAUNAY, Affonso de E. 
Antonil e sua obra. Estudo 

bibliográfico por Affonso 
D’Escragnolle Taunay, 1922. In: 

ANTONIL, André João. Cultura 
e opulência do Brasil. 3. ed. 

Belo Horizonte: Itatiaia; Edusp, 
1982. (Coleção Reconquista do 
Brasil). Disponível em: <http://

www.dominiopublico.gov.br/
pesquisa/DetalheObraForm.

do?select_action=&co_
obra=1737>. Acesso em: 

19 set. 2018.

1. Com base na leitura do 

texto, quais riscos a pu-

blicação e a divulgação 

da obra de Antonil pode-

riam acarretar para a Co-

roa portuguesa?

Os alunos devem mencio-

nar o risco de ataques navais 

das potências europeias e até 

mesmo a possibilidade de in-

vasões.

2. Cite exemplos já estuda-

dos que corroborem as 

suspeitas do Conselho Ul-

tramarino.

A presença de navios cor-

sários na costa do Brasil e a 

invasão francesa ao Rio de 

Janeiro no século XVI.

 Para desenvolver

Cristãos e pagãos
Esclareça aos alunos que para 

o cristianismo havia diversos ti-

pos de pessoas: as cristãs, que 

foram batizadas; as pagãs, que 

não conheciam a palavra de Cris-

to; os hereges e infiéis, que co-

nheciam a palavra de Cristo mas 

a negavam, como judeus e mu-

çulmanos.
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OUTRAS HISTÓRIAS MODOS DE VIVER

1612: Ocupação francesa no Maranhão. Construção do forte de São Luís. 

 Reprodução/ICGC - Instituto Cartográfico e Geológico da Catalunha, Barcelona, Espanha.

Mapa das capitanias do Estado do 
Brasil elaborado pelo cartógrafo Johann 
Batist Homann, 1710. Destaque para a 
capitania da Bahia. Instituto Cartográfico 
e Geológico da Catalunha, Barcelona, 
Espanha.

•  Observe o mapa ao lado. 
O que demonstra a impor-
tância da família Ávila no 
período colonial do Brasil?

A Casa da Torre ou Solar de Tatuapara 

O primeiro Garcia d’Ávila, que chegou ao 
Brasil com o governador Tomé de Souza em 
1549, solicitou uma sesmaria para criar cabeças 
de gado e teve seu pedido atendido. Recebeu 
um lote de terra em Tatuapara, onde construiu 
uma casa, que se tornou um importante ponto 
de observação da costa litorânea para a defesa 
da então capital do Estado do Brasil, a cidade 
de São Salvador. Por isso ficou conhecida como 
Casa da Torre. A família continuou solicitando e 
recebendo sesmarias, de forma que suas terras 
se estenderam por onde hoje estão os estados 
da Bahia, de Sergipe e de Pernambuco.

Garcia d’Ávila aliou-se a indígenas locais, 
inclusive tendo filhos com mulheres indígenas, 
e participou de expedições aos sertões que 

resultaram no aprisionamento de numerosos 
cativos indígenas. Seus aliados e parentes, mui-
tos tupinambás e mamelucos, como seu filho 
João Homem, formavam a base de suas tropas 
para as expedições ao sertão. 

A riqueza da família aumentou nas gerações 
seguintes, baseada primeiro na captura de in-
dígenas e na criação de gado, depois também 
em engenhos de cana-de-açúcar. 

Hoje Tatuapara é a praia do Forte, no muni-
cípio de Mata de São João, na Bahia, e a Casa 
da Torre está em ruínas. 

Texto complementar

Enfrentamentos e hostilidade

Desde os primeiros momentos 
da conquista e ocupação por-
tuguesa, existiram boas razões 
para hostilidade entre africanos 
e ameríndios. Por volta de 1560, 
quando os escravos africanos 
começaram a chegar em maior 
número, os indígenas, gradual-
mente, passaram a ser usados 
para controlá-los. Essa função 
constituía uma extensão do uso 
dos aliados indígenas (subordi-
nados) como proteção contra os 
índios não-reduzidos e em de-
fesa contra os invasores estran-
geiros, como os franceses. Os 
portugueses, assim como ou-
tros impérios coloniais no Novo 
Mundo, promoveram um sis-
tema que o antropólogo Neil 
Whitehead chamou de “blinda-
gem étnica” (tradução livre de 
“ethnic soldiering”), transfor-
mando alguns grupos em for-
ças militares para patrulhar o 
território e as fronteiras sociais 
da colônia. Essa política come-
çou em 1520, senão antes; mas 
após a chegada dos Jesuítas, em 
1549, o sistema de mobilização 
foi construído a partir de grupos 
aliados independentes e índios 
aldeados controlados pelos mis-
sionários. [...]

O uso das populações indí-
genas como forças militares 
na periferia do império, como 
“soldados étnicos”, era bastante 
comum nas Américas e os por-
tugueses foram os primeiros eu-
ropeus a empregar, efetivamen-
te, essa estratégia. Essa prática 
foi desenvolvida primeiramen-
te no litoral brasileiro e depois 
estendida pelo continente na 
medida em que a ocupação e o 
povoamento avançavam. [...] A 
ideia de usar os indígenas como 
força de trabalho e como cor-
dão defensivo agradava tanto 
aos colonizadores e senhores 
de engenho, como aos missio-
nários. Em 1603, o donatário 
absenteísta de Porto Seguro, 
o duque de Aveiro, reclamava 
que a sua concessão territorial 
no Brasil não prosperava por 
falta de “gentio que a povoe e 
defenda”. Apesar da legislação 
que privilegiava os jesuítas, o 
duque pediu, e recebeu, uma 
permissão para que os colo-

nos da sua capitania pudessem trazer indígenas do interior com 
esse propósito. 

Argumentos semelhantes foram expressos pelos senhores de en-
genho e por autoridades metropolitanas, mas em geral a política 
da Coroa tendeu a apoiar o controle dos jesuítas. [...] Frei Vicente 
Salvador, o primeiro historiador brasileiro, alegava que as depreda-
ções e as pilhagens por bandos de escravos só poderiam ser limita-
das pelo medo destes diante dos índios. No fim do século dezesseis, 
os colonizadores e jesuítas competiam pelo controle dos indígenas, 
cada lado advogando sua vocação para mobilizar os indígenas como 

força defensiva contra as ameaças tanto dos invasores estrangeiros 
(franceses e holandeses) no litoral, quanto das tribos indômitas do 
interior, ou dos “inimigos domésticos”, os escravos dos numerosos 
engenhos de açúcar. [...]

SCHWARTZ, Stuart B. Tapanhuns, negros da terra e curibocas: causas 
comuns e confrontos entre negros e indígenas. In: Afro-Ásia, v. 29/30, 
p. 13-40, 2003. Disponível em: <https://portalseer.ufba.br/index.php/

afroasia/article/viewFile/21053/13650>. Acesso em: 19 set. 2018.

Outras histórias 

Modos de viver

• A indicação, em mapa 

de 1704, na capitania 

da Bahia de Todos os 

Santos, das proprieda-

des da família: Torre de 

Garcia da Villa e fazendas 

de Garcia da Villa.
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 A criação de gado
Animais de tração, como bois, eram fundamentais para o funcionamen-

to dos engenhos, pois puxavam carros e carroças e atuavam como força 
motriz para os engenhos de moer cana. Só que esses animais comem a 
cana-de-açúcar e cercar os canaviais era difícil e muito caro. Não havia arame 
farpado para as cercas, como existe hoje. As cercas tinham de ser feitas com 
árvores de espinho, eram “cercas vivas”, que demoravam anos para crescer.  
O mais fácil, nos engenhos, era cercar os animais de serviço em pequenos 
pastos. Mas, para criar esses animais, eram necessários muitos pastos sem 
cercas, distantes das lavouras de cana. Assim, a pecuária criatória era uma 
atividade fundamental para o funcionamento dos engenhos, e para criar o 
gado solto era preciso ter muita terra.

O primeiro Garcia d’Ávila da Casa da Torre (houve quatro com o mesmo 
nome) conseguiu sesmarias em uma região coberta de pastos naturais, pró-
ximo ao vale do rio São Francisco, na Bahia. Tornou-se o maior pecuarista do 
século XVI. Seus descendentes também construíram engenhos no recôncavo 
da Bahia, que tinha terra fértil para a cana-de-açúcar.

Além de serem usados como animais de tração, do gado também se 
retirava o couro, que, curtido, era chamado de “meio de sola”, com o qual se 
faziam móveis, bolsas e os mais variados utensílios. Chifres e cascos serviam 
para confeccionar diversos objetos. Como alimento, a carne de gado podia 
ser consumida  como “carne verde” (carne fresca) ou charque, carne salgada 
e seca ao sol, em alguns lugares chamada de carne-seca. 

1615: Expuls‹o dos franceses do Maranh‹o. 

Detalhe de O carro de 

bois, óleo sobre tela de 

Frans Post, 1638. Museu do 

Louvre, Paris, França.
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Atividade 

complementar

As terras da 

Casa da Torre

Os currais de gado se espa-
lhavam, na Bahia, pelo sertão, 
e a maioria deles era de pro-
priedade da família da Casa da 
Torre, tendo em terras “duzen-
tas e sessenta léguas pelo rio 
de São Francisco, acima à mão 
direita, indo para o sul, e indo 
do dito rio para o norte chega 
a oitenta léguas”. Os núme-
ros de Antonil são, provavel-
mente, exagerados, mas de-
monstram a enormidade das 
propriedades da família. Uma 
légua equivale a cerca de 4,8 
quilômetros; então, caso seus 
dados estivessem corretos, as 
terras da família Ávila tinham 
cerca de 1.250 quilômetros de 
uma parte e, de outra, quase 
400 quilômetros. 

• Peça aos alunos que lo-
calizem, em um mapa, o 
município onde vivem e 
até onde a distância de 
1.250 quilômetros pode 
chegar, para terem uma 
ideia das posses territo-
riais da família Ávila.
Resposta pessoal. Essa dis-

tância é mais ou menos a que 
separa a cidade de Salvador, 
na Bahia, da cidade de Natal, 
no Rio Grande do Norte; ou da 
cidade do Rio de Janeiro à de 
Brasília, DF.
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O tabaco é uma planta nativa da A mérica. Indígenas o utilizavam 
como fumo em cachimbos, em cerimônias rituais, ou o mascavam. 

Com os portugueses, ele foi cultivado e beneficiado para exportação 
desde o século XVI, e sua produção só aumentou. 

O tabaco se tornou um sucesso em todo o mundo, na forma de fumo 
para cachimbo, de charuto, de cigarro, cheirado como rapé ou mascado. 

Era tido como remédio para alguns males. É o próprio Antonil quem 
relata alguns de seus benefícios:

[...] o fumo do cachimbo, bebido pela manhã em jejum 

moderadamente, desseca as umidades do estômago, ajuda para 

a digestão e não menos para a evacuação ordinária, alivia ao 

peito que padece fluxão asmática e diminui a dor insuportável 

dos dentes. 

ANTONIL, André João. Cultura e opulência do Brasil por suas drogas e minas. 
São Paulo: Edusp, 2007. p. 197.

Havia tabaco de várias qualidades: os de primeira colheita e com 
folhas inteiras eram os melhores, e serviam para mascar. De pior qua-
lidade eram as folhas quebradas, das quais se fazia um tabaco muito 
doce, apreciadíssimo na costa da África, para ser trocado por pessoas 
escravizadas. 

Leia o parecer de Antonil sobre o tabaco, 300 anos atrás: 

Homens há que parece não podem viver sem este quinto 

elemento, cachimbando a qualquer hora em casa e nos caminhos, 

mascando as suas folhas [...] e enchendo os narizes deste pó [rapé, 

tabaco triturado usado por inalação].  [...] Sendo o tabaco em pó 

o mais usado, é certamente o menos sadio, assim pela demasia 

com que se toma, que passa de mezinha a ser vício. 

ANTONIL, André João. Cultura e opulência do Brasil por suas drogas e minas. 
São Paulo: Edusp, 2007. p. 196-198.

• Dos produtos nativos da América, o tabaco foi o que mais se difundiu pelo 
mundo, mas também o que mais danos causou e causa à saúde. 
Faça uma pesquisa e relate as formas como hoje se utiliza o tabaco e os 
problemas que seu uso pode ocasionar.

A HISTÓRIA NÃO ESTÁ SOZINHA

1650: Nascimento de Antonil. 

… que, nas casas 
de beneficiamento, 
as folhas de tabaco 
eram deixadas 
para secar por 
dias e enroladas 
em formato de 
corda com um 
torcedor? Depois, 
as cordas eram 
torcidas e apertadas 
diariamente, 
guardadas em 
prateleiras até 
receber calda de 
ervas e mel para 
conservação. Os 
rolos eram cobertos 
com folhas secas 
e embalados em 
couro de boi cozido, 
com as marcas do 
proprietário, para 
comercialização.

VOCÊ JÁ 
OUVIU FALAR  ...
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Mezina: remédio.

A História não está 
sozinha

Biologia

• O tabaco pode ser usa-
do por inalação (cigarro, 
charuto, cachimbo, cigar-
ro de palha); aspiração 
(rapé) ou mastigação (fu-
mo-de-rolo). Os principais 
problemas são: câncer de 
pulmão, doenças do cora-
ção, doenças pulmonares, 
como enfisema e bronqui-
te, aneurisma cerebral, 
trombose vascular, úlce-
ras, infecções respirató-
rias, impotência sexual, 
hipertensão arterial, etc.

Professor, sobre as navega-
ções europeias que culmina-
ram na chegada às Américas, 
ver capítulo 2.

 Para desenvolver
Professor, apresente para os 

alunos as informações abaixo, 
relacionadas às práticas de cura 
utilizadas pela população do Bra-
sil na época colonial.

“Mezinha” era a designação 
dada aos remédios feitos com 
ervas, muitos deles aprendidos 
com os índios, e utilizados por 
toda a população colonial. Os 
que sabiam como prepará-los 
eram chamados de “mezinhei-
ros”. Havia mezinhas que uti-
lizavam substâncias que hoje 
acharíamos absurdas. A ideia 
predominante era a de que se 
devia curar a doença com o que 
a havia provocado. Assim, para 
mordida de cobra, devia-se esma-
gar a cabeça do próprio animal, 
colocando-a ainda quente sobre 
a ferida. Depois, cozinhava-se o 
seu corpo sem a pele, o final da 
cauda e os intestinos, com raí-
zes, alho e algumas sementes. 
Dava-se ao ferido para comer. Um 
cachorro mordeu uma pessoa? 
Nada melhor do que esfregar o 
dente do cão na ferida. 

Para a lombriga, verme aloja-
do no intestino, era necessário 
que a própria pessoa que botou 
para fora a primeira lombriga a 
comesse moída, pois esta ma-
taria as outras ainda presentes 
no corpo. Para o ouvido que doía, 
os índios achavam que um sopro 
no ouvido pela canelinha de um 
sapo (cururu) era bom para aca-
bar com a dor; para os brancos, 
“barata pisada com azeite doce 
e espremida no ouvido”.

Religião e cura

É necessário registrar que muitas das mezinhas deveriam ser apli-
cadas ou tomadas ao mesmo tempo em que se fazia alguma reza ou 
oração. Em certos casos, era necessário estar por perto algum objeto 
sagrado, como a cruz de Cristo, por exemplo. Mas havia muitos outros 
talismãs (objetos aos quais se atribuem poderes mágicos), originá-
rios das religiões africanas e indígenas, que serviam como poderosos 
agentes de cura. 

Atividade complementar

Professor, sobre o tema das mezinhas, peça aos alunos para con-
sultar seus familiares e saber se eles usam algum tipo de infusões, 
cataplasmas, xaropes, etc., feitos com ervas com o objetivo de ame-
nizar algum mal. Liste as respostas e aponte para a preservação da 
tradição do uso de ervas medicinais na sociedade brasileira atual.
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1716: Morte de Antonil. 1711: Publicação, recolhimento e 
queima do livro de Antonil. 

  Negros da terra e negros da Guiné
Nas capitanias de São Vicente, no sudeste, e de Pernambuco e da 

Bahia, no nordeste, os “negros da terra” – indígenas escravizados – foram os 
responsáveis pela montagem da produção do açúcar nos engenhos. Eram 
os indígenas que derrubavam as matas, plantavam, limpavam e colhiam a 
cana-de-açúcar. 

Mas, para os proprietários, tornou-se cada vez mais difícil capturá-los: 
além de as doenças terem matado milhares deles, muitos fugiram para o 
interior do Brasil, que conheciam muito bem. Os jesuítas, cada vez mais 
contra a escravização dos nativos, também não deram trégua aos colonos. 

A produção do açúcar precisava de um fornecimento de mão de obra mais 
frequente e estável. A solução não foi difícil: na África, desde muito tempo, 
havia pessoas escravizadas que eram vendidas aos negociantes europeus. 

A necessidade dos produtores do Brasil, assim como dos de outras 
colônias da América, foi suprida pelo tráfico atlântico de escravos entre a 
África e a América. Aos nascidos na África, os portugueses davam o nome 
de “negros da Guiné”, nos séculos XVI e XVII. 

Calcula-se que entraram, no primeiro século de colonização do Brasil, 
mais de 100 mil homens e mulheres escravizados da África. Nos séculos XVII 
e XVIII, teriam sido mais de 3 milhões deles. Vinham principalmente da região 
dos atuais Estados africanos do Congo e de Angola, mas também da África 
ocidental, onde hoje estão os Estados da Nigéria, do Benin e de Togo, etc.

Quando o quarto Garcia d’Ávila nasceu, em 1735, sua família já estava 
na Bahia havia quase 200 anos. A Bahia era a maior produtora de açúcar 
para exportação do Brasil, além de grande produtora de tabaco e de gado. 
O trabalho não era mais dos indígenas, pois a maioria dos escravizados era 
nascida na África. Foram pessoas de origem africana, portanto, que ele tor-
turou enquanto viveu, sem punição. 
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G. Dagli Orti/De Agostini Picture Library/ 
Getty Images; Reprodução/Biblioteca 
da Universidade de Leiden, Holanda.; 
Reprodução/Biblioteca Alberto Govi di 
Frabrizio Govi Módena, Italia.; Reprodução/
Arquivo da editora; The Granger Collection/
Glow Images; Reprodução/Palácio do 
Itamaraty, Ministério das Relações 
Exteriores, Brasília, DF.; G. Dagli Orti/De 
Agostini Picture Library/Getty Images; Tales 
Azzi/Pulsar Imagens

Após estudo do 

capítulo, você 

manteria sua 

resposta à pergunta 

da página 190?

Representação de navio negreiro aprisionado por navio inglês, croqui de 1857. Aos africanos era 
destinado o espaço indicado como slave deck – convés dos escravos, em português. Universidade do 
Missouri, Columbia, Estados Unidos.

Puxando pela memória

Ao final do capítulo, o alu-
no deve ser capaz de identi-
ficar historicamente o fato 
de a cana-de-açúcar, de ori-
gem asiática, ter sido levada 
para a Europa pelos árabes 
muçulmanos e cultivada em 
algumas ilhas do mar Medi-
terrâneo. A entrada da cana-de- 
-açúcar no Brasil se deu pelos 
portugueses, que já a cultiva-
vam, com êxito, nas ilhas por 
eles colonizadas do Atlântico, 
como as ilhas da Madeira e de 
São Tomé.

Atividade 
complementar

Os significados de 

“fazenda”

Qualquer pessoa que use 
o termo fazenda, hoje em dia, 
se refere a uma propriedade 
rural, mas não foi sempre as-
sim. Antes, era mais comum 
relacionar fazenda ao conjunto 
de bens de um indivíduo, de 
uma família. Em economia, o 
termo significa “finança públi-
ca, ou seja, de um estado, um 
município, um país”. 

Peça aos alunos que res-
pondam às seguintes ques-
tões:

1. Você conhece algum outro 
significado para o termo 
fazenda?

Além dos significados já 
mencionados, fazenda tam-
bém pode significar “qualquer 
pano ou tecido”.

2. Com base nos diversos 
significados do termo fa-
zenda, de que se ocupa o 
Ministério da Fazenda em 
nosso governo?

Ocupa-se das finanças pú-
blicas, ou seja, do que se re-
cebe de impostos da popula-
ção e do que se gasta para o 
governo do Brasil.

Atividade complementar

Os grandes produtores de açúcar, chamados de senhores de engenho, eram os que 
mais tinham escravos. Antonil, em seu livro Cultura e opulência do Brasil por suas dro-

gas e minas, escreveu que “os escravos são as mãos e os pés do senhor de engenho, 
porque sem eles no Brasil não é possível fazer, conservar e aumentar fazenda, nem 
ter engenho corrente”. 

1. O que ele queria dizer com os escravos serem as mãos e os pés do senhor de 
engenho?

Que os escravos eram responsáveis pelo funcionamento dos engenhos e pela sua 
riqueza.

2. O que significa “conservar e aumentar fazenda, nem ter engenho corrente”?

Engenho corrente significava engenho funcionando, em produção, e para fazê-lo 
funcionar e dar lucro (aumentar “fazenda”, aumentar os bens produzidos para o co-
mércio), os escravos eram fundamentais.
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O QUE APRENDEMOS?

1 |   É atribuída a Francisco I, rei da França, a seguinte frase: “Gostaria de ver a cláu-
sula do testamento de Adão que me afastou da partilha do mundo”. 

a) Qual o significado dessa frase e por que ela é atribuída ao rei da França?

b) Na prática, o que essa frase representava? 

2 |  Escambo é a troca de uma mercadoria por outra. Como os portugueses utiliza-
ram esse sistema de troca no Brasil? 

3 |  Quais eram os deveres de um donatário?

4 |  Quem era o sesmeiro?

5 |  É correto os historiadores portugueses chamarem a ocupação francesa de áreas 
do Brasil de “invasões francesas”? Seria correto denominar “invasões portugue-
sas” a ocupação do Brasil pelos portugueses?

6 |  Que função tiveram os jesuítas na colonização portuguesa do Brasil?

7 |  Sabendo que a palavra negro era utilizada como sinônimo de escravo, o que 
significavam as expressões “negro da terra” e “negro da Guiné”?

8 |  Os franceses exerceram algum tipo de influência na adoção, pelos portugueses, 
do sistema de capitanias hereditárias no Brasil? Qual? 

9 |  Por que a afirmação a seguir é falsa?
Foi no Brasil que os portugueses experimentaram pela primeira vez o cultivo 
da cana-de-açúcar.

10 |  Qual é a relação entre a pecuária, o açúcar e o tabaco na economia do Brasil na 
época colonial?

PESQUISA

Leia o que escreveu um comerciante e geógrafo flamengo sobre o açúcar 
extraído da cana no ano de 1572. 

O açúcar, que antes só era encontrado nos boticários que o reservavam 

para quem estivesse doente, hoje é devorado por gulodice […]. O que antes 

servia como medicamento, no presente serve-nos como alimento.

LEMPS, Alain Huetz de. 
As bebidas coloniais e a rápida expansão do açúcar. 

In: FLANDRIN, Jean Louis; MONTANARI, Massimo (Org.). 
História da alimentação. São Paulo: Estação Liberdade, 1998. p. 612.

• Que outras substâncias, além do açúcar ex-
traído da cana, os europeus utilizavam para 
adoçar seus alimentos no século XVI? Pes-
quise. 

Flamengo: o natural ou o 

habitante da região de Flandres, 

localizada na atual Bélgica.

Boticário: dono de botica, onde 

se vendiam também remédios; 

farmacêutico.

 Roteiro de estudos

O que aprendemos?

1. a)  O rei da França, Francis-
co I, não reconhecia a 
divisão do mundo en-
tre portugueses e es-
panhóis estabelecida 
pelo Tratado de Torde-
silhas (1494).

b)  A presença francesa no 
Brasil e sua tentativa de 
colonizar a baía de Gua-
nabara e a ilha de São 
Luís.

2. Para comerciar pau-brasil 
com os indígenas em troca 
de diversos objetos, como 
utensílios de metal, espe-
lhos, miçangas, etc.

3. Representar o rei na defe-
sa do território, no governo 
dos colonos, na aplicação 
da justiça e na arrecadação 
dos impostos.

4. Aquele que recebia uma 
porção de terras do dona-
tário ou do rei para cultivar.

5. O termo invasões france-

sas é inadequado, pois os 
portugueses não haviam 
povoado as terras ocupa-
das pelos franceses neste 
período inicial da coloniza-
ção. Já o termo invasões 

portuguesas é correto, 
porque eles realmente in-
vadiram as terras em que 
os indígenas habitavam há 
milhares de anos.

6. Os jesuítas tinham como 
função catequizar os indí-
genas, de modo a facilitar 
o sucesso da colonização 
portuguesa.

7. Ambas significavam ho-
mens e mulheres escra-
vizados – “negros” – e sua 
origem: indígenas (da ter-
ra) e pessoas nascidas na 
África (Guiné).

8. A presença de franceses no 
litoral do Brasil foi impor-
tante para a decisão do go-
verno português de ocupar 
efetivamente o território do 
Brasil pela implantação do 
sistema de capitanias he-
reditárias.

9. Porque os portugueses já 
tinham grande experiên-
cia no cultivo da cana-de-
-açúcar e na produção do 
açúcar.

10. A pecuária fornecia animais de tração para as lavouras, princi-
palmente para as de cana-de-açúcar, e para o beneficiamen-
to da cana, que era transformada em açúcar, mas também o 
couro dos animais servia para embalar os rolos de fumo que 
eram exportados.

Pesquisa

Mel de abelha e frutas.
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IMAGENS CONTAM A HISTÓRIA

O mapa abaixo, denominado Terra Brasilis, é parte de um atlas chamado Atlas Miller, publicado em 
1519 a pedido do rei de Portugal dom Manuel I. Para os portugueses, era muito importante conhecer 
e mapear as terras que iam conhecendo e, algumas vezes, conquistando. 

Observe o mapa e responda:

1 |  Que figuras nele se destacam? 

2 |  Que atividade econômica está re-
presentada? 

3 |  Como essa atividade era realizada? 
Explique.

4 |  Observe que, no mapa, não existe 
a parte oeste da América nem o  
oceano Pacífico. É correto afirmar 
que os portugueses conheciam todo 
o território representado no mapa 
no ano de 1519? Releia o texto do 
capítulo para justificar sua resposta.

Detalhe do mapa Terra Brasilis, de 

Lopo Homem, 1519. Biblioteca 

Nacional, Paris, Fran•a.
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 O PASSADO PRESENTE

O Brasil ainda cultiva cana-de-açúcar em grande escala e produz muito açúcar. Diferentemente do 
que acontecia no período colonial, quando o nordeste era o maior produtor de açúcar, hoje quem mais 
produz é a região Sudeste, com destaque para o estado de São Paulo.

1 |  No período colonial, engenho era o nome dado ao estabelecimento em que o açúcar era produzido. E 
hoje, você sabe como esse estabelecimento é chamado?  

2 |  Pesquise a posição que o Brasil ocupa hoje como produtor de açúcar (extraído da cana) no mundo.

3 |  A cana-de-açúcar também é produzida para a fabricação do etanol. Qual é a função e a importância do 
etanol hoje?

Imagens contam a 
história 
1. Árvores de pau-brasil; indíge-

nas; aves e animais nativos, 
como macacos.

2. A extração do pau-brasil pe-
los indígenas.

3. Por meio do escambo: os in-
dígenas cortavam as árvores 
e levavam as toras para as 
feitorias, onde eram trocadas 
com os portugueses por di-
versos objetos, como miçan-
gas, espelhos, roupas, etc.

4. Não. Em 1519, os portugue-
ses mal haviam ocupado o 
litoral do território que hoje 
é o Brasil.

Professor, a autoria do mapa 
Terra Brasilis é atribuída a Lopo 
Homem, cosmógrafo e cartógra-
fo português, e a Pedro e Jorge 
Reinel – não se sabe se eram 
irmãos ou pai e filho. Já o Atlas 
Miller foi ilustrado pelo miniatu-
rista Antônio de Holanda.

O passado presente
1. Usina.

2. O primeiro lugar.

3. O etanol é um combustível re-
novável – suas emissões de 
CO

2
 são compensadas pela 

plantação de cana-de-açú-
car. Isso o torna uma fonte 
mais limpa de energia do que 
a gasolina. No entanto, a pro-
dução exagerada da cana é 
prejudicial ao solo.

Material digital

Para avaliar o aprendizado de seus estudantes, verifique a pro-
posta de acompanhamento da aprendizagem do 3o bimestre loca-
lizada no Material digital do Manual do Professor.
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Você sabe o motivo de 

existirem bairros, praças, 

ruas e escolas em várias 

cidades do Nordeste, em 

especial no estado de 

Pernambuco, com o nome 

Maurício de Nassau?

13
OS HOLANDESES 

NO BRASIL

A história do Brasil durante o período colonial foi marcada por di-

versas guerras, em especial no século XVII. 

O foco dos principais conflitos foi o nordeste, que concentrava a 

maior parte das lavouras de cana-de-açúcar e dos engenhos coloniais. 

Em 1630, os holandeses atacaram o nordeste do Brasil, arrasaram 

Olinda e tomaram o Recife. 

Apesar da resistência local, a conquista holandesa avançou ano a 

ano. Até que, em 1634, os holandeses já estavam de posse dos atuais 

estados de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Nos anos se-

guintes avançaram ainda mais, conquistando o atual Sergipe e o litoral 

do Maranhão e do Ceará.

Os holandeses dominaram essa região por 25 anos. Um dos prin-

cipais generais da guerra contra os holandeses foi um homem negro, 

Henrique Dias. Participou da resistência à conquista e também da luta 

para expulsá-los. 

Henrique Dias foi um personagem polêmico, como veremos neste 

capítulo.

Batalha dos Guararapes, óleo sobre tela 

de autor anônimo, 1758. No detalhe, 

pode-se perceber o avanço de guerreiros 

negros liderados por Henrique Dias contra 

os holandeses. Museu Histórico Nacional, 

Rio de Janeiro.

Reprodução/Museu Histórico Nacional, Rio de Janeiro, RJ.

Créditos das imagens de baixo para cima: 
Reprodução/Fundação Biblioteca Nacional, Rio 
de Janeiro, RJ.; Reprodução/ Museu Siegerland, 
Siegen, Alemanha.; Reprodução/Fundação 
Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro, RJ.; 
Reprodução/Galeria Estadual de Arte, Dresden, 
Alemanha; Reprodução/Coleção particular; 
Reprodução/IHGB - Instituto Histórico Geografico 
Brasileiro de Pernambuco

 Capítulo 13 
Os holandeses no 
Brasil
O capítulo é dedicado ao tema 

da ocupação holandesa no Bra-
sil, no século XVII, no contexto 
do império colonial português. 
O personagem microanalítico 
é Henrique Dias, homem liber-
to, um dos principais generais 
da guerra contra os holandeses 
que lutaram na resistência con-
tra a conquista e também para 
os expulsar.

 Objetivos gerais do 
capítulo

• Discutir o fenômeno do ban-
deirantismo, característica 
da originalidade da coloniza-
ção de São Paulo em relação 
à do Nordeste açucareiro, na 
qual os mamelucos tiveram 
papel decisivo. 

• Vincular a conquista holan-
desa de parte do Nordeste 
açucareiro (exceto a Bahia) 
às guerras europeias e en-
fatizar a ruptura provocada 
por essa conquista, expondo 
suas motivações comerciais.

• Questionar o mito da supe-
rioridade do modelo de co-
lonização holandês, em ge-
ral associado ao governo de 
Maurício de Nassau.

Puxando pela memória
Resposta pessoal. Espera-se que os alunos relacionem o nome 

ao governador da região ocupada pelos holandeses no Nordeste, 
principalmente em Pernambuco, durante 25 anos do século XVII. 

Habilidade da BNCC 

trabalhada no capítulo

EF07HI13

Material digital
Para auxiliar em seu planejamento escolar e na organização de 

suas aulas, verifique o plano de desenvolvimento do 4o bimestre 
localizado no material digital do Manual do Professor.
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1578: Holandeses proclamam sua independência da Espanha. 

 Declínio português
A conquista holandesa de grande parte do nordeste brasileiro tornou-se 

possível graças ao enorme declínio do poder de Portugal desde o final do 
século XVI. 

Nessa época, sob o reinado de dom Sebastião, Portugal já não era o 
mesmo reino glorioso que fora no século anterior. 

O reino ainda tinha suas feitorias na costa africana, suas fortalezas na 
Índia e suas capitanias no litoral brasileiro. A Coroa e os mercadores conti-
nuavam lucrando com o tráfico de escravos, com as especiarias e o açúcar. 
Mas, mesmo assim, Portugal perdia a dianteira para a Espanha, dona de um 
império colonial rico em metais preciosos.

Somente o Brasil dava sinais de prosperidade, graças à economia açu-
careira, sobretudo das capitanias de Pernambuco e da Bahia.

No Oriente, as fortalezas portuguesas tinham passado por dificuldades. 
A fortaleza de Diu, na Índia, tinha sido cercada duas vezes por muçulmanos. 
Só não caiu por sorte e pela bravura dos soldados portugueses.

Na África, o esforço português se concentrou na costa ocidental, de 
onde vinham os escravos.

Um rei desastrado

Quando se tornou rei, em 1557, dom Sebastião tinha apenas três anos. 
É claro que o menino não assumiu o poder. Ficava brincando no palácio, 
enquanto sua avó, a rainha dona Catarina, e depois seu tio-avô, o cardeal 
dom Henrique, tomavam conta do governo. 

Ao completar 14 anos, em 1568, dom Sebastião subiu ao trono. Ele 
era um rapaz que gostava de artes militares, lutar com espadas e cavalgar 
com armaduras. Sentia-se como um cavaleiro medieval. Vários colegas de 
infância, todos da nobreza, seguiam o rei nas caçadas e nos exercícios de 
cavalaria.

Dom Sebastião era muito católico, sonhava em ver sua religião governar 
o mundo inteiro, embora o declínio português fosse evidente. 

Foi assim que, em 1574, aos 20 anos de idade, dom Sebastião decidiu 
comandar a invasão do Marrocos, no norte da África.

Seus conselheiros não entendiam por que o rei queria se meter ali, região 
que já não valia grande coisa para Portugal. Mas dom Sebastião era jovem 
e teimoso. Montou um exército com cerca de 25 mil homens e partiu para a 
guerra. Queria fazer uma cruzada, como um cavaleiro medieval, combatendo 
os muçulmanos na terra deles. Era tudo ou nada! Mas o tempo das Cruzadas 
já estava longe…

A batalha no Marrocos foi um desastre para Portugal. Milhares de sol-
dados morreram e outros tantos foram capturados pelos muçulmanos. O rei, 
com apenas 24 anos de idade, estava entre os mortos. 

RODRIGUES, 
Cláudio. O rei que 

virou lenda. São 
Paulo: Girafinha, 
2009. 

O desaparecimento 
do rei de Portugal na 
Batalha de Alcácer-
-Quibir deu origem a 
várias lendas, tanto 
em terras lusitanas 
quanto em seus 
domínios coloniais. 
Nesta versão 
maranhense, dom 
Sebastião foge da 
África e vai viver sob 
a ilha de Lençóis, 
confirmando a 
crença de que 
ele era um rei 
“Encoberto”. 

FIQUE DE OLHO

Cronologia 
do capítulo

Atividade 
complementar

D. Sebastião em versos

D. Sebastião se aliou a um 

líder muçulmano que aspirava 

recuperar o poder que tivera no 

Marrocos, destronando o seu 

sobrinho. Por isso, a batalha de 

Alcácer-Quibir ficou conhecida, 

no Marrocos, como a Batalha 

dos Três Reis. 

Veja, a seguir, um trecho da 

quarta parte do livro O rei que 

virou lenda, escrito em forma 

de poema pelo maranhense 

Cláudio Rodrigues. 

[…]

Tropas marcharam com pe-
sada artilharia / 20 mil ho-
mens com os reis jovens ha-
via. / 70 mil bravos guerreiros 
muçulmanos / pôs o sultão, já 
suspeitando dos seus planos. 
/ Mas o deserto é traiçoeiro, 
faz miragem / engana o trou-
xa, faz o forte ver visagem. / 
Os reis caíram na cilada do 
areal / Rapidamente esgota-
ram o arsenal. / Uma loucura 
era a luta, perceberam / Mas 
já bem tarde muitos homens 
pereceram. / Outros fugiram, 
sem pensar no rei amado / 
que, corajoso, não se deu por 
derrotado. / Fez-se silêncio, 
tudo então escureceu. / O sol 
fechou a sua cara e se escon-
deu. / Uma cortina de areia 
envolveu / mortos e vivos… 
o deserto então venceu.

RODRIGUES, Cláudio. O rei 
que virou lenda. Parte IV: A 

batalha de três reis. São Paulo: 
Girafinha, 2009.

Convide os alunos a res-

ponder à seguinte pergunta.

•  Essa parte do livro nar-

ra, de maneira literária, 

a derrota portuguesa em 

Alcácer-Quibir. A que o poe-

ta atribui essa derrota?

Espera-se que os alunos 

reconheçam que o poeta atri-

bui a derrota ao despreparo do 

exército português para uma 

guerra no deserto. Também 

usa o deserto como símbolo 

dos erros militares cometidos 

pelos portugueses e destaca 

a superioridade numérica do 

exército muçulmano.
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1579: Morte de dom Sebastião no Marrocos. 1580: Início da União Ibérica.

Representação da batalha de Alcácer-Quibir, em 1578, em que as tropas portuguesas são cercadas pelos muçulmanos. A imagem foi 
publicada pelo português Miguel Leitão de Andrade na obra Miscelânea do sítio de Nossa Senhora da Luz do Pedrógão Grande, em 
1629. Museu do Forte da Ponta da Bandeira, Lagos, Portugal.

Rei espanhol, rei português
Como dom Sebastião morreu solteiro e sem filhos, seu tio-avô, o cardeal 

dom Henrique, assumiu o trono português. Mas todos sabiam que era uma 
solução temporária. Além de idoso, dom Henrique era sacerdote católico, 
ou seja, não podia se casar. Ele morreu pouco tempo depois, em 1580.

É nesse momento que o rei da Espanha, Filipe II, o mais poderoso da 
Europa no final do século XVI, assume o trono português. 

Uni‹o IbŽrica

Logo no início, a união das Coroas espanhola e portuguesa, chamada 
de União Ibérica, agradou à nobreza portuguesa. Afinal, a Espanha era muito 
rica e poderosa. E, para guardar as aparências de que Portugal ainda era um 
reino poderoso, Filipe II assumiu o trono português com o título de Filipe I 
de Portugal. Na prática, contudo, Filipe se tornou rei e senhor do mais vasto 
império colonial. Além das colônias espanholas, passou a ser também soberano 
das possessões portuguesas, incluindo as da América, da África e da Ásia. 

Filipe II e dom 

Sebastião eram 

parentes. Mas foi 

o poder militar da 

Espanha, e não o 

parentesco, que 

garantiu a vitória de 

Filipe II.

CÁ ENTRE NÓS
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Texto complementar

Uma língua brasileira

A língua portuguesa falada no 
Brasil sempre pareceu estranha, 
por vezes irreconhecível, aos na-
turais de Portugal. O inverso 
também é verdadeiro. É comum 
encontrar visitantes brasileiros 
em sua primeira viagem à terra 
de Camões que, inicialmente, 
pouco entendem o português 
europeu. Em tom quase sem-
pre jocoso, uns acusam outros 
de se expressar em um idioma 
sem sentido, de difícil compreen-
são. A discussão pertence àquele 
gênero em que todos têm gran-
de parte de razão. A língua dos 
colonizadores portugueses no 
Brasil nunca parou de se trans-
formar, embora se encontrem 
rudimentos do português an-
tigo em alguns poucos lugares 
do imenso território brasileiro. 
O idioma falado por aqui foi le-
vado e disseminado para o Sul 
e Centro-Oeste do país desde o 
século XVI pelos bandeirantes 
paulistas, que imprimiram a ele 
aspectos regionais colhidos du-
rante as longas viagens explorató-
rias. [...] A língua falada no nosso 
país hoje pode ser considerada 
única, tal a diferença com o ori-
ginal europeu. Os especialistas 
estimam que, talvez, em mais 200 
anos, ela se torne efetivamente 
autônoma [...].

FIORAVANTI, Carlos. Ora pois, 
uma língua bem brasileira. 

Revista Pesquisa Fapesp, 
230. ed, abr. 2015. Disponível em: 

<http://revistapesquisa.fapesp.
br/2015/04/08/ora-pois-uma-

lingua-bem-brasileira/>. Acesso 
em: 19 set. 2018.

 Para desenvolver

A Espanha devora Portugal
O padre Antônio Vieira foi o principal jesuíta do mundo português. 

Nasceu em Lisboa, no ano de 1608, mas foi criado na Bahia. Escrevia 

bem e fazia belos sermões, misturando temas bíblicos com assun-

tos importantes do momento, que encantavam o público nas igrejas.

Na década de 1630, Vieira pregou um sermão na Bahia tratando do 

rei português, D. Sebastião. O rei tinha morrido muito jovem e, como 

não era casado nem tinha filhos, o trono português ficou vago. Portu-

gal foi tomado pela Espanha de Filipe II.

Nesse sermão, Vieira lamentou o desaparecimento do jovem rei 

e o domínio espanhol sobre Portugal. “Uma desgraça que os portu-

gueses não mereciam! Quando Portugal ficaria livre da Espanha?” E, 

prosseguindo, conjecturava: “Quem sabe D. Sebastião não voltaria das 

sombras para reassumir o seu trono? Quem sabe ainda estaria vivo, 

escondido em algum lugar, encoberto pelas nuvens?”.

De olho na BNCC

Todo o conteúdo do capítu-

lo se insere no objeto de co-

nhecimento elencado e permi-

te ao aluno, após sua leitura 

e realização das atividades 

propostas, entender o contex-

to que relaciona o continente 

europeu, o africano e o ameri-

cano, tendo como tema prin-

cipal a expansão holandesa 

e a invasão da América por-

tuguesa. Permite, portanto, 

trabalhar a habilidade:

¥ EF07HI13 – Caracterizar 

a ação dos europeus e 

suas lógicas mercantis 

visando ao domínio no 

mundo atlântico.
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1621: Criação da Companhia das 
Índias Ocidentais. 

1624: Holandeses tomam Salvador. 

Entradas e bandeiras 
(Brasil). Direção 
de Arthur Fontes, 
2011. 26 min. (Série 
Histórias do Brasil.) 
Disponível em: 
<www.historia.seed.
pr.gov.br/modules/
video/showVideo.
php?video=18148>. 
Acesso em: 14 maio 
2018.

O mameluco 
Jerônimo domina 
os segredos da 
mata e é guia de 
uma expedição 
bandeirante. Além 
de conhecer o 
caminho, ele decifra 
os rastros dos 
animais, encontra 
comida e água.

FERREIRA, A. Celso; 
IVANO, Rogério. A 

conquista do sertão. 
São Paulo: Atual, 
2011.

Esse livro enfoca 
a conquista dos 
sertões pelos 
portugueses, 
revelando que o 
mapa do Brasil é 
resultado de um 
longo e violento 
processo de 
colonização.

FIQUE DE OLHO Expansão territorial
Em um primeiro momento, a união das Coroas foi vantajosa para o 

Brasil português, pois foi durante a União Ibérica que os portugueses se 

arriscaram no interior, então chamado de sertão. Naquela época, sertão 

não significava terra árida, como hoje, mas era sinônimo de selva, florestas, 

terras não dominadas. 

Expansão bandeirante 
As expedições para o sertão foram chamadas de entradas ou bandeiras. 

As entradas contavam com o apoio da Coroa, e as bandeiras eram organizadas 

por particulares. A maioria dos aventureiros eram mamelucos, nome dado 

aos filhos de portugueses com índias. Os mamelucos, que conheciam muito 

bem a selva e falavam tupi, partiam em busca de ouro e pedras preciosas e 

também de indígenas, para capturá-los e vendê-los como escravos no litoral.

Bandeirantes em marcha. Fonte: elaborado com base em DONATO, Hernâni. O cotidiano brasileiro no 

sŽculo XVII. São Paulo: Melhoramentos, 1997. p. 34-35.

Os bandeirantes capturavam indígenas para vendê-los no litoral e também para 
explorá-los como escravos. Observe com atenção a imagem abaixo. Há algum 
elemento nela representado que comprove essa afirmação? Qual?
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O  QUE HÁ NA IMAGEM?

Conquista do Maranhão
Foi também no período da União Ibérica (1580-1640) que ocorreu a efe-

t iva conquista do Maranhão. Os donatários dessa capitania não haviam se 

apossado daquelas terras, onde os franceses, aproveitando-se da situação, 

acabaram criando a França Equinocial. Como vimos, os portugueses derro-

taram os franceses e os expulsaram do Maranhão no ano de 1615, durante 

a União Ibérica.

Os holandeses no Brasil | CAPêTULO 13 211

Atividade 
complementar

Invasão militar da 

Espanha sobre Portugal

Mas não foi o fato de 
D. Sebastião ser parente dos 
reis espanhóis que permitiu 
à Espanha engolir Portugal. 
Foi a força militar de Filipe, 
que chegou mesmo a invadir 
o país vizinho para garantir 
seu domínio.

• Como explicar a enorme 
força militar do rei espa-
nhol Filipe II? Consulte o 
capítulo 9 deste volume, 
que trata da constituição 
do império colonial espa-
nhol da época. 

Os alunos devem reconhe-
cer a exploração dos metais 
preciosos (ouro e prata), so-
bretudo no México e no Peru.

O que há na imagem?

Na imagem, os nativos fo-
ram representados carregan-
do fardos e levando um ban-
deirante em uma rede.
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1630: Holandeses conquistam Pernambuco. 

Geografia

Ao longo do século XVII, a exploração do sert ão alargou os domínios portugueses na América, 

ultrapassando a linha divisória estabelecida pelo Tratado de Tordesilhas, em 1494. Partindo de 

São Paulo, os bandeirantes se expandiram para o sul, centro-oeste e planalto mineiro. Antônio 

Raposo Tavares, por exemplo, comandou uma expedição que, do Mato Grosso, alcançou a 

Amazônia. Veja no mapa.

A expansão bandeirante no centro-oeste, a partir de São Paulo, também aproveitou o curso 

dos rios. Os bandeirantes faziam balsas e jangadas para enfrentar as monções. Venciam rios e 

cachoeiras levando água pelo peito.

A partir do texto acima, pesquise:

1 | Como se chama a navegação realizada nos rios? 

A HISTÓRIA NÃO ESTÁ SOZINHA

1632: Calabar se alia aos holandeses. 

Brasil: Principais bandeiras (século XVII)

Fonte: elaborado com base em ALBUQUERQUE, Manoel M. Atlas histórico escolar. Rio de Janeiro: Fename, 1978. p. 22.
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2 | Qual é o significado de mon•›es?

 Para desenvolver

Franceses na América 
portuguesa

Sobre a expulsão dos france-

ses da baía da Guanabara, ver o 

capítulo anterior.

Atividade 
complementar

Maranhão conquistado

Outro episódio importante 

durante a União Ibérica foi a 

expansão para o norte ma-

ranhense. Os donatários da 

capitania nunca tinham se 

apossado daquelas terras e 

disso se aproveitaram os fran-

ceses. Comandados pelo fran-

cês Daniel de La Touche, con-

quistaram a região em 1612. 

Deram-lhe o nome de França 

Equinocial e fundaram a cida-

de de São Luiz, capital do atual 

estado do Maranhão.

Mas a Coroa espanhola não 

estava disposta a ceder terre-

no aos franceses, muito me-

nos os colonos portugueses. 

Eles já tinham expulsado os 

franceses da Guanabara, em 

1567, e voltaram a expulsá-los 

do Maranhão, em 1615. Che-

fiando soldados portugueses 

e índios leais, Jerônimo de Al-

buquerque pôs os franceses 

para correr. Melhor dizendo, 

para navegar de volta à França.

Jerônimo de Albuquerque 

era filho de um português do 

mesmo nome com uma índia 

chamada Arco Verde. Nosso Je-

rônimo era mameluco. Costu-

mava dizer que bastava comer 

um pedaço de cobra assada e 

um punhado de farinha para 

se manter forte na luta. Ficou 

conhecido como Jerônimo de 

Albuquerque Maranhão, por 

causa de sua conquista. 

• Jerônimo de Albuquerque manteve o nome de São Luiz para a 

cidade conquistada aos franceses. Que santo é este? Pesquise.

As pesquisas dos alunos devem mostrar que se trata de Luís IX, 

rei da França no século XIII, que comandou uma das cruzadas con-

tra os muçulmanos no Oriente.  

A História não está 
sozinha

Geografia

1. A navegação em rios é 

chamada fluvial.

2. Monções são ventos sazo-

nais das regiões tropical 

e subtropical produzidos 

pela alternância entre a 

estação chuvosa e a es-

tação seca. São ventos 

acompanhados de gran-

des chuvas.
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 Holandeses de olho no Brasil

Foi no contexto da União Ibérica que os holandeses conquistaram o 
nordeste brasileiro.

Para entender esse fato é preciso que recuemos um pouco no tempo. 
Os Países Baixos, cuja principal província era a Holanda, pertenciam à Coroa 
espanhola desde o século XVI. Quando Filipe II assumiu o trono, em 1556, 
passou a tratar a região com mão de ferro. Aumentou impostos e ordenou 
perseguições religiosas contra a população, pois boa parte dela tinha se 
convertido ao protestantismo.

Em 1568, as províncias protestantes se revoltaram contra a Espanha, 
provocando uma guerra que duraria 80 anos. Em 1579, um ano antes da 
união entre as Coroas ibéricas, as províncias rebeldes proclamaram a sua 
independência, lideradas pela Holanda, fundando uma república.

Em 1604, os holandeses criaram a Companhia das Índias Orientais para 
atuar no oceano Índico. Tomaram várias feitorias portuguesas envolvidas no 
comércio de especiarias.

Em 1621, criaram a Companhia das Índias Ocidentais, esta para atuar 
no Atlântico, com o objetivo de assaltar as frotas espanholas que carrega-
vam ouro e prata para Sevilha e de conquistar as capitanias açucareiras do 
nordeste brasileiro.

Guerra do açúcar

Em 1624, os holandeses atacaram a Bahia, segunda grande produtora 
de açúcar e sede do governo-geral do Brasil colonial. Chegaram a tomar a 
capital, Salvador, mas tiveram de deixá-la no ano seguinte, repelidos pela 
população local.

Os holandeses pretendiam fazer da Bahia seu quartel-general para con-
quistar todo o nordeste açucareiro, mas mudaram de planos após a derrota 
de 1625. Sabendo que as defesas de Olinda e do Recife eram precárias, o alvo 
passou a ser Pernambuco. Além disso, essa região era a principal produtora 
de açúcar da colônia. 

Vitória holandesa

Em 1630, a frota holandesa se aproximou do litoral pernambucano. Eram 
nada menos que 67 navios e 7 mil soldados bem armados, além de quase 
mil canhões. Olinda foi arrasada; o Recife, conquistado.

Liderados pelo governador Matias de Albuquerque, soldados luso-bra-
sileiros e indígenas se refugiaram no Arraial do Bom Jesus, na várzea do rio 
Capibaribe, e organizaram tropas guerrilheiras para sabotar os holandeses, 
impedindo-os, assim, de dominar a várzea açucareira. Foi então que Henrique 
Dias entrou em cena.

História do Brasil 

por Boris Fausto 

– Colônia (Brasil). 

Direção de Mônica 

Simões, 2002. 

28 min. Disponível 

em: <https://

tvescola.org.br/tve/

video?idItem=12145>. 

Acesso em: 14 maio 

2018.

Usando imagens 

e documentos, o 

historiador Boris 

Fausto conta como 

era o Brasil nos 

primeiros séculos 

após a chegada dos 

europeus.

FIQUE DE OLHO

Arraial: lugar pequeno, 
vilarejo, povoado 
provisório. 

Guerrilheiro: que 
faz guerrilha, uma 
pequena guerra, em 
razão de não ser guerra 
aberta e convencional. 
Caracteriza-se 
pela ocultação dos 
combatentes e por sua 
grande mobilidade.

1635: Fim da resistência luso-brasileira 
em Pernambuco. 

1637: Maurício de Nassau assume o governo do Brasil holandês. 
Holandeses conquistam São Jorge da Mina, na Guiné.  Para desenvolver

Os holandeses são 
flamengos?

Os naturais da Flandres, im-
portante região dos Países Bai-
xos, eram chamados de flamen-
gos. Os portugueses costuma-
vam confundir os flamengos com 
os holandeses, naturais da Holan-
da, desde o século XVI. Na reali-
dade, muitos flamengos fugiram 
para Amsterdã, no final do século 
XVI, para escapar da perseguição 
religiosa ordenada por Filipe II, 
e investiram dinheiro na Com-
panhia das Índias Ocidentais. 
Esse fato reforçou a confusão 
entre flamengos e holandeses 
no vocabulário português.

Os Países Baixos estavam em 
luta por sua independência, for-
mando a União de Utrech, em 
1578, contra a Espanha, base 
da formação dos Países Baixos 
calvinistas – Holanda, motivo 
pelo qual eles consideravam os 
espanhóis seus inimigos. Os co-
merciantes holandeses há muito 
tempo investiam em manufaturas 
para refinar o açúcar bruto, com-
prado em Lisboa, Portugal, e na 
sua distribuição na Europa. Com 
a União Ibérica (1580-1640), o 
rei espanhol proibiu aos holan-
deses comerciar com Portugal. 
Assim, os holandeses criaram, 
em 1604, a Companhia das Ín-
dias Orientais, com o intuito de 
entrar no comércio dos produtos 
orientais dominado por Portugal, 
e, em 1621, a Companhia das Ín-
dias Ocidentais, com o objetivo 
de controlar a produção de açú-
car, invadindo regiões açucarei-
ras no Brasil. Primeiro tentaram 
ocupar a Bahia, sem sucesso, e 
depois Pernambuco, onde foram 
vitoriosos e se estabeleceram de 
1630 a 1654.

Atividade complementar

Leia para os alunos e elabore uma atividade de interpretação do trecho do documen-
to abaixo, escrito por um comerciante holandês, em 1623, que apresenta as “razões 
para tirar ao rei da Espanha as terras do Brasil”:

Terceira razão: “Embora a terra do Brasil seja maior do que toda a Alemanha, Fran-
ça, Inglaterra, Espanha, Escócia, Irlanda e os dezessete Países Baixos juntos, e embo-
ra os portugueses se tenham fixado em umas boas quatrocentas milhas, ao largo das 
costas marítimas, (...) contudo há apenas dois lugares mais importantes do mesmo 
país, isto é, a Bahia e Pernambuco. (...)” Quarta razão: “Estes dois lugares, (...) não 

dispõem de forças consideráveis ou fortalezas; de modo que, com a graça de Deus, os 
mesmos poderão ser e serão ocupados (...) principalmente se a Companhia das Ín-
dias Ocidentais para aí enviar oficiais corajosos, bons soldados, mestres e engenheiro 
experimentados e adequados instrumentos de guerra.” 

MOERBEECK, Jan Andries. Motivos porque a Companhia das Índias Ocidentais deve tentar 
tirar ao Rei da Espanha a terra do Brasil. Amsterdam, 1624. In: Documentos Históricos. 

Os Holandeses no Brasil. Prefácio e notas de José Honório Rodrigues. Rio de Janeiro: 
Instituto do Açúcar e do Álcool, 1942, p. 30.
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1638: Holandeses fracassam em sua 
nova tentativa de conquistar a Bahia. 

  Henrique Dias e a 
sociedade escravista
Não se sabe o ano exato em que nasceu, mas é certo que Henrique 

Dias era natural de Pernambuco. Estima-se que estava próximo dos 30 anos 

quando se apresentou a Matias de Albuquerque, em 1633, “para servir com 

alguns de sua cor” – palavras suas – na guerra contra os holandeses. Liderava 

pouco mais de cem homens, todos libertos, isto é, ex-escravos, inclusive ele 

próprio.

No Brasil escravista não era incomum que escravos fossem alforriados 

pelos senhores. No entanto, isso se restringia a apenas alguns ou algumas 

e – é claro – sempre por razões particulares. A maioria dos escravizados 

morria nessa condição.

Henrique Dias conseguiu sobreviver e se destacar, como negro, em uma 

sociedade em que a maioria dos negros vivia escravizada. Liderou por anos 

um grupo de libertos que caçava escravos fugidos. Era, como se dizia na 

época, um capitão do mato. Foi essa atividade que lhe permitiu formar um 

pequeno exército que capturava escravos fugitivos ou atacava quilombos.

Henrique Dias viu nova oportunidade de ascensão ao se apresentar a 

Matias de Albuquerque. Comandou seus homens com grande bravura. Foi 

ferido várias vezes e, numa delas, em 1637, teve sua mão arrancada por um tiro 

de arcabuz. Destacou-se a ponto de receber o título simbólico de “governa-

dor dos crioulos, pretos 

e mulatos do Brasil”. 

O título atribuído 

a Henrique Dias era um 

pouco exagerado, pois 

ele só comandava cer-

ca de 100 libertos, entre 

africanos ou nascidos em 

Pernambuco.

... que, na linguagem 
da época, crioulo 
era o nome que se 
dava aos negros 
nascidos na colônia, 
enquanto preto era 
o natural da África, 
e mulato era o 
filho de branco com 
negra ou crioula? 

VOCÊ JÁ 
OUVIU FALAR  ...

Arcabuz: antiga 

espingarda de cano 

curto e largo.

1640: Portugal se revolta contra a 
Espanha. 

... que o caso de 
Henrique Dias 
mostra que alguns 
africanos e seus 
descendentes 
podiam ascender 
socialmente? Alguns 
libertos receberam 
honrarias e pensões 
por lutarem pelos 
interesses da Coroa 
portuguesa, como 
Henrique Dias. 
Outros conseguiam 
ascender pelo 
próprio trabalho 
e compra de sua 
liberdade. Mas esses 
eram casos isolados, 
pois a maioria, 
fosse capturada na 
África ou nascida no 
Brasil, vivia e morria 
escravizada.

VOCÊ JÁ 
OUVIU FALAR  ...
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Retrato de Henrique Dias, óleo 
sobre tela de Ostervaldo. Coleção 
particular/Museu da Gráfica do 
Exército, Brasília, Distrito Federal.

Atividade 

complementar

Recompensas pela luta 

contra os holandeses

Anos depois, na guerra de 
expulsão dos holandeses, 
Henrique Dias chegou a co-
mandar dois mil soldados em 
várias batalhas, incluindo es-
cravizados. Alguns poucos 
ganharam a liberdade pelo 
serviço militar contra os ho-
landeses. O próprio Henrique 
ganhou um prêmio valioso da 
Coroa portuguesa, algo equiva-
lente a um título de nobreza, 
além de terras e pensão em 
dinheiro. Parentes de Henrique 
pediram o mesmo prêmio por 
lutarem nesta guerra. Alguns 
ganharam, mas não levaram.

• Discuta em grupo com os 
colegas se o prêmio conce-
dido a Henrique Dias abriu 
aos africanos e seus des-
cendentes alguma chance 
de ascensão social, ape-
sar de viverem em uma so-
ciedade escravista.

Eles devem identificar que 
o caso de Henrique Dias com-
prova que alguns africanos e 
seus descendentes podiam 
ascender socialmente. Nesse 
caso, foram libertos que rece-
beram honrarias e pensões 
por lutarem pelos interesses 
da Coroa portuguesa. Escra-
vizados também podiam se 
livrar da escravidão por iguais 
serviços. Outros conseguiam 
ascender, já libertos, pela prá-
tica de pequeno comércio. E 
também houve mulatos que 
ascenderam por receberem al-
guma herança paterna, sendo 
filhos de brancos. Mas esses 
eram canais reduzidos para a 
ascensão dos negros no Bra-
sil escravista. A maioria, fosse 
capturada na África ou nas-
cida no Brasil, vivia e morria 
escravizada.

Material digital

Como sugestão para trabalhar essas habilidades, acompanhe a 
sequência didática O Brasil e os holandeses localizada no material 
digital do Manual do Professor.
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Fim da resist•ncia

A resistência do Arraial do Bom Jesus re-

tardou a conquista holandesa por dois anos. 

Mas, a partir de 1632, os holandeses tomaram 

outras capitanias e avançaram para o interior. 

O arraial foi tomado em 1635. 

Os holandeses, então, fizeram um acordo 

com os senhores de engenho, que estavam 

dispostos a ficar na região produzindo açúcar. 

Ofereceram crédito fácil e liberdade de religião.

Um dos fatos marcantes na virada da guer-

ra a favor dos holandeses foi a deserção de 

Domingos Fernandes Calabar, mestiço, braço 

direito de Matias de Albuquerque.

Após a passagem de Calabar para o lado 

holandês, em 1632, os holandeses ganharam 

todas as batalhas. Calabar conhecia como nin-

guém o território da guerra. Mas a derrota per-

nambucana não foi culpa exclusiva de Calabar. 

Pesaram mais os reforços enviados pela Holanda 

e a falta de apoio da Espanha aos resistentes. 

OUTRAS HISTîRIAS LUTAS SOCIAIS

Ass Ždio ao Arraial de Bom Jesus pelos holandeses em 1635. Gravura de 1671. Pesquisas arqueológicas localizaram o forte 
da resistência pernambucana na hoje chamada estrada do Arraial, no bairro de Casa Amarela, na cidade do Recife atual. Na 
época, ele ficava na várzea do rio Capibaribe. Os arqueólogos descobriram parte do fosso, a base das muralhas e outros 
objetos. Mapoteca do Ministério das Relações Exteriores, Rio de Janeiro.
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• Qual foi o destino de Calabar? Pesquise.

1641: Holandeses conquistam Angola. 1645: Início da Insurreição Pernambucana. 

Atividade 
complementar

Calabar

A história de Calabar foi uti-

lizada como base para uma 

peça de teatro escrita pelos 

artistas Chico Buarque e Ruy 

Guerra durante o período da 

ditadura militar no Brasil, já 

no século XX. No entanto, de-

vido à repressão que se vivia 

no país naquele momento, a 

peça foi censurada pelos mili-

tares, em 1973, supondo que 

os autores queriam criticar o 

regime militar vivido no perío-

do. No entanto, podemos tam-

bém analisar esse fato, a fim 

de discutir o seguinte tópico:

• Em sua opinião, devemos 

julgar Calabar como uma 

figura negativa de nossa 

história por haver traído 

Portugal? Justifique sua 

resposta.

Resposta pessoal. Essa 

atividade incentiva os estu-

dantes a refletir sobre o mo-

tivo pelo qual Calabar é visto 

como traidor e se esse tipo de 

julgamento é realmente váli-

do quando nos propomos a 

interpretar determinado pe-

ríodo histórico. 

Outras histórias 

Lutas sociais 

Calabar foi capturado por 

tropas de Matias de Albuquer-

que, em 1635. Condenado por 

alta traição, foi enforcado e 

teve seu corpo esquartejado.
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1648: Portugueses reconquistam o porto de Luanda, em Angola. 

 O Brasil holandês

Em janeiro de 1637, chegou ao Recife o conde Maurício de Nassau, 
nomeado pela Companhia das Índias Ocidentais para governar o nordeste. 
Nassau era um homem de grande experiência militar, o que contava muito 
para governar o Recife naquele momento e para continuar conquistando 
outros territórios, como desejavam os holandeses. 

O governo de Nassau

Nassau conseguiu o apoio dos senhores de engenho e dos comerciantes 
luso-brasileiros. Para isso, convenceu a Companhia das Índias Ocidentais a 
facilitar empréstimos para os produtores de açúcar, principalmente para a 
reconstrução dos engenhos. Recife se tornou, então, o maior mercado de 
escravos africanos de toda a América. Ele respeitou a religião católica da 
maioria da população e incentivou os judeus portugueses refugiados em 
Amsterdã a investir no comércio açucareiro. A primeira sinagoga da América 
foi construída exatamente no Recife, durante seu governo.

Nassau também procurou urbanizar o Recife. Determinou a construção 
de um palácio na ilha de Antônio Vaz, do outro lado do rio Capibaribe, e deu 
ao local o nome Cidade Maurícia (hoje integrada à cidade do Recife). Patro-
cinou a vinda de artistas holandeses, que retrataram a natureza da região e 
a sociedade colonial. 

1649: Vitória pernambucana na segunda 
batalha de Guararapes. 

Brasil: A conquista e a dominação holandesa (século  XVII)

Fonte: elaborado com base em ALBUQUERQUE, Manoel M. Atlas histórico escolar. 
Rio de Janeiro: Fename, 1978. p. 26.
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O programa 

mostra os conflitos 

que culminaram 

com as chamadas 

invasões holandesas 

e os transtornos 

envolvendo 

brasileiros, 

portugueses e 

holandeses, além 

do impulso cultural 

trazido por Maurício 

de Nassau. Todas 

as encenações são 

feitas por bonecos 

animados.
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 Para desenvolver

A ponte de Nassau e o 
boi voador

Uma das obras de Nassau foi a 

construção de uma ponte unindo 

o Recife Antigo à Cidade Maurícia. 

Iniciada em 1640, foi concluída 

em 1644. Nassau programou 

uma grande festa para a inaugu-

ração da ponte. Cobrou pedágio 

e anunciou que todos veriam o 

voo espetacular de um boi! Daí 

surgiu a lenda do “boi voador” 

de Nassau. Afinal, o boi voou?

Claro que não, embora os es-

pectadores tenham visto, de lon-

ge, um boi entrar em um sobra-

do e atravessar o ar até chegar 

a uma casa defronte. O boi que 

entrou no sobrado era verdadeiro, 

mas o que “voou” era empalha-

do, movido pela tração de gros-

sos arames. Um teatro que virou 

lenda. O próprio Nassau virou um 

mito, um símbolo de “bom gover-

nante”. Na verdade, ele só cuidava 

dos seus interesses e dos lucros 

da empresa holandesa.

Atividade 

complementar

Boi na ponte

• Você conhece alguma mú-

sica do Brasil recente que 

menciona o episódio do 

“boi voador”? Pesquise.

A pesquisa deve trazer a 

canção “Boi voador não pode”, 

frevo de Chico Buarque de 

Holanda composto nos anos 

1970 que, de várias maneiras, 

lançava uma crítica à ditadura 

militar no Brasil. Explore bem a 

letra da música, fazendo o pas-

sado dialogar com o presente.
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 Revolta pernambucana
Nassau governava o Brasil holandês quando, em 1640, os portugueses 

romperam com a Coroa espanhola. 
O episódio ficou conhecido como Restauração. Um novo rei português, 

dom João IV, tomou o lugar do rei espanhol que ocupava o trono em Portugal. 
A Restauração portuguesa, entretanto, não trouxe consequências imediatas 
para o Brasil holandês, onde os negócios prosperavam e os senhores de 
engenho estavam satisfeitos.

Crise do Brasil holandês

A situação só começou a mudar em 1643, quando os negócios holan-
deses no Brasil começaram a não render os lucros esperados. O preço do 
açúcar branco, principal produto de exportação, caiu 40%. Os senhores de 
engenho estavam endividados até o pescoço. Nassau tentou acalmar os 
banqueiros holandeses, mas o jogo apertou. A Companhia das Índias exigia 
o pagamento das dívidas. Nassau desistiu. Deixou o governo em 1644, não 
sem antes alertar para o perigo de uma rebelião.

1654: Holandeses expulsos do Brasil. 

Em 1641, o rei 

português tentou 

negociar com a 

Holanda a devolução 

das capitanias 

açucareiras do Brasil, 

alegando que elas 

haviam sido tomadas 

quando Portugal 

estava dominado 

pela Espanha. Os 

holandeses, porém, 

não quiseram saber 

de conversa.

CÁ ENTRE NÓS

1678: Ganga Zumba celebra acordo com o 
governo colonial e morre envenenado.

As conquistas de Nassau

O governo de Nassau contribuiu para a ampliação 

do território holandês no Brasil. Ao sul, conquistou 

Sergipe, para garantir o suprimento de gado, e alcançou 

Penedo, na foz do rio São Francisco, onde foi construí-

do o forte Maurício. Ao norte, determinou a conquista 

do litoral cearense e maranhense. Empenhado em 

consolidar o tráfico africano de escravos, também 

organizou e orientou conquistas no litoral africano: a 

feitoria portuguesa do castelo de São Jorge da Mina, 

na Guiné, foi tomada em 1637, e Angola, em 1641. A 

nova tentativa de conquistar a Bahia, contudo, fracassou 

em 1638. A resistência baiana foi mais forte.

• Que características da vida do conde Maurício de Nassau essa imagem procura destacar?

OUTRAS HISTÓRIAS EPISîDIOS

R
e
p

ro
d
u
ç
ã
o

/ 
M

u
s
e
u

 S
ie

g
e
rl
a
n
d

, 
S

ie
g
e
n

, 
A

le
m

a
n

h
a
.

Maurício de Nassau retratado por Govert Flinck, 

1658. Museu Siegerland, Siegen, Alemanha.

Atividade 
complementar

Restauração portuguesa

Em dezembro de 1640, os 
conspiradores derrubaram o 
governo espanhol em Portu-
gal, proclamando a Restaura-
ção, dando início a uma guerra 
que só terminou em 1668. Em 
1641, o rei português mandou 
embaixadores para a Holanda 
para negociar a devolução das 
capitanias açucareiras do Bra-
sil. Alegaram que elas tinham 
sido tomadas no tempo em 
que Portugal estava dominado 
pela Espanha, que também era 
inimiga da Holanda. Os holan-
deses, porém, não quiseram 
saber de conversa. 

Após ter feito a leitura des-
se texto com os alunos, faça 
a seguinte pergunta.

• Por que vocês acham que 
os holandeses não aceita-
ram devolver as capitanias 
do Brasil para Portugal, já 
que a Espanha era uma ini-
miga comum de portugue-
ses e holandeses?

Os alunos devem responder 
que foi por causa dos elevados 
investimentos que a Compa-
nhia das Índias Ocidentais ti-
nha feito na região.

Outras histórias 

Episódios

• A imagem realça o perfil 
militar de Nassau, que 
aparece com uma espada 
na mão e outra na cintura.

Sobre as conquistas holan-
desas em Angola, ver capítulo 
10 deste livro.
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1694: Domingos Jorge Velho é contratado para derrotar os quilombolas. 

Não deu outra. Os grandes senhores do açúcar se revoltaram contra os 

holandeses e a guerra eclodiu em 13 de junho de 1645, liderada por João 

Fernandes Vieira, que devia uma fortuna à empresa holandesa.

Pode-se dizer que a revolta pernambucana foi uma rebelião de caloteiros, 

embora eles tenham tentado justificá-la alegando que lutavam pelo catoli-

cismo contra os calvinistas. Chegaram até mesmo a chamá-la de “guerra da 

liberdade divina”.

O levante deu certo. A companhia holandesa, cansada de investir no 

Brasil, custou a mandar reforços. Preferiu exigir que o rei português acabasse 

com a revolta, ameaçando invadir Portugal. Para acalmar os holandeses, o rei 

prometia que estava fazendo tudo que lhe era possível. Mas ele nada fez…

Ind’genas e africanos em armas

Na guerra para a expulsão dos holandeses, Henrique Dias chegou a 

comandar dois mil soldados em várias batalhas, incluindo escravos. Alguns 

poucos ganharam a liberdade pelo serviço militar contra os holandeses. 

O próprio Henrique ganhou um prêmio valioso da Coroa portuguesa 

por ter lutado contra os holandeses, algo equivalente a um título de nobre-

za, além de terras e pensão em dinheiro. Parentes de Henrique pediram o 

mesmo prêmio por lutarem nessa guerra.

Além desse exército negro, os rebeldes pernambucanos contaram com 

forte apoio indígena. Nesse caso, foram os potiguaras liderados por Filipe 

Camarão que lutaram contra os holandeses, desde a guerra de resistência 

até as lutas pela expulsão.

Por volta de 1648, os holandeses estavam reduzidos ao controle do 

Recife, de Olinda e de alguns portos menores do litoral.

Caloteiro: pessoa que 

não paga suas dívidas 

de propósito, que toma 

dinheiro emprestado 

sem a intenção de 

devolvê-lo.

Levante: neste 

contexto, sinônimo de 

revolta, rebelião.

Potiguar: grupo 

indígena de língua tupi 

espalhado pelos atuais 

estados do Maranhão, 

Ceará, Rio Grande do 

Norte, Pernambuco e 

Paraíba.

Retrato de Filipe 
Camarão. Óleo sobre tela 
de artista anônimo, século 
XVII. Museu do Estado de 
Pernambuco, Recife.
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Atividade 
complementar

Mito ou história? 

Após ler o texto acima com 

os alunos, desenvolva com 

eles a atividade abaixo.

• Em grupos, discutam so-

bre a crença mencionada 

no texto de que a revolta 

contra os holandeses uniu 

as raças formadoras do 

Brasil.

Resposta pessoal. Condu-

za a discussão realçando que 

essa versão sugere que os 

preconceitos raciais da época 

foram superados por algum 

sentimento patriótico, o que 

não corresponde à realidade 

histórica. Pode, ainda, lembrar 

que a memória da “união das 

raças” naquela guerra sugere 

que, desde o período colonial, 

os preconceitos raciais teriam 

sido superados no Brasil.

 Para desenvolver
A participação de Filipe Ca-

marão e Henrique Dias na re-

volta contribuiu para a criação 

do mito de que na Insurreição 

Pernambucana “uniram-se as 

três raças formadoras do Brasil” 

contra o invasor estrangeiro. Não 

foi bem assim.

Muitos indígenas lutaram 

ao lado dos holandeses, inclu-

sive potiguaras, liderados por 

Pedro Poti.

Quanto aos africanos, apesar 

das tropas de Henrique Dias, mui-

tos aproveitaram a guerra para 

fugir para os quilombos da região, 

principalmente o dos Palmares, 

no atual estado de Alagoas.
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 Após o estudo 

do capítulo, você 

manteria sua resposta 

à pergunta da 

página 208?

PUXANDO PELA 
MEMÓRIA

1695: Morre Zumbi. Palmares é destruído. 

Guerra no mato

Leia o comentário de um comandante do exército holandês sobre as 

operações para romper o cerco ao Recife, em um relatório de 1646.

• Com base no relato desse comandante, é possível dizer que o 

exército rebelde era mais numeroso e mais bem armado do que 

o exército holandês? Justifique sua resposta.

Logo que marchamos […] eles saem também, mas quando per-

cebem que somos mais fortes, retornam imediatamente às passagens 

estreitas e às matas, onde os nossos devem inevitavelmente chegar 

e onde nada podemos esperar, salvo ver nossas tropas dizimadas à 

direita e à esquerda. Nos matos não podemos obter vantagem alguma 

sobre eles; e muito menos desalojá-los de suas posições, de maneira 

que nada há para fazer […].

In: MELLO, Evaldo Cabral de. O Brasil holandês. São Paulo: Companhia das Letras, 2010. p. 428.

DOCUMENTO

219

 Henrique Dias: um herói negro
Henrique Dias foi, sem dúvida, um protagonista, seja na guerra no mato, 

seja na guerra em campo aberto. Em 1645 tomou a casa de um holandês e 

a transformou em fortaleza, chamada então de “Arraial dos Pretos”. Repeliu 

todos os ataques holandeses contra os rebeldes pernambucanos. 

Mais tarde seria transformado em herói nacional, embora, no seu tempo, 

o Brasil ainda não existisse como país – o Brasil não passava de colônia de 

Portugal. Henrique foi um negro pernambucano com vocação militar, como 

muitos africanos, empenhado em melhorar de vida – não só ele como seus 

amigos e parentes – em uma sociedade colonial e racista.

Derrota holandesa

A rebelião contra os holandeses foi marcada por seguidas vitórias. Mas 

eles só foram efetivamente expulsos em 1654.

Duas batalhas se destacaram nessa guerra: a primeira ocorreu em abril 

de 1648; a segunda, em fevereiro de 1649. São as chamadas batalhas do morro 

dos Guararapes, em que os rebeldes esmagaram a resistência dos holandeses.

Depois da derrota na segunda batalha de Guararapes, os holandeses 

conseguiram adiar por alguns anos a derrota final, resistindo a vários cercos ao 

Recife. Os rebeldes tomaram a cidade em 1654, expulsando os holandeses 

de uma vez por todas.

Créditos das imagens de baixo para cima: 
Reprodução/Coleção Particular; Coleção 
particular/Museu da Gráfica do Exército, Brasília, 
DF.; Reprodução/Fundação Biblioteca Nacional, 
Rio de Janeiro, RJ.; Reprodução/IHGB - Instituto 
Histórico Geografico Brasileiro de Pernambuco; 
Reprodução/Galeria Estadual de Arte, Dresden, 
Alemanha; Reprodução/Museu Siegerland, 
Siegen, Alemanha.; Reprodução/Galeria Estadual 
de Arte, Dresden, Alemanha; Reprodução/
Fundação Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro, RJ.

Puxando pela memória

Ao final do capítulo, o aluno deve ser capaz de identificar histo-
ricamente o personagem, o conde Maurício de Nassau, como o re-
presentante nomeado pela Companhia das Índias Ocidentais para 
governar o Nordeste durante a ocupação holandesa da região.

Documento

• O documento não indi-
ca que o exército rebelde 
era maior ou mais bem 
armado. O comandante 
somente informa sobre 
a superioridade tática 
inimiga: atrair os solda-
dos holandeses para os 
matos ou locais próprios 
para emboscadas. O do-
cumento sugere, na ver-
dade, que os rebeldes co-
nheciam melhor o terreno 
e sabiam como guerrear 
nas matas tropicais.

Atividade 
complementar

Derrota holandesa em 

dois continentes

Poucos meses depois da 
vitória dos pernambucanos 
na primeira batalha de Gua-
rarapes, em 1648, os portu-
gueses também venceram os 
holandeses na África, recon-
quistando o porto de Luanda, 
em Angola. 

• Discuta com os colegas, 
em grupos, a relação en-
tre as derrotas holande-
sas mencionadas no texto.

Os estudantes podem in-
dicar que as duas derrotas 
marcaram a crise do comér-
cio marítimo holandês (no sul 
do Atlântico), com a perda de 
dois territórios importantes; o 
declínio militar da Holanda; a 
dificuldade holandesa para 
abastecer de escravizados a 
economia açucareira do Brasil; 
e a elevação dos preços dos 
africanos cativos (pois a Ho-
landa só conservou o porto de 
São Jorge da Mina, na Guiné).

 Para desenvolver
Henrique Dias foi, muito tempo 

depois de suas ações militares, 
transformado em herói nacional, 
embora, no seu tempo, o Brasil 
ainda não existisse como país, 
pois não passava de colônia de 
Portugal. A Lei n. 12.701, de 6 de 
agosto de 2012, determinou sua 
inscrição no Livro dos Heróis da 
Pátria, depositado no Panteão 
da Pátria e da Liberdade Tancre-
do Neves.
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 O QUE APRENDEMOS?

1 |  Por que a união das Coroas ibéricas resultou na conquista holandesa de Per-
nambuco?

2 |  Qual foi a relação estabelecida entre o governador Maurício de Nassau e os 
senhores de engenho?

3 |  O lema que foi adotado pelos rebeldes pernambucanos, “guerra da liberdade 
divina”, explica a motivação da rebelião contra os holandeses?

4 |  Henrique Dias era um “preto forro” na linguagem do Brasil colonial? 

5 |  Qual é a relação entre o chamado “Arraial dos Pretos” e a Insurreição Pernam-
bucana?

6 |  Qual foi a importância do Arraial do Bom Jesus na resistência dos colonos con-
tra os holandeses?

7 |  Qual é a relação de Filipe Camarão com as guerras holandesas em Pernambuco?

8 |  Qual é a relação entre a conquista holandesa do nordeste e a economia açuca-
reira colonial? 

9 |  Por que a afirmação a seguir é falsa? 
Todos os indígenas e os negros de Pernambuco apoiaram a guerra contra os 
holandeses, liderados por Filipe Camarão e Henrique Dias, respectivamente.

10 |  Qual foi a importância do morro dos Guararapes na Insurreição Pernambucana?

 PESQUISA

O trecho a seguir reproduz uma fala de Mathias, personagem de uma peça 

publicada em 1973 sobre a conquista de Pernambuco pelos holandeses. Mathias 

é o governador Mathias de Albuquerque, que liderou a 

resistência pernambucana contra os holandeses.

Leia o texto com atenção. Em seguida, responda 

às questões propostas.

Hum… sim… Bem, vamos abandonar 

Porto Calvo dentro de poucas horas. Calabar 

será executado na calada da noite, para que 

não diga coisas que não devem ser escutadas. 

E que Deus nos perdoe dos nossos caminhos 

se terem cruzado assim.

BUARQUE, Chico; GUERRA, Ruy. 
Calabar, o elogio da traição. 4. ed. São Paulo: 

Círculo do Livro, 1975. p. 52.

1 |  Por que Calabar foi executado? Localize a 
passagem que responde a essa pergunta no 
texto do capítulo.

2 |  A peça, de Chico Buarque e Ruy Guerra, tem um subtítulo: “O elogio da trai-
ção“. Seu desafio agora é tentar explicá-lo.

Mathias de Albuquerque. Autoria 
desconhecida, s/d. Instituto 
Arqueológico, Histórico e Geográfico 
Pernambucano, Recife.

Reprodução/IHGB - Instituto Histórico G
eográfico
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Roteiro de estudos

O que aprendemos? 

1. Porque os holandeses 
eram inimigos dos espa-
nhóis, contra os quais lu-
tavam por sua indepen-
dência. Além disso, os 
comerciantes holande-
ses pretendiam ter aces-
so direto à principal região 
açucareira das Américas, o 
nordeste da América por-
tuguesa, que estava inte-
grado ao império colonial 
espanhol.

2. Nassau fez acordo com os 
senhores de engenho de 
Pernambuco, facilitando 
crédito e acesso à compra 
de escravizados, sobretu-
do após a conquista de An-
gola, em 1641.

3. Não, pois ele exprime ape-
nas o aspecto religioso da 
insurreição, já que os re-
beldes eram católicos e a 
maioria dos holandeses era 
calvinista. Na realidade, a 
revolta ocorreu porque os 
senhores de engenho per-
nambucanos não queriam 
pagar suas dívidas aos ho-
landeses.

4. A expressão “preto forro” 
era usada para designar os 
escravizados que tinham 
conseguido de seus se-
nhores a liberdade (alfor-
ria), tornando-se libertos. 
Henrique Dias era natural 
de Pernambuco, logo, na 
linguagem da época, devia 
ser chamado de “crioulo for-
ro”, pois não era africano.

5. O “Arraial dos Pretos” foi a 
fortaleza erigida por Hen-
rique Dias na casa de um 
holandês, tomada por suas 
tropas em 1645, ano em 
que estourou a Insurreição 
Pernambucana.

6. Foi no Arraial do Bom Jesus, 
na várzea do rio Capibaribe 
(Pernambuco), que o gover-
nador Matias de Albuquer-
que organizou o quartel-ge-
neral da resistência contra 
os holandeses, em 1630. 
Ele foi tomado pelos holan-
deses apenas em 1635.

7. Filipe Camarão foi o líder 
potiguar que comandou 
uma boa parte desse gru-
po indígena não só na re-
sistência à conquista ho-
landesa, nos anos 1630 
como também na expulsão 
dos holandeses do Brasil, 
a partir de 1645.

8. Os holandeses conquistaram as capitanias do Nordeste, cujo 
açúcar era um produtor de grande valor no mercado europeu. 
Fracassaram na conquista da Bahia, em 1625, mas consegui-
ram conquistar Pernambuco, em 1630, de onde expandiram 
seu domínio pelo território brasileiro.

9. Porque somente uma parte dos indígenas potiguaras, liderados 
por Filipe Camarão, apoiou a Insurreição Pernambucana. A outra, 
liderada por Pedro Poti, aliou-se aos holandeses. Além disso, 
somente os negros, liderados por Henrique Dias, lutaram contra 
os holandeses. Muitos fugiram para o quilombo dos Palmares.

10. O morro dos Guararapes, situado a 10 quilômetros ao sul do 
Recife, foi o local das duas principais batalhas da Insurreição 
Pernambucana: as batalhas dos Guararapes de 1648 e a de 
1649. Os rebeldes venceram ambas, isolando os holandeses 
no Recife e em Olinda até a sua rendição, em 1654. No local 
onde ocorreu a batalha está hoje o município pernambucano 
de Jaboatão dos Guararapes.
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  IMAGENS CONTAM A HISTÓRIA

Um dos pintores contratados por Nassau retratou a rua dos Judeus, que, a partir de 1641, tornou-se 
a sede do mercado de escravos do Recife. Os holandeses os compravam na África e os judeus portu-
gueses os distribuíam pelos engenhos pernambucanos. Holandeses e judeus lucravam com o tráfico.

Mercado de escravos da rua dos Judeus, no Recife. Pintura de Zacharias Wagener, século XVII. Museu de Gravuras e 

Desenhos, Dresden, Alemanha.
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• Analise a imagem e discuta com os colegas se ela exprime uma visão racista desse mercado e por quê.

 O PASSADO PRESENTE

A história “luta” contra a memória. A primeira se esforça para reconstruir o passado com base em do-
cumentos. A segunda busca reconstruir uma história afinada com os valores de seu tempo. Uma história, 
por assim dizer, oficial e politicamente correta. Francisco Varnhagen (considerado o principal historiador 
do século XIX, filho de alemães nascido em Sorocaba, São Paulo) deu pouca atenção à escravidão e às 
culturas africanas na história do Brasil colonial. No entanto, ao tratar das guerras pernambucanas contra 
os holandeses, elogiou Henrique Dias por “renunciar aos defeitos de sua raça” (negra) para servir ao rei 
de Portugal. Como se fosse “um negro de alma branca”, para citar expressão muito usada no século 
XX, sobretudo quando se tratava de personalidades como Pelé. 

No século XXI, ao contrário, Henrique Dias foi tomado como traidor da raça negra por diversos 
brasileiros integrantes do Movimento Negro Unificado. Não só por servir à Coroa portuguesa, mas por 
ter combatido quilombos, atuando como capitão do mato. Um dos críticos de Henrique Dias chegou 
a dizer que os capitães do mato eram pessoas de caráter flutuante, uma ralé a serviço dos senhores de 
engenho, oferecendo Henrique como exemplo. Muitos militantes dessa causa usam o termo capitão 

do mato para designar os negros que traem a luta pela igualdade racial, atuando em favor do sistema 
racista que prevalece no Brasil. 

• Memória e história são mesmo diferentes? São opostas? Discutam em grupos essa questão com base na 
atuação de Henrique Dias no Brasil do século XVII.

Pesquisa
1. Página 215: “Após a passagem de Calabar para o 

lado holandês, em 1632, os holandeses ganha-

ram todas as batalhas. Calabar conhecia como 

ninguém o território da guerra. Mas a derrota 

pernambucana não foi responsabilidade ex-

clusiva de Calabar. Pesaram mais os reforços 

enviados pela Holanda e a falta de apoio da Es-

panha aos resistentes”.

Imagens contam a 
história

O aspecto racista da imagem 

reside na despersonificação dos 

negros oferecidos para compra, 

em leilão, no Recife holandês. 

Eles são, em geral, represen-

tados como manchas negras, 

sem individuação, ao contrário 

dos brancos. A pintura exprime 

o imaginário escravista da época.

O passado presente 
Henrique Dias foi mesmo capi-

tão-do-mato na juventude, líder 

de um bando que caçava escra-

vizados fugidos e reprimia qui-

lombolas. Muitos africanos ou 

afrodescendentes libertos faziam 

o mesmo naquela época. Henri-

que Dias, nesse ponto, nada tem 

de excepcional. O protagonismo 

dele aparece apenas nas guerras 

pernambucanas, seja na resis-

tência aos holandeses, seja na 

luta pela expulsão deles. Ele fez 

uma escolha. Foi esta última es-

colha que a historiografia do sé-

culo XIX celebrou. Foi a primeira 

escolha que o Movimento Ne-

gro condenou no século XXI. Isso 

comprova que Memória e História 

se opõem. E vale lembrar que a 

atuação de Henrique Dias foi re-

conhecida pelo governo brasileiro 

em 1992 e 2012. Basta conferir 

as condecorações em governos 

muito diferentes.

2. Resposta mais difícil, que depende de pesquisa suplementar e orientação. O sub-

título é “O elogio da traição”, porque os autores transformaram Calabar de vilão em 

herói. Na peça, Calabar se torna herói por ter lutado contra os colonizadores portu-

gueses – uma idealização deliberada dos autores. Essa inversão de papéis critica a 

exploração colonial e a degradação dos pobres, em particular dos mestiços, pelos 

portugueses, encarnados na figura de Calabar. O professor também pode mencionar 

a relação da peça com a crítica à ditadura militar, pois a narrativa menciona torturas, 

violência, corrupção e autoritarismo, utilizando o contexto colonial como cenário.
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14
PALMARES, 

A GUERRA DOS 

QUILOMBOS

Em Palmares ocorreu, sem dúvida, a maior revolta de quilombolas 

nas sociedades escravistas da América. 

Mas quem eram os quilombolas? Eram escravos que, recusando viver 

no cativeiro, fugiam para os matos e organizavam grupos de resistência. 

Construíam, pouco a pouco, sociedades chamadas de quilombos, de-

fendendo seus moradores das tentativas de reescravização e movendo 

ataques contra a sociedade colonial.

O quilombo de Palmares durou cerca de 50 anos, ao longo do século 

XVII, para desespero dos senhores escravistas do nordeste açucareiro. 

Nos 20 anos seguintes à expulsão dos holandeses, Palmares cresceu a 

ponto de reunir várias povoações e 20 mil habitantes. 

Seu último líder se transformou em uma lenda desde o tempo em 

que combateu as tropas coloniais. Trata-se de ninguém menos do que 

Zumbi dos Palmares, cujo dia de morte, 20 de novembro, tornou-se ofi-

cialmente o Dia da Consciência Negra no Brasil.

R
e
p

ro
d
u
ç
ã
o

/C
o
le

ç
ã
o
 p

a
rt

ic
u
la

r

Você já ouviu falar em 

quilombo ou terra de 

quilombo?

Quilombo dos Palmares. 
Ilustração de Seth, final 
da década de 1930. 
Coleção particular.

Créditos das imagens de baixo para cima: 
Fonte: Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos/Departamento de Filatelia e 
Produtos.; Reprodução/Arquivo da editora; 
Frans Post. Engenho, 1660; Ronaldo Nina/Tyba

 Capítulo 14 
Palmares, a guerra 
dos quilombos
O capítulo é dedicado ao es-

tudo dos quilombos no Brasil, 

tendo como emblema o quilom-

bo de Palmares, o maior e mais 

visível da história da resistên-

cia à escravidão na América. O 

personagem microanalítico é 

Zumbi dos Palmares, último lí-

der e guerreiro do quilombo do 

Nordeste açucareiro destruído 

pelas milícias coloniais em fins 

do século XVII.

 Objetivos gerais do 
capítulo

• Apresentar os diversos tipos 

de quilombos que existiram 

no Brasil durante a vigência 

do sistema escravista.

• Contextualizar a criação do 

quilombo de Palmares e sua 

ampliação na época da domi-

nação holandesa no Nordes-

te açucareiro.

O capítulo está ancorado na 

BNCC e também apresenta obje-

to de conhecimento e habilidade 

específicos da coleção, criados 

pelos autores: 

Objeto de conhecimento es-

pecífico: Escravidão e conflitos 

na América portuguesa.

Habilidade específica: Identi-

ficar os conflitos e as relações 

de poder entre administradores 

metropolitanos, colonos e escra-

vizados na América portuguesa.

Habilidade da BNCC 

trabalhada no capítulo

EF07HI16

Puxando pela memória
Resposta livre. Espera-se que o aluno relacione a expressão a 

“negro”, “escravizado”, Zumbi, comunidade de escravizados fu-

gidos, etc. O aluno também pode se referir às comunidades que, 

na atualidade, reivindicam a propriedade das terras que ocupam, 

com o amparo da lei brasileira, por terem pertencido a ex-escravi-

zados no passado.

Objeto de conhecimento 

específico da coleção

Escravidão e conflitos na 

América portuguesa

Habilidade específica 

da coleção

Identificar os conflitos e as 

relações de poder entre admi-

nistradores metropolitanos, 

colonos e escravizados na 

América portuguesa.
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  Formação dos 
quilombos 
palmaristas
Foi durante o período holan-

dês que se formaram os quilombos 

de Palmares, na serra da Barriga, 

atual Alagoas. Há notícias sobre 

os quilombos desde os anos 1630, 

mas é certo que o crescimento do 

tráfico africano de escravos, a partir 

da conquista holandesa de Angola, 

em 1641, foi decisivo para o cresci-

mento dos quilombos.

Depois da expulsão dos holan-

deses, em 1654, Palmares já estava 

consolidado como núcleo quilom-

bola do nordeste brasileiro. Pouco 

a pouco as povoações de Palmares, 

chamadas mocambos, se multipli-

caram. Viviam da pesca, da caça e 

de uma agricultura de subsistência, 

cultivando feijão, legumes, banana 

e, sobretudo, o milho e a mandioca.

A população palmarista era 

de origem muito variada. Entre os 

africanos, predominavam quilom-

bolas escravizados em Angola e na Guiné, mas havia muitos ex-escravos 

nascidos no Brasil. Com o passar do tempo, vários quilombolas já nasciam 

nos mocambos de Palmares, como é o caso de Zumbi, nascido em 1655.

Além dos africanos ou afrodescendentes, também havia indígenas em 

Palmares, como indicam os nomes de alguns palmaristas, mencionados com 

tapuias, por exemplo.

Há, porém, registros de combates entre os quilombolas e grupos indí-

genas. Isso porque havia poucas mulheres em Palmares (o próprio tráfico de 

escravizados era sobretudo masculino), de modo que os palmaristas seques-

travam mulheres indígenas. Parte dos quilombolas nascidos em Palmares 

eram filhos ou filhas de negros e indígenas.

A consolidação de Palmares como refúgio dos escravos que não se 

acomodavam ao cativeiro estimulou o governo colonial de Pernambuco a 

enviar expedições repressivas com mais frequência, a partir da década de 

1660. Todas fracassaram.
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Quilombo ou 

kilombo é uma 

palavra da língua 

banta, falada 

em Angola, que 

significa fortaleza 

ou acampamento 

militar. Os 

portugueses 

utilizaram a palavra 

para designar as 

comunidades de 

escravos africanos 

fugidos no Brasil 

colonial.

Cç ENTRE NîS

Representação da construção 

do quilombo dos Palmares. 

Obra de Joan Blaeu, 1662. 

Coleção particular. 

 Para desenvolver
Sobre a conquista holandesa 

da capitania portuguesa de An-
gola, na África, ver capítulo 10 
deste volume.

Tapuia era a designação dada 
pelos indígenas de língua tupi a 
todos os outros que não falas-
sem sua língua. A denominação 
foi apropriada pelos portugueses 
para indicar os não tupi e, em 
alguns casos, os indígenas que 
não se subjugaram aos colonos.

Texto complementar

Os variados tipos de quilombo 

Mas os quilombos brasileiros 
foram sobretudo diversos, tanto 
espacial como temporalmente. 
Por isso, propor uma classifica-
ção para eles, ou determinar se 
representavam grandes, médias 
ou pequenas formas de organiza-
ção, sempre foi uma tarefa com-
plicada. Existiam quilombos que 
procuravam constituir comuni-
dades independentes com ativi-
dades camponesas integradas à 
economia local. Havia também 
os caracterizados pelo protesto 
reivindicatório dos escravos, os 
quais se refugiavam nas terras 
da própria fazenda de seus se-
nhores. Havia ainda pequenos 
grupos de quilombolas que se 
dedicavam a assaltos às fazendas 
próximas. Embora diferentes, os 
quilombos possuíam significa-
dos semelhantes tanto para os 
quilombolas como para aqueles 
que permaneciam nas senzalas.

Alguns quilombos mais antigos 
e populosos, que chegaram a se 
reproduzir ao longo do tempo, 
mantinham economias estáveis. 
Em tais casos, além dos cultivos 
para subsistência, produziam 
excedentes e realizavam trocas 
mercantis com vendeiros locais. 
Esses quilombolas acabavam sen-
do reconhecidos como roceiros, 
uma vez que iam aos povoados 
circunvizinhos comercializar, 
comprar pólvora e munição. Al-
guns deles chegavam até a tra-
balhar para fazendeiros locais 
em troca de proteção, dinheiro 
e mantimentos. 

[...]

GOMES, Flávio. Quilombos/
Remanescentes de quilombos. In: 
SCHWARCZ, Lilia M.; GOMES, 

Flávio. Dicionário da escravidão e 

liberdade. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2018.

De olho na BNCC

O conteúdo do capítulo contempla os seguintes objetos de co-
nhecimento:

• A escravidão moderna e o tráfico de escravizados.

• Escravidão e conflitos na América portuguesa. (O.C. específico)

 O primeiro é visto, por exemplo, no caso de Ganga Zumba, natural 
da África centro-ocidental, traficado pelo Atlântico e transformado 
em escravo no Brasil, que liderou por anos uma comunidade que 

resistiu militarmente ao domínio português. Já o segundo obje-
to de conhecimento é abordado no embate entre a administração 
portuguesa na América e a comunidade que abalou o domínio por-
tuguês em terras americanas, permitindo que o aluno se prepare 
para a habilidade específica da coleção:

• Identificar os conflitos e as relações de poder entre adminis-
tradores metropolitanos, colonos e escravizados na América 
portuguesa.
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Sociedade palmarista

Na época de seu apogeu, Palmares contou com mais de 20 mocambos, 
alguns com quase mil casas, outros menores ou provisórios. Conhecemos 
os nomes de vários mocambos, como Macaco, Osenga, Subupira, Oiteiro, 
Gonzo, Graça, Dambragança, Quiloange, Pedro Carapaça, Amaro, Tabocas 
Grande, Andalaquituche, Una e Acotirene. As denominações dos mocam-
bos eram de origem diversa, sobretudo africana, mas havia alguns nomes 
indígenas e até em português. Os nomes dos mocambos palmaristas dão 
prova da procedência múltipla de seus habitantes, embora predominassem 
os africanos e afrodescendentes.

O principal mocambo era o de Macaco. Também conhecido como Cerca 
Real de Macaco, com aproximadamente 1 500 casas. Era o centro político de 
Palmares, onde morava o rei Ganga Zumba.

Ganga Zumba nasceu no Reino do Congo (África centro-ocidental), por 
volta de 1630, filho de Acotirene ou Aqualtune, importante princesa daquele 
reino. Foi escravizado ainda jovem, chegando a Pernambuco nos anos 1640, 
quando o quilombo de Palmares estava se formando. Fugiu logo que pôde  
para o quilombo. Não se sabe quando assumiu o poder central em Palmares, 
mas é certo que, na década de 1660, era rei e chefe militar dos mocambos 
da serra da Barriga. Ele tinha três esposas (duas negras e uma mulata), muitos 
filhos e uma larga parentela.

Brasil: mocambos de Palmares (século XVII) 

No mapa acima estão assinalados os principais mocambos, ou povoações, de Palmares. 

Fonte: elaborado com base em REIS, João José; GOMES, Flávio dos Santos. Liberdade por um fio. 
São Paulo: Cia. das Letras, 19 96. p. 30.
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BORGES, Rogério. 

Ganga Zumba. São 

Paulo: Editora do 

Brasil, 2010.

Ganga Zumba foi 

o primeiro líder 

do quilombo dos 

Palmares. Nessa 

história, ainda 

menino, com a ajuda 

de seus deuses 

ancestrais, ele sai em 

busca da liberdade 

para si e para o 

povo.

Zumbi dos Palmares. 

TV Câmara, 2007. 

7 h 45min. (Série 

Construtores do 

Brasil.) Disponível 

em: <www2.

camara.leg.br/

camaranoticias/

tv/materias/

CONSTRUTORES-

DO-BRASIL/175594-

ZUMBI-DOS-

PALMARES.html>. 

Acesso em: 14 maio 

2018.

O vídeo mostra 

uma biografia de 

Zumbi, símbolo da 

penosa e brava luta 

dos negros contra a 

escravidão.
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Texto complementar

Definição de quilombo na 

legislação portuguesa

Por aqui [Brasil] foi apenas a 
legislação colonial de 1740 que 
definiu o que seria um quilom-
bo. O Conselho Ultramarino es-
tabeleceu, então, que quilombo 
era “toda a habitação de negros 
fugidos que passem de cinco, em 
parte despovoada, ainda que não 
tenham ranchos levantados nem 
se achem pilões neles”. No entan-
to, um século antes já existiam 
câmaras municipais que definiam 
como quilombos agrupamentos 
com apenas “dois ou mais fugi-
dos”, e que tivessem “ranchos e 
pilões”, ou seja, uma estrutura 
econômica mais fixa.

GOMES, Flávio. Quilombos/
Remanescentes de quilombos. In: 
SCHWARCZ, Lilia M.; GOMES, 

Flávio. Dicionário da escravidão e 
liberdade. São Paulo: Companhia 

das Letras, 2018. p. 45.

A economia dos quilombos e 

de remanescentes de 

quilombos até os dias de hoje

Há no Brasil hoje, segundo 
levantamento do pesquisador 
Flávio dos Santos Gomes, quase 
5 mil comunidades negras rurais 
remanescentes de antigos qui-
lombos de escravos fugidos. [...]

O traço de continuidade entre o 
passado e o presente foi encontra-
do na atividade comercial. A visão 
tradicional é de que os mocambos 
e quilombos – denominações que, 
em épocas e lugares diferentes, de-
signaram o mesmo fenômeno – 
eram redutos isolados de negros 
fugitivos que apenas produziam 
para consumo próprio. 

“O tempo todo as comunidades 
estavam conectadas com agen-
tes da sociedade do seu entor-
no, como taberneiros, vendeiros 
e redes mercantis”, afirma Go-
mes. “Eram aglomerados agrá-
rios articulados, e os excedentes 
de sua produção abasteciam as 
redes locais, compostas por fa-
zendas, vilas, feiras e entrepos-
tos de trocas.” Com as transações 
comerciais, vieram também in-
tercâmbios religiosos e culturais 
e miscigenação étnica.

[...] Quilombos existem desde 
pelo menos 1575, quando se deu 
o primeiro registro da existên-
cia de um “mocambo” na Bahia. 
Gomes explica essa precocidade 
pela ideia de que não havia for-
ma de protesto mais eficaz con-
tra o escravismo do que a fuga. 
“Muitas escapadas coletivas fo-
ram antecedidas de levantes ou 
motins”, diz o historiador.

Os quilombos nunca eram to-
talmente fixos e contavam com 
os locais de difícil acesso, como 
montanhas, cavernas, florestas e 

manguezais, como refúgio. Diante dos grandes prejuízos com a per-
da de mão de obra, fazendeiros mandavam capitães do mato e tropas 
irem ao encalço dos fugitivos, o que não impedia as comunidades de 
se multiplicarem. “O surgimento de um quilombo atraía a repressão, 
assim como mais fugas para ele”, conta Gomes. Além disso, quilombo-
las, portando armas artesanais ou pistolas e espingardas roubadas ou 
cedidas por parceiros comerciais, faziam expedições que induziam os 
cativos das senzalas a escapar e realizavam sequestros para aumentar 
a população da comunidade fugitiva. [...]

Os quilombos costumavam ser cercados por valas e madeiras pon-
tiagudas, mas seus habitantes não se limitavam a se proteger. “Cir-
cunstâncias de tempo e lugar faziam de alguns quilombos unidades 
de guerrilha, espalhando o medo nas fazendas”, diz o pesquisador. [...]

FERRARI, Márcio. A economia dos quilombos. Revista Pesquisa Fapesp, ed. 
242, abr. 2016. Disponível em: <http://revistapesquisa.fapesp.br/2016/04/19/

a-economia-dos-quilombos/>. Acesso em: 19 set. 2018.

HISTORIA_DOC_G2020_7ano_MP_Cap14_222a229.indd   224 11/4/18   4:35 PM



225MANUAL DO PROFESSOR - CAPÍTULO 14

225Palmares, a guerra dos quilombos | CAPêTULO 14

Mistérios sobre Zumbi 

Muitos historiadores dizem que Zumbi jamais 

existiu, sendo seu nome um título militar atribu-

ído aos grandes guerreiros palmaristas. Outros 

mostram que a existência de um Zumbi histó-

rico é documentada. Era sobrinho de Ganga 

Zumba e, ainda recém-nascido ou na infância, 

foi capturado, entre outros prisioneiros, por 

uma expedição repressiva. Teria sido entregue 

ao padre Antônio de Melo, que o criou, ensi-

nando-o a ler e a escrever. Na adolescência, 

Zumbi fugiu do padre, a quem teria deixado 

um bilhete de despedida, e regressou à sua 

terra natal: Palmares. Muitos autores, porém, 

duvidam desta passagem romanceada do jovem 

Zumbi, sugerindo que ele nasceu e cresceu no 

quilombo.

No livro Tr•s vezes Zumbi (São Paulo: Três 

Estrelas, 2012), os historiadores Jean Marcel 

França e Ricardo Ferreira indicam que o per-

sonagem Zumbi foi, antes, uma construção da 

sociedade brasileira em diversos momentos. 

Dependendo da época em que a história de 

Palmares foi contada, Zumbi aparece de ma-

neira diferente. Em todo caso, perguntados 

sobre a razão pela qual é impossível conhecer 

a verdade sobre Zumbi, os citados historiadores 

responderam: 

Em se tratando de Zumbi, há um limite de 

ordem prática: são poucos, muito poucos, os do-

cumentos que o século XVII deixou sobre ele. 

Disponível em: <http://www.editora3estrelas.folha.uol.
com.br/catalogo/livros/7153-tres-vezes-zumbi.shtml>. 

Acesso em: 10 jun. 2018.

• Por que Zumbi é um dos personagens mais polêmicos da história brasileira a ponto de 

alguns negarem sua existência histórica? Discuta em grupo.

OUTRAS HISTÓRIAS PERSONAGENS

Palmares e a sociedade colonial
Os palmaristas fortificaram seus mocambos na mata, vivendo em 

tensão permanente com a sociedade colonial. Mas não viviam isolados. 

Com frequência vendiam seus excedentes agrícolas nas povoações vizi-

nhas, trocando farinha e vinho de palma (a folha das palmeiras) por armas 

de fogo, tecidos e sal. Havia, portanto, conexões importantes entre os 

palmaristas e os moradores da região.
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Capa do livro Tr•s vezes Zumbi, de Jean Marcel 

França e Ricardo Ferreira.

Fique ligado

GOMES, F. S. Mocambos e 

quilombos Ð Uma história do 
campesinato negro no Brasil. 
São Paulo: Companhia das 
Letras, 2015.

O livro resgata a história 
dos quilombos no Brasil e 
seus desdobramentos até 
os dias de hoje e apresenta 
uma situação atual e comple-
xa sobre as comunidades ne-
gras rurais e suas lutas pelo 
direito à propriedade da terra, 
por meio da legislação defini-
da na Constituição do Brasil 
de 1988, que reconhece as 
comunidades remanescen-
tes de quilombos.

Outras histórias 

Personagens

• Assunto para discussão 
livre. Pode-se considerar 
que, de fato, há pouca do-
cumentação sobre Zumbi. 
É caso, ainda, de se co-
mentar que o personagem 
tem uma carga simbólica 
muito elevada. Para os de-
fensores da luta de africa-
nos e afrodescendentes 
contra a escravidão no 
Brasil, o personagem é re-
ferência obrigatória. Para 
os que criticam essa visão 
por ser excessivamente 
ideológica ou mesmo para 
os que tentam minimizar 
a resistência dos escravi-
zados à escravidão, ques-
tionar a existência ou a 
idealização de Zumbi é 
uma operação necessária.

Material digital

Como sugestão para trabalhar essas habilidades, acompanhe 
a sequência didática “Os quilombos” localizada no material digital 
do Manual do Professor.
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A religi‹o dos quilombolas

O então govenador de Pernambuco, Pedro de Almeida, assim descreveu a religião dos qui-

lombolas de Palmares:

• Com base no texto acima, discutam, em grupos, se os quilombos palmaristas recriaram 

religiões africanas.

DOCUMENTO

  Ganga Zumba faz acordo e é 
assassinado
As expedições contra Palmares se tornaram cada vez mais numerosas, 

mas foram sempre derrotadas. Em 1678, o governo propôs um acordo a 
Ganga Zumba: os palmaristas seriam libertados, receberiam terras e ficariam 
autorizados a negociar com os vizinhos. Em troca, os quilombolas deveriam 
mudar-se para Cucaú, nas cercanias de Serinhaém, no atual estado de Per-
nambuco, comprometendo-se, ainda, a devolver todos os escravos que 
fugissem para lá. 

Assim foi feito, parcialmente. Muitos quilombolas mudaram para Cucaú, 
liderados por Ganga Zumba, outros tantos permaneceram na serra da Barriga.

Muitos chefes quilombolas acharam esse acordo inaceitável e envene-
naram Ganga Zumba. O chefe dos conspiradores foi Zumbi, seu sobrinho.

Por que os quilombolas liderados por Zumbi recusaram o acordo que 
Ganga Zumba havia assinado? Outro assunto polêmico na história de Pal-
mares. Alguns historiadores afirmam que os palmaristas se recusaram a se 
aliar à sociedade escravista e a se tornar capitães do mato como haviam feito 
as tropas de Henrique Dias, o herói negro da guerra contra os holandeses.

Mas essa visão não é exata, sobretudo porque havia escravidão em 
Palmares. Escravos capturados contra a vontade pelos palmaristas viravam 
escravos dos grandes guerreiros. Zumbi tinha escravos, assim como outros 
quilombolas. Uma escravidão doméstica, um tipo de criadagem, como havia 
na África. Diferente da escravidão colonial, mas ainda assim escravidão.

E com serem estes bárbaros tão esquecidos de toda sujeição, não perderam de todo o 

reconhecimento da Igreja. Nesta cidade (de Palmares) têm capela a que recorrem nos seus 

apertos e imagens a quem recomendam suas (in)tenções. Quando se entrou nesta capela 

achou-se uma imagem do Menino Jesus muito perfeita; outra de Nossa Senhora da Concei-

ção, outra de São Braz. 
GOMES, Flávio. Palmares. São Paulo: Contexto, 2005. p. 110.

O SEU LUGAR    
NA HIST O RIA

A Lei no 12 519, de 

10 de novembro de 

2011, institui o Dia 

Nacional de Zumbi 

e da Consciência 

Negra, a ser 

comemorado, de 

acordo com o texto, 

“anualmente, no dia 

20 de novembro, 

data do falecimento 

do líder negro Zumbi 

dos Palmares”. 

Na cidade em que 

você mora, há 

algum monumento 

em homenagem 

a Zumbi? E algum 

edifício, como 

escola, biblioteca ou 

associação, com o 

nome dele? E no seu 

estado? Pesquise.

 Para desenvolver
Professor, apresente para os 

alunos a seguinte proposição: 

Palmares quase mudou a sua 
história com este acordo assi-
nado por Ganga Zumba. Teria se 
transformado em uma comuni-
dade quilombola leal à sociedade 
escravista em troca da liberdade 
de seus habitantes. Em outras 
comunidades quilombolas afro-
-americanas, como na Jamaica, 
esse tipo de acordo foi comum. 
Mas entre os palmaristas não 
funcionou.

Sobre as culturas da África de 
língua banta, centro-ocidental, 
como a do Congo, ver capítulo 
13 deste volume.

Suas origens datam do início do século XVII, mas sua formação 
como grande núcleo quilombola se deu apenas no contexto da inva-
são holandesa de Pernambuco, quando diversos escravos se aprovei-
taram das desordens militares e fugiram para o sul da capitania. As 
comunidades rebeldes que então se organizaram resistiram a diversas 
incursões da Companhia das Índias Ocidentais e, após a expulsão dos 
holandeses, a ataques das tropas luso-brasileiras.

Nas décadas de 1670 e 1680, os africanos, crioulos e descendentes 
alojados em Palmares eram vistos pelas autoridades metropolitanas 
como “holandeses de outra cor”, por conta da ameaça que represen-

Documento

¥ Havia muitos elementos 
das religiosidades africa-
nas em Palmares, assim 
como entre os escravi-
zados africanos dos en-
genhos coloniais. No en-
tanto, o documento citado 
sublinha os elementos 
católicos da religiosidade 
palmarista, depoimento 
que contém credibilidade 
por ser de autoria de um 
governador empenhado 
em destruir os quilombos, 
um homem que, por prin-
cípio, deveria condenar 
a religiosidade africana 
presente nos mocambos. 
Tudo confirma a diversi-
dade cultural e religiosa 
de Palmares, incluindo o 
catolicismo dos quilom-
bolas.

O seu lugar na História

Resposta pessoal e variá-
vel conforme o lugar. Caso não 
exista, o professor pode con-
duzir a discussão sobre o por-
quê da ausência.

Texto complementar

Quilombo de Palmares

A Guerra dos Palmares foi um dos episódios de resistência escrava 
mais notáveis na história da escravidão do Novo Mundo. Ainda que 
as estimativas das fontes coevas e dos historiadores sobre o número 
total de habitantes divirjam bastante – de um mínimo de 6 mil a um 
máximo de 30 mil pessoas –, não há como negar que as comunida-
des palmarinas, dada a extensão territorial e a quantidade de escravos 
fugitivos que acolheram, tornaram-se o maior quilombo na história 
da América portuguesa. 

Fique ligado

O artigo indicado é uma 
excelente fonte de informa-
ções e de questionamentos 
sobre os quilombos na Amé-
rica. FLORENTINO, Manolo; 
AMANTINO, Márcia. Uma mor-
fologia dos quilombos nas 
Américas, séculos XVI-XIX. 
In: História, Ciências, Saú-

de – Manguinhos, Rio de Ja-
neiro. v. 19, supl., dez. 2012, 
p. 259-297. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/
hcsm/v19s1/14.pdf>.
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Após o estudo 

do capítulo, você 

manteria sua 

resposta à pergunta 

da página 222?

PUXANDO PELA 

MEMÓRIA

De modo que os palmaristas liderados por Zumbi não eram a favor da 

liberdade ou contrários à escravidão, por princípio, sendo ela uma tradição. 

Zumbi e outros palmaristas eram contra a escravização deles, quilombo-

las. Envenenaram Ganga Zumba porque acharam que o governo colonial 

não iria cumprir a sua parte no acordo. E, de fato, após a morte de Ganga 

Zumba, os quilombolas que tinham ido para Cucaú foram reescravizados.

  Lutar ou morrer
Com a morte de Ganga 

Zumba, Zumbi assumiu a lide-

rança dos quilombolas e inten-

sificou a luta contra as tropas 

coloniais. Novas expedições do 

governo, novas derrotas ao es-

cravismo colonial.

Em 1691, o governo colonial 

decidiu contratar Domingos Jor-

ge Velho para comandar a re-

pressão. Era um bandeirante de 

São Paulo, acostumado ao com-

bate nos matos com o objetivo 

de escravizar indígenas. O gover-

no colonial pernambucano achou 

que somente um veterano paulis-

ta, isto é, um bandeirante, seria 

capaz de comandar a destruição 

dos quilombos palmaristas.

Destruição de Palmares

Liderados por Zumbi, os quilombolas lutaram até o final. Palmares foi 

destruído em novembro de 1695 e sua população foi massacrada. Os so-

breviventes foram novamente escravizados.

A morte de Zumbi também é polêmica. Alguns disseram que, acuado 

em um penhasco, ele recusou a rendição e se jogou no abismo. Outros 

afirmam que ele foi traído por um companheiro de lutas e feito prisioneiro. 

Logo foi decapitado e sua cabeça levad a como troféu para Recife. 

Como nasceu, viveu e morreu Zumbi é, como vimos, assunto muito 

controvertido. Mas a história de Zumbi se confunde com a de Palmares. 

Zumbi, personagem real, mesmo que idealizado, foi um símbolo dos que 

lutaram contra o escravismo colonial. Quem quer que tenha sido Zumbi, 

ele não foi abolicionista. Foi, sim, quilombola, o maior de todos na história 

brasileira.

Escultura de Zumbi dos Palmares. Elaborada por 
Marcia Magno em 2011, está localizada na praça da 
Sé, Salvador, Bahia. Fotografia de 2014.
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Créditos das imagens de baixo para 
cima: Frans Post. Engenho, 1660; 
Fonte: Empresa Brasileira de Correios 
e Telégrafos/Departamento de Filatelia 
e Produtos.; Reprodução/Arquivo da 
editora; Ronaldo Nina/Tyba

tavam à ordem colonial portuguesa na América. Sua derrota pela força das armas só ocorreu 
em meados da década seguinte, após um conflito secular com dois dos maiores poderes co-
loniais europeus do mundo moderno. Antes da revolução escrava de São Domingos (1791-
-1804) e das grandes revoltas abolicionistas do Caribe inglês no primeiro terço do século XIX, 
o episódio de Palmares só teve equivalente na I Guerra Maroon da Jamaica (1655-1739) e na 
Guerra dos Saramaca no Suriname (1685-1762). Nesses dois casos, entretanto, os quilombolas 
conseguiram vencer as tropas repressoras, forçando autoridades e senhores a reconhecerem a 
liberdade dos grupos revoltosos. 

MARQUESE, Rafael de Bivar. A dinâmica da escravidão no Brasil: resistência, tráfico negreiro e alforrias, 
séculos XVII a XIX. Novos estudos – CEBRAP,  São Paulo, n. 74, p. 107-123, mar. 2006. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-33002006000100007>. Acesso em: 20 set. 2018.

Puxando pela memória

Ao final do capítulo, o alu-
no deve ser capaz de asso-
ciar historicamente o termo 
quilombo às comunidades de 
escravizados fugitivos e/ou 
rebelados contra sua escravi-
dão desde o período colonial 
até a abolição da escravidão, 
em 1888, com destaque para 
o maior deles, Palmares. 

Fique ligado

FUNARI, Pedro Paulo; CAR-
VALHO, Aline Vieira de. Pal-

mares ontem e hoje. Rio de 
Janeiro: Zahar (Descobrindo 
o Brasil).

Material digital

Para ampliar os temas 
abordados no bimestre, ve-
rifique, no plano de desenvol-
vimento, o projeto integrador 
Protagonismo negro na his-

tória – passado e presente.
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ROTEIRO DE ESTUDOS

228228

 O QUE APRENDEMOS?

1 |  Por que a formação dos quilombos palmaristas começou no período da domi-
nação holandesa no nordeste açucareiro?

2 |  Que tipo de relação havia entre os mocambos de Palmares e a sociedade colo-
nial escravista?

3 |  Explique um possível motivo de Ganga Zumba não ter sido tão valorizado quan-
to Zumbi pelo Movimento Negro Unificado no Brasil do século XX.

4 |  Por que Palmares é hoje considerado o símbolo máximo da resistência africana 
contra a escravidão no Brasil?

5 |  Qual é a relação entre a história dos bandeirantes de São Paulo com a do qui-
lombo dos Palmares?

6 |  Qual foi a importância de Cucaú, situado no atual estado de Pernambuco, na 
história palmarista?

7 |  Qual é a relação entre o bandeirante Domingos Jorge Velho e a história de Pal-
mares?

8 |  Qual é a relação entre a resistência palmarista comandada por Zumbi e a aboli-
ção da escravidão no Brasil?

9 |  Por que a afirmação a seguir é falsa?

Os palmaristas se recusaram a fazer quaisquer acordos com o governo 
colonial, mantendo a luta contra a escravidão até a morte de Zumbi, em 
1695.

10 |  Qual foi a importância da serra da Barriga, no atual estado de Alagoas, para a 
história de Palmares?

 PESQUISA

Um dos mocambos de Palmares era chamado de Tabocas. Outro era cha-

mado de Graça. Também havia um chamado de Acotirene. 

• Pesquise as origens desses nomes e discuta, em grupos, qual era o perfil de Pal-
mares do ponto de vista cultural.
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Vista do rio Mundaú, Zona da Mata alagoana, município de União dos Palmares, Alagoas. 
Fotografia de 2015.

228

C
o

le
•
‹
o
 p

a
rt

ic
u

la
r/

C
a
s
te

lo
 d

e
 G

ri
p

s
h

o
lm

, 
S

u
Ž

c
ia

228

 Roteiro de estudos

O que aprendemos? 

1. A formação de Palmares 
durante a dominação ho-
landesa no Nordeste bra-
sileiro resultou do aumento 
do tráfico de escravizados, 
seja da Guiné (1637), seja 
de Angola (1641).

2. As relações entre Palma-
res e a sociedade colonial 
escravista eram, de um 
lado, muito tensas, pois 
os quilombolas atacavam 
engenhos e sequestravam 
africanos para os mocam-
bos; de outro lado, havia 
relações comerciais entre 
os palmaristas e os mora-
dores vizinhos aos quilom-
bos, incluindo a compra de 
armas pelos quilombolas.

3. Por ter feito acordo com o 
governo colonial, aderindo 
ao escravismo em troca da 
liberdade dos palmaristas 
sob o seu comando.

4. Palmares é considerado o 
maior quilombo da histó-
ria do Brasil e da América. 
Embora os palmaristas não 
tenham lutado pela abo-
lição da escravidão, eles 
combateram por sua liber-
dade até a morte. Por isso, 
é valorizado como símbolo 
máximo da luta contra a es-
cravidão no Brasil.

5. A ligação mais direta está 
na atuação do bandeiran-
te Domingos Jorge Velho, 
capitão das tropas que 
destruíram Palmares em 
1695. Os estudantes tam-
bém podem acrescentar 
que os bandeirantes es-
cravizavam indígenas des-
de o século XVI e que esta-
vam habituados a ataques 
como os realizados contra 
a população do quilombo.

6. Cucaú foi o lugar onde, se-
gundo o acordo de 1678 en-
tre Ganga Zumba e o gover-
no colonial, os palmaristas 
deveriam se estabelecer, 
abandonando a serra da 
Barriga, no atual estado 
de Alagoas.

7. Domingos Jorge Velho foi 
contratado pelo governo 
colonial pernambucano 
para comandar a expedi-
ção final contra os palma-
ristas.

8. Não há relação entre resis-
tência palmarista coman-
dada por Zumbi e o abolicio-
nismo na história do Brasil, 
porque os quilombolas só 

lutaram para garantir a própria liberdade, não para extinguir o 
sistema escravista.

9. Porque Ganga Zumba fez acordo com o governo colonial, em 
1678, comprometendo-se a devolver, dali em diante, escravi-
zados fugidos para Palmares em troca da liberdade dos qui-
lombolas sob o seu governo.

10. Foi o lugar onde se formaram os quilombos de Palmares no 
século XVII.
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 IMAGENS CONTAM A HISTÓRIA

Zumbi dos Palmares, que hoje é considerado herói, já foi visto como vilão no século XX. Observe as 

duas imagens a seguir. Uma é a reprodução de um bilhete da loteria federal, emitido em 1971, estam-

pando o rosto de Domingos Jorge Velho como um herói da história brasileira; a outra mostra um selo 

em homenagem a Zumbi, impresso em 1995, 300 anos após sua morte.

1 |  Discuta com os colegas, em grupo, qual seria a principal diferença entre as duas imagens.

2 |  Considerando os anos em que cada uma das imagens foi produzida – 1971 e 1995 –, pesquise a conjuntura 
histórica dessas datas e discuta com os colegas se os respectivos contextos ajudam a explicar a diferença 
entre as imagens.

 O PASSADO PRESENTE

Como vimos, a Lei no 12 519 instituiu o Dia 

Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. 

Isso significa que desde 2011, quando a lei foi 

aprovada e promulgada, ele é comemorado 

no dia 20 de novembro, data da execução de 

Zumbi pelo governo colonial. 

Muitas escolas promovem projetos culturais 

nessa data, de modo a estimular a conscien-

tização dos estudantes sobre nosso passado 

escravista e as lutas dos africanos e de seus 

descendentes contra a opressão. 

•  Leia o cartaz ao lado e indique elementos 
que justifiquem a “consciência negra” re-
lacionada, pelo estudante, ao personagem 
Zumbi dos Palmares. 
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Cartaz elaborado por um estudante do 7o ano.

Bilhete da loteria federal, 1971.

Selo postal, 1995.

Pesquisa
Tais nomes de mocambos eram de origem diversa, africanos, na 

maioria, mas havia alguns indígenas e até em português. Taboca, por 

exemplo, é nome de origem tupi. Significa “bambu”, provavelmente as-

sociado às paliçadas defensivas do mocambo. Na língua tupi, maloca 

e oca designam habitações do que deriva a expressão taboca. Graça, 

por sua vez, é palavra portuguesa que tem a ver com o catolicismo: 

graça de Deus, proteção divina. Acotirene, enfim, era o nome da mãe 

de Ganga Zumba, filha de um rei do Congo, segundo diversos autores. 

Os nomes diversos dos mocambos palmaristas dão prova, portanto, 

da procedência múltipla e da pluralidade cultural dos quilombolas, 

embora predominassem, entre eles, os africanos e afrodescendentes.

Imagens contam a 
história
1. A diferença reside na valo-

ração oposta de enredos 

e personagens. No bilhete 

da loteria, o homenageado 

é Domingos Jorge Velho, ban-

deirante que comandou a 

destruição de Palmares. A 

intenção de celebrar o ban-

deirante é explícita ao colocar 

negros no fundo da gravura. 

No selo comemorativo, pelo 

contrário, os homenageados 

são os quilombolas rebeldes.

2. O bilhete data de 1971, quan-

do o Brasil vivia uma ditatu-

ra militar. Já o selo data de 

1995, quando o Brasil, sob 

governo democrático, viveu 

uma crescente valorização 

da cultura negra em nossa 

formação histórica e social. 

De lá para cá, diversos es-

tados decretaram o dia 20 

de novembro feriado, e o go-

verno brasileiro desenvolveu 

campanhas de valorização 

dos afrodescendentes. A lei 

que declarou o dia da morte 

de Zumbi feriado nacional 

foi aprovada e promulgada 

em 2011.

O passado presente
O menino que escreveu esse 

belo texto valoriza a luta do negro 

no tempo de Palmares, relacio-

nando-a à luta dos pobres e ne-

gros não apenas do Brasil, mas 

do mundo. Demonstra orgulho 

de ser afrodescendente, subli-

nhando a nobreza, a bravura, a 

valentia e a força do grupo. Zumbi 

é visto como um ancestral legí-

timo e positivo dos afrodescen-

dentes brasileiros.
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15
OURO E PEDRAS 

PRECIOSAS NO BRASIL

Em 1753, a parda escrava Francisca foi com-

prada por João Fernandes de Oliveira, no arraial 

do Tejuco (hoje cidade de Diamantina), capitania 

de Minas Gerais, e no mesmo ano a alforriou. 

Ela devia ter uns 16 anos de idade e passou a se 

chamar Francisca da Silva de Oliveira. 

Francisca foi uma das raras personagens fe-

mininas do século XVIII a ganhar fama tanto entre os historiadores quanto 

no cinema e na televisão, que a batizaram com o nome de Chica da Silva. 

Romancistas e diretores mostraram Chica da Silva como uma mulher 

bonita, sensual e dominadora, que viveu um romance escandaloso com o 

jovem e rico João Fernandes. A história real de Chica da Silva, entretanto, 

é muito diferente da que eles contaram. 

Sua história se passou onde foram encontrados diamantes. Mas 

Minas Gerais tinha mesmo era muito ouro. Vamos conhecer um pouco 

dessa região no século XVIII.

Você sabe qual 

estado do Brasil tem 

seu nome ligado à 

extração de ouro? 

Por quê?

Pardo: no contexto, 

termo que indicava 

uma mestiçagem entre 

branco e negro ou 

branco e indígena.

Alforriar: dar liberdade 

a um escravo.

A imagem retrata uma forma comum de transporte de viajantes e de mercadorias 
pelos caminhos de Minas Gerais, sempre em lombos de burros e de mulas, animais 
resistentes ao terreno montanhoso da região. O grupo se dirige ao 
arraial do Tejuco, atual cidade de Diamantina, em Minas Gerais, onde 
foram descobertas minas de diamantes. Gravura de Johann M. Rugendas, 
século XIX. Coleção particular.

Créditos das imagens de cima para 
baixo: Reprodução/Biblioteca Nacional, 
Rio de Janeiro, RJ; Reprodução/Coleção 
particular; Reprodução/Fundação 
Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro, RJ.; 
Reprodução/ Museu Paulista da USP, 
São Paulo, SP; Reprodução/Fundação 
Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro, RJ.

 Capítulo 15 
Ouro e pedras 
preciosas no Brasil
O capítulo é dedicado ao estu-

do das relações entre Portugal e 

Brasil no século XVIII, destacan-

do a economia mineradora e seu 

impacto na Europa. O persona-

gem microanalítico é Francis-

ca da Silva, ou “Chica da Silva”, 

como é conhecida pela literatura 

brasileira, liberta que se tornou 

companheira do contratador de 

diamantes do distrito diamanti-

no, João Fernandes de Oliveira, 

no século XVIII em Minas Gerais.

 Objetivos gerais do 
capítulo

• Destacar as reformas pom-

balinas no contexto do des-

potismo esclarecido.

• Analisar a economia mine-

radora do Brasil e seus efei-

tos na economia do Império 

Atlântico português.

Habilidades da BNCC 

trabalhadas no capítulo

EF07HI13 EF07HI14 EF07HI17

Puxando pela memória
Resposta pessoal. Espera-se que o aluno indique o estado de 

Minas Gerais, porque, no passado, foi uma região de exploração 

mineral, no caso, de ouro.
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1694: Notícias revelam haver ouro em Minas Gerais. 

 O Brasil no século XVIII
Os portugueses não encontraram pedras ou metais preciosos logo que 

chegaram à América. Mas nunca desistiram de procurar. 

Durante quase dois séculos, os bandeirantes paulistas andaram pelos 

sertões do Brasil aprisionando indígenas para transformá-los em escravos, 

como vimos no capítulo 13, e também vasculhando aqui e ali de modo a 

descobrir onde pudessem existir os tão desejados metais preciosos. Esses 

homens eram excelentes desbravadores e foram os responsáveis por estender 

os limites do Tratado de Tordesilhas, de 1494, aumentando o território do 

Brasil, de domínio português, sobre o território de domínio espanhol. Dessa 

forma, levaram o povoamento para o interior do Brasil. 

Em uma dessas expedições, no final do século XVII, eles finalmente 

encontraram ouro em grande quantidade nas margens e na foz dos rios, 

na região que passou a ser conhecida como Minas Gerais. Esse ouro era 

chamado ouro de aluvião. 

Lavagem de minério de ouro junto ao morro do Itacolomi, gravura de Johann Moritz Rugendas, 1820-1825. 
A descoberta de ouro provocou enorme interesse na população do Brasil e de Portugal. Muitas pessoas, 
principalmente homens, foram para a região das minas tentar a sorte. Poucos, contudo, conseguiram 
enriquecer; muitos passaram fome e outros até encontraram a morte. Coleção particular.
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Foram descobertos 

veios auríferos em 

várias regiões, como 

na capitania de 

São Vicente, desde 

meados do século 

XVI. Mas, por ser em 

pequena quantidade, 

logo a extração se 

esgotava.

CÁ ENTRE NÓS

 A Guerra dos Emboabas
Enriquecer fácil era a aspiração principal de todos os que se dirigiram 

para a nova região do ouro a partir do início do século XVIII. Os paulistas, res-

ponsáveis pela descoberta, tentaram conseguir a exclusividade na exploração 

do ouro, com base no sistema jurídico denominado direito de conquista, 

segundo o qual a Coroa portuguesa concedia privilégios aos descobridores 

de riquezas minerais. Não conseguiram. A administração portuguesa sabia 

que os paulistas eram grandes conhecedores dos caminhos do sertão e que 

facilmente poderiam extraviar o ouro encontrado.

Emboaba é termo 

de origem tupi, 

idioma nativo; 

significa “ave 

que possui penas 

até os pés”. Os 

“forasteiros” foram 

assim apelidados 

porque usavam 

botas, enquanto 

os bandeirantes 

paulistas andavam 

descalços.

Para os paulistas, 

todos os que não 

fossem paulistas 

eram denominados 

emboabas.

CÁ ENTRE NÓS

Cronologia 
do cap’tulo

 Para desenvolver
Sobre a escravidão indígena, 

ver capítulo 13 deste volume.

Fique ligado

FURTADO, Junia F. Chica da 

Silva e o contratador dos dia-

mantes: o outro lado do mito. 

2. ed. São Paulo: Companhia 

das Letras, 2006.

Heroína, perdulária, mege-

ra, devoradora de homens? A 

autora reconstrói a trajetória 

de Chica da Silva, desmonta o 

estereótipo de sensualidade 

que a acompanha e mostra 

como Chica se inseriu na so-

ciedade das Minas Gerais do 

século XVIII por meio do con-

cubinato com o contratador 

de diamantes João Fernan-

des de Oliveira, com quem 

teve treze filhos.

De olho na BNCC

O conteúdo do capítulo 

está totalmente alinhado 

ao objeto de conhecimento:

• As lógicas mercantis e o 

domínio europeu sobre 

os mares e o contrapon-

to oriental.

Ele também aponta para o 

tema que será desenvolvido 

no volume seguinte, relativo 

ao 8o ano do Ensino Funda-

mental – Anos Finais:

• A emergência do capita-

lismo.

Após a leitura do capítulo 

e da elaboração das ativida-

des propostas, o aluno terá 

desenvolvido as habilidades:

• EF07HI13 – Caracterizar 

a ação dos europeus e 

suas lógicas mercantis 

visando ao domínio no 

mundo atlântico.

• EF07HI14 – Descrever as 

dinâmicas comerciais das 

sociedades americanas e 

africanas e analisar suas 

interações com outras 

sociedades do Ocidente 

e do Oriente. 

• EF07HI17 – Discutir as 

razões da passagem do 

mercantilismo para o ca-

pitalismo.
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232 UNIDADE 5 | América portuguesa  

1705: Portugueses rumam a Minas Gerais.

A tensão entre paulistas e emboabas resultou em uma guerra que ficou 

conhecida como Guerra dos Emboabas e durou de 1707 a 1709. Os emboabas 

venceram e os paulistas foram expulsos da região das minas, embora tenham 

retornado depois. Foram autorizados a retornar porque eram necessários à 

economia da Coroa portuguesa: sabiam identificar locais onde havia ouro 

(depois o encontrariam onde hoje é o estado de Goiás).

Tejo: rio que banha a 

cidade de Lisboa, em 

Portugal.

Entrada para as minas, 
óleo sobre tela de Oscar 
Pereira da Silva, 1920. O 
descobrimento das minas 
de ouro fez com que todos 
os olhares se voltassem 
para a região. Museu 
Paulista da Universidade de 
São Paulo, São Paulo.
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Língua Portuguesa

Leia um trecho do poema “Vila Rica”, de Cláudio Manuel da Costa. O poema foi escrito em 

1773, mas publicado somente em 1839, cinquenta anos depois da morte de seu autor.

Ó grandes sempre, ó imortais Paulistas!
Embora vós, ninfas do Tejo, embora
Cante do Lusitano a voz sonora
Os claros feitos do seu grande Gama;
Dos meus Paulistas honrarei a fama.

Eles a fome e sede vão sofrendo,
Rotos e nus os corpos vem trazendo,
Na enfermidade a cura lhes falece,
E a miséria por tudo se conhece.

COSTA, Cláudio Manuel da. Vila Rica, Canto VI. In: PROENÇA FILHO, Domício. A poesia dos inconfidentes. 
Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1996. p. 1133-1137.

1 |  O poeta compara os paulistas ao “grande Gama”, ou seja, ao navegador Vasco da Gama. Qual é o 
motivo dessa comparação? 

2 |  O poema tem como título “Vila Rica” e avalia os paulistas como “grandes” e “imortais”. Por quê?

A HISTÓRIA NÃO ESTÁ SOZINHA

Texto complementar

Caminhos do ouro

A primeira metade do século 
XVIII se caracteriza pela pros-
peridade baseada no rápido cres-
cimento da produção de ouro e 
diamantes. Em 1699, o Brasil ex-
portou, segundo os dados oficiais, 
725 kg de ouro para Portugal, 
em 1703-1704 atingia a 4 350 kg 
e em 1712 a 14 500 kg, afora o 
comércio clandestino impossí-
vel de se calcular. [...] O cami-
nho tradicional ia de São Paulo, 
pela Penha, Mogi das Cruzes, 
Taubaté, Guaratinguetá, Heca-
paré (próximo à atual Lorena), 
atravessava a Mantiqueira para 
atingir Ribeirão do Carmo e o rio 
das Velhas, que se constituía no 
principal núcleo mineiro. De São 
Paulo havia uma rota comercial 
para Santos e de Taubaté uma 
picada até Parati, cruzando a 
Serra do Mar. Finalmente, uma 
rota marítima ligava Parati ao 
porto do Rio de Janeiro.

O Rio de Janeiro promoveu a 
abertura de uma via de comuni-
cação mais direta que transpu-
nha a Serra do Mar para atingir 
o vale do Paraíba e seguia o Pa-
raibuna até a zona de mineração. 
A viagem do Rio de Janeiro às 
Minas Gerais levava em média 
de 10 a 12 dias.

Outras picadas comunicavam 
Mato Grosso, Goiás, Minas Ge-
rais entre si e com o sul, Espírito 
Santo, a Bahia e o Nordeste. Ini-
cialmente, a política régia foi de 
restringir o comércio das minas 
com o Rio de Janeiro, Espírito 
Santo, Bahia e Nordeste para evi-
tar escassez de mão de obra nas 
plantações e a saída de ouro não 
quintado do planalto central. [...] 
Antonil calcula que em 1709, a 
população engajada na minera-

ção, agricultura e comércio em Minas Gerais, já se elevava a cerca de 
30 000 pessoas, o que representava um mercado consumidor impor-
tante e abria possibilidades de contrabando de ouro.

LOBO, Eulália Maria Lahmeyer. Comércio Atlântico e a comunidade dos 
mercadores no Rio de Janeiro e em Charleston no século XVIII. 

Revista de História, São Paulo, v. 51, n. 101, 1975, p. 49-106. Disponível em: 
<http://www.revistas.usp.br/revhistoria/article/download/132725/128794>. 

Acesso em: 20 set. 2018.

A História não está 
sozinha

Língua Portuguesa

1. O elogio aos grandes fei-
tos dos navegadores por-
tugueses, como Vasco da 
Gama, o primeiro a che-
gar às Índias no século 
XV, e aos paulistas, tam-
bém grandes desbrava-
dores da terra, do interior 
do Brasil, descobridores 
das minas de ouro nas 
Gerais.

2. A origem da sociedade 
da capitania de Minas 
Gerais remete aos des-
bravadores do sertão e 
descobridores do ouro, 
os bandeirantes paulis-
tas. Vila Rica era a maior 
cidade da capitania.

HISTORIA_DOC_G2020_7ano_MP_Cap15_230a248.indd   232 11/4/18   4:36 PM



233MANUAL DO PROFESSOR - CAPÍTULO 15

Ouro e pedras preciosas no Brasil | CAPêTULO 15 233

 1709: Emboabas vencem a guerra e expulsam paulistas da região das minas. Criação da capitania de São Paulo e Minas. 

Terra mineral: forma 

como, no século XVIII, 

as pessoas se referiam 

às porções de terra que 

tinham ouro.

Data: direito ou ação 

de dar, doar, conceder. 

Com o tempo, passou a 

significar simplesmente 

pedaço de terra com 

minérios.

Veio aurífero: nos rios 

e córregos, é a parte 

onde está o metal, o 

ouro.

Reprodução/Fundação Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro, RJ.

  Portugal e a administração 
das minas
A descoberta de ouro em sua colônia americana obrigou a Coroa por-

tuguesa a tomar uma série de medidas na tentativa de controlar a extração 

do ouro e assegurar a sua parte. 

Uma delas foi a criação de um órgão chamado Intendência das Minas, 

que tinha como função cobrar o quinto real – o imposto devido à Coroa que 

equivalia a um quinto, ou 20%, de todo ouro encontrado –, impedir que o ouro 

fosse desviado sem pagar o imposto e distribuir os lotes de terras minerais, 

chamados datas, aos que tivessem condições de explorá-las.

O sistema funcionava assim: toda descoberta de algum veio aurífero era 

comunicada às autoridades para que o intendente das minas demarcasse a 

área e repartisse as  datas. O descobridor poderia escolher duas, o guarda-

-mor da Intendência escolhia a data do rei, e as demais eram distribuídas a 

quem as solicitasse – desde que possuísse escravos. Apenas proprietários de 

escravos, portanto, estavam autorizados a minerá-las. E o tamanho da data 

era determinado pelo número de escravos de cada recebedor: cada escravo 

equivalia a 5,5 metros de terreno; a um único recebedor, independentemente 

do seu número de escravos, não poderia ser concedido um terreno de mais 

do que 66 metros. 

Poder centralizado na 
regi‹o das minas 

Inicialmente, a região das minas de ouro foi ane-

xada à capitania de São Paulo, mas, no ano de 1720, 

elas foram separadas: a de São Paulo e a de Minas 

Gerais. Para a Coroa portuguesa, era importante 

que essa rica região fosse mais controlada do que 

as outras, de modo a evitar o descaminho do ouro.

A criação de uma capitania específica para as 

Minas Gerais foi resultado de uma revolta ocorrida 

em Vila Rica, em 1720, na qual se enfrentaram os 

membros da elite local e os da administração por-

tuguesa, representada pelo governador das Minas, 

dom Pedro de Almeida Portugal, o conde de Assu-

mar, que assumiu em 1717. Ele retirou das câmaras 

municipais, cujos membros eram os mais ricos mine-

radores, o controle de arrecadação dos quintos reais 

e da cobrança dos impostos sobre as importações. 

Também enviou alguns deles para fora da capitania, 

argumentando que eles dificultavam seu governo, e 

os substituiu por pessoas próximas a ele. 

Extração de diamantes em Serro Frio, Minas Gerais, com a 

utilização de mão de obra escrava. Aquarela de Carlos Julião, 

século XVIII. Fundação Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro.

Texto complementar

O engenheiro militar português 
José Joaquim da Rocha se destaca 
entre os profissionais especialis-
tas que serviram na região das 
Minas Gerais, no século XVIII, 
por seus elaborados mapas da 
capitania, que entrelaçam os ele-
mentos constitutivos de sua geo-
grafia, sempre presentes nessas 
representações.

José Joaquim da Rocha foi um 
engenheiro militar português 
que serviu no Brasil na segun-
da metade do século XVIII. Du-
rante sua estada em Minas Ge-
rais, compôs vários mapas do 
território que compreendiam a 
Capitania de Minas Gerais. São 
conhecidos como de sua autoria 
quatro mapas que representam a 
capitania como um todo, sendo 
dois realizados em 1777 e os de-
mais em 1778 e 1793. Em 1796, 
Rocha produziu ainda um mapa 
das Cabeceiras do Julgado do 
Rio das Velhas e, em 1798, um 
mapa do Rio Doce. [...] Duran-
te sua estada em Minas Gerais, 
José Joaquim da Rocha também 
escreveu três importantes memó-
rias históricas sobre Minas Ge-
rais. A primeira delas, intitulada 
Geografia histórica da Capitania 
de Minas Gerais, redigida prova-
velmente entre 1778-1780, foi 
dedicada ao novo governador da 
capitania, dom Rodrigo de Sou-
sa Coutinho, recém-empossado 
no ano de 1780. Na dedicatória 
do texto, Rocha informou que 
reunira na Memória todas as 
informações que poderiam ser 
úteis ao governador no desem-
penho do seu posto.

O costume de dedicar esse tipo 
de texto às autoridades era tradi-
cional no mundo luso-brasileiro 
e configurava prática corriquei-
ra no contexto do Iluminismo 
do início dos Setecentos, pois 
se procurava barganhar mer-
cês e honras em troca de saber. 
Afinal, se saber é poder e, como 
tal, é instrumento de Estado, o 
produtor desse saber deveria 
ser recompensado com vanta-
gens honoríficas, mas que tam-
bém implicavam recompensas 
pecuniárias.

FURTADO, Júnia Ferreira. Um 
cartógrafo nas Minas. In: Revista 
do Arquivo Público Mineiro, s/d. 

Disponível em: <http://www.
siaapm.cultura.mg.gov.br/acervo/

rapm_pdf/2010E10.pdf>. 
Acesso em: 23 set. 2018.

Fique ligado

FURTADO, Júnia Ferreira. Cultura e sociedade no Brasil colô-

nia. São Paulo: Atual, 2000. 96p. (Discutindo a história do Brasil).

A obra apresenta um painel do período colonial do Brasil, com 
base no qual o leitor vai construindo uma visão mais rica e intrin-
cada do viver em colônia.

Material digital

Para contribuir com o desenvolvimento desse tema, assista ao 
material audiovisual A produção aurífera no Brasil colônia localiza-
do no material digital do Manual do Professor.
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1707: In’cio da Guerra dos Emboabas. Conclu’do o Caminho Novo das Gerais. 

Uma das formas de fiscalização que mais desagradaram aos mineradores 

foi a criação das casas de fundição. O ouro extraído em pó ou em pepita 

deveria ser levado para ser fundido em barras com o símbolo da Coroa e 

dele ser retirado o quinto real, ou seja, o imposto de 20%. Somente em 

barra, com as marcas de que havia sido quintado, podia ser co-

mercializado para fora da capitania. 

Essas e outras medidas centralizadoras por parte do go-

vernador contra a autonomia que existia antes foram o estopim 

para a revolta, que durou cerca de um mês. O governador 

reclamava que os oficiais não cumpriam com rigor as normas 

por ele decretadas, inclusive nos casos de punição aos que 

não obedeciam à lei. Os revoltosos queriam, em primeiro lugar, 

acabar com as casas de fundição e, para isso, pretendiam expulsar 

o governador de Minas Gerais.

A repressão foi eficiente, pois o governador contou com o 

apoio de parte da elite local e de forças militares. Um dos líderes, 

Felipe dos Santos, foi capturado, enforcado e esquartejado. 

A revolta foi contida e o poder central ganhou alguns 

pontos, mas estava longe de conseguir organizar uma 

administração que evitasse o contrabando do ouro ou a 

influência pessoal contra os interesses de Portugal.

A cidade do Rio de Janeiro tornou-se o centro econômico mais impor-

tante do Brasil, porque seu porto foi o único a ter permissão de embarcar 

o ouro e os diamantes extraídos na colônia. Esse foi um dos motivos que 

levaram a administração portuguesa a transferir a capital do Brasil da cidade 

de Salvador, na Bahia, para a do Rio de Janeiro, em 1763. 

Pepita: pedaço de 

ouro puro.

Comboio de 

diamantes, 

gravura de Johann 

Moritz Rugendas, 

1835. Fundação 

Biblioteca 

Nacional, Rio de 

Janeiro.
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A repressão foi eficiente, pois o governador contou com o 

apoio de parte da elite local e de forças militares. Um dos líderes, 

Felipe dos Santos, foi capturado, enforcado e esquartejado. 
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Fundição de 

Vila Rica, séculos 

XVIII e XIX. Coleção 

particular.

Texto complementar

Povoamento das minas

O ano de 2008 marca o tricen-
tenário da Guerra dos Emboabas. 
Para os estudiosos, a efeméride 
proporciona uma excelente ocasião 
para se refletir sobre os primeiros 
anos da história mineira, sobre os 
quais pesa um silêncio desconcer-
tante. O período que abrange os 
anos de 1695, data do primeiro 
manifesto oficial da existência de 
ouro nos sertões de Cataguases, a 
1711, ano da fundação da capita-
nia de São Paulo e Minas do Ouro, 
permanece, surpreendentemente, 
pouco explorado. Espremido entre 
a história paulista, uma vez que se 
confunde com o bandeirantismo 
responsável pelo desbravamento 
dos sertões mineiros, e o início 
da implantação do aparato ad-
ministrativo, protagonizado por 
Antônio de Albuquerque, o pe-
ríodo assinala os primórdios do 
povoamento e da colonização das 
Minas, quando foram lançados 
os fundamentos da vida social e 
política das décadas seguintes. Se 
não bastasse isso, esses verdadeiros 
anos de ferro testemunharam uma 
das rebeliões mais importantes de 
todo o século XVIII: o levante em-
boaba, entre 1708 e 1709. 

Em Minas, entre a última década 
do século XVII e a primeira do 
XVIII, configurou-se uma expe-
riência histórica completamente 
original para os seus protagonis-
tas. Se a paisagem oferecia um ce-
nário singular, descrito por vezes 
como uma geografia trágica e in-
quietante, também para Portugal 
a mineração constituía um uni-
verso desconhecido, uma vez que 
o ralo ouro de lavagem explorado 
nas regiões de Iguape, Paranaguá 
e Cananeia esteve longe de pro-
porcionar uma experiência sóli-
da, suficiente para fazer frente aos 
novos desafios. Sob muitos pontos 
de vista, o sertão mineiro signifi-
cava a confluência de elementos 
novos, obrigando a Coroa a ava-
liar seus métodos de colonização 
e a ensaiar outros. Depois de dois 
séculos de instalação da máquina 
política na América portuguesa, 
impunha-se a necessidade de se 
estabelecer uma política calca-
da numa diretriz, resultado, por 
sua vez, daquilo que foi chama-
do por Luís Felipe de Alencastro 
de “aprendizado da colonização”.

ROMEIRO, Adriana. As Minas 
antes das minas: reflexões sobre 

os albores da história mineira. 
Cad. Esc. Legisl., Belo Horizonte, 

v. 11, n. 16, p. 7-22, jan./jun. 2009. 
Disponível em <http://www.

almg.gov.br/export/sites/default/
consulte/publicacoes_assembleia/

periodicas/cadernos/arquivos/
pdfs/16/adriana_romero.pdf>. 

Acesso em: 20 set. 2018.
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1720: Descobertas as primeiras jazidas de diamantes em Serro Frio (Diamantina). 

  A sociedade do arraial do Tejuco
No encontro dos rios Grande e Piruruca, no nordeste de Minas Gerais, 

formou-se um arraial que atraiu gente de todas as partes: o arraial do Tejuco. 

O motivo de tanto alvoroço foi a descoberta de diamantes na região, em 

1729. Logo se formou o Distrito Diamantino, em 1734, quando foi criada uma 

administração para tratar especialmente da exploração da pedra preciosa e 

garantir que a Coroa portuguesa recebesse sua parte. 

A sociedade ali criada, como em outras vilas e arraiais de Minas Gerais 

e de Goiás, era composta de uma maioria de escravos e escravas, de um 

grande número de pessoas 

alforriadas (escravos li ber-

tados) e de uma pequena 

parte de pessoas brancas. 

Assim como as demais 

regiões das Minas Gerais, 

havia muito mais homens 

do que mulheres, e pou-

quíssimas mulheres bran-

cas. Em 1738, por exemplo, 

na comarca de Serro Frio, 

onde se localizava o arraial 

do Tejuco, havia 83,5% de 

homens e somente 16,5% 

de mulheres. Entre os es-

cravos, as mulheres eram 

ainda em menor número: 

somente 3,1% eram do sexo 

feminino.

Francisca da Silva, 

ou Chica, era uma dessas 

pouquíssimas esc ravas da 

região: já nascida no Brasil, 

indicada como “parda”, filha da negra Maria da Costa e do português An-

tônio Caetano de Sá. Ela foi libertada por seu senhor e companheiro, João 

Fernandes de Oliveira. A maioria das escravas que se alforriaram, entretanto, 

conseguiu a liberdade pagando elas próprias o seu valor, com o fruto de 

seu trabalho ou, como diziam em seus testamentos, “com minha indústria, 

agências e trabalho”. Como elas conseguiram ter acesso a esse pecúlio?

A maioria delas foi pela atividade de quitanda, da venda de alimentos e 

pequenos objetos pelas ruas dos arraiais e pelas lavras de ouro e diamantes. 

Eram as “negras de tabuleiro”, responsáveis pela alimentação da população 

urbana e das lavras, pois iam com seus tabuleiros vender aos que estavam 

trabalhando, que lhes pagavam, muitas vezes, com ouro em pó. 

Pecúlio: reserva 

monetária ou em bens 

acumulados.

Negra tatuada vendendo 

cajus, aquarela de 

Jean-Baptiste Debret, 

1827. Fundação Biblioteca 

Nacional, Rio de Janeiro.

Reprodução/Fundação Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro, RJ.
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Fique ligado

Museu do diamante

Museu criado em 12 de 
abril de 1954 pelo então pre-
sidente Getúlio Vargas com 
projeto do deputado Jusceli-
no Kubitschek de Oliveira. Sua 
missão é recolher, classificar, 
conservar e expor elementos 
característicos de jazidas, 
formações e espécies de dia-
mantes ocorrentes no Brasil, 
além de objetos de valor his-
tórico relacionados com a in-
dústria extrativa do diaman-
te. Acervo composto por mais 
de 1 650 objetos dos séculos 
XVIII e XIX relativos à extração 
de diamantes e ao contexto 
social colonial. O prédio que 
abriga o Museu do Diamante 
é onde viveu o padre José de 
Oliveira Silva e Rolim, mais co-
nhecido como padre Rolim, 
um dos principais conspirado-
res da Conjuração Mineira de 
1789. O edifício foi tombado 
pelo Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional 
(Iphan) em 1950, quando se 
iniciou a instalação do museu.

É possível fazer uma visi-
ta virtual ao museu no site: 
<http://museudodiamante.
museus.gov.br/>. Acesso em: 
23 set. 2018.

Material digital

Como sugestão para trabalhar essas habilidades, acompanhe a 
sequência didática A sociedade das minas e a tributação do ouro 

localizada no material digital do Manual do Professor.
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Os caminhos do ouro 

Havia um caminho, aberto pelos paulistas, 

que saía de São Paulo e ia para Minas Gerais, 

atravessando a serra da Mantiqueira. Mas não 

havia um caminho por terra direto das Minas 

Gerais para o Rio de Janeiro. Era preciso usar 

o caminho dos paulistas e descer até o porto 

da cidade de Paraty, e de lá pegar um barco 

para o Rio de Janeiro. 

Isso se tornou um problema para a admi-

nistração portuguesa, porque os “descami-

nhos” – contrabando – do ouro poderiam ser 

muitos, ainda mais com os paulistas sabendo 

se movimentar por trilhas e atalhos distantes 

do caminho principal.

Uma Carta Régia, datada de 1699, determi-

nou que o governador da capitania do Rio de 

Janeiro providenciasse a construção de uma 

estrada que ligasse as minas ao porto do Rio de 

Janeiro. Concluída em 1707, ela ficou conheci-

da como Caminho Novo das Gerais. Também 

foram criados registros de passagem, geral-

mente nas margens dos rios, que funcionavam 

como postos de fiscalização e de cobrança de 

taxas sobre os produtos vendidos na região. 

Era tarefa dos agentes dos registros conferir 

se o ouro que se transportava pa ra o Rio de 

Janeiro havia sido tributado. 

Brasil: Os caminhos do ouro (século XVII)

Fonte: elaborado com base em Instituto Estrada Real. Disponível em: <http://www.institutoestradareal.com.br/
assets/materiais/mapa-ilustrativo-da-estrada-real.jpg>. Acesso em: 11 out. 2018; KEATING, Vallandro; MARANHÃO, 
Ricardo. Caminhos da conquista: a formação do espaço brasileiro. São Paulo: Terceiro Nome, 2008. p. 162-163.
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Caminho Velho das Gerais
Caminho Novo das Gerais

•  Para o reino português, o que representava a criação de um caminho controlado por 

registros e o uso de um único porto para o embarque do ouro?

OUTRAS HISTÓRIAS LUGARES

1729: Criação da capitania de Minas Gerais. 
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Fique ligado

FIGUEIREDO, Luciano. Re-

sistências antifiscais em 

Minas colonial: revisitando 

um velho tema, reescreven-

do um velho artigo. Dispo-

nível em: <http://www.ce

deplar.ufmg.br/seminarios/

seminario_diamantina/2008/

D08A087.pdf>. Acesso em: 

20 set. 2018.

Artigo que analisa as co-

branças fiscais no Brasil no 

decorrer do século XVIII. O au-

tor traça um panorama sobre 

a carga fiscal exercida pela 

metrópole na região de extra-

ção do ouro de Minas Gerais. 

Outras histórias 

Lugares

• Controle. Com tais medi-

das, a Coroa procurava 

evitar os descaminhos 

do ouro e garantir os tri-

butos sobre ele que lhe 

eram devidos.
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1750: Morte de dom João V. Dom José I assume o trono português.

Os descaminhos do ouro

O significado de “descaminho”, segundo as leis portuguesas, era so-

negação ao tributo, ou aos direitos fiscais do rei, ou seja, não entregar ao 

tesouro real o que era determinado pela lei. No caso, era o “quinto” real. 

Durante todo o período colonial, a sonegação foi comum, pois muitos 

não indicavam corretamente quanto haviam ganhado em suas produções 

para pagar menos impostos, o dízimo, que era 10% de tudo o que havia 

sido produzido. A situação era ainda mais preocupante para a metrópole na 

região das minas de ouro e de diamantes, das quais o tesouro real deveria 

receber mais, o quinto, ou seja, 20%. 

O volume a ser contrabandeado era pequeno e cabia até mesmo nas 

roupas ou objetos de algumas pessoas, como nos botões dos uniformes 

dos oficiais, nas imagens ocas de santos, nos tabuleiros das quitandeiras, 

etc. Mas esse era um contrabando em pequena escala. O grande, mesmo, 

envolvia as mais altas figuras da administração portuguesa no Brasil, como 

os ouvidores e os governadores da capitania, que faziam vistas grossas ao 

contrabando desde que pudessem receber sua parte.

  Os meios de transporte na região 
das minas
Para o transporte de carga, eram utilizadas mulas, animais híbridos do 

cruzamento de jumentos com éguas. Podiam carregar grande peso e resistir 

a longos e difíceis caminhos, muito mais do que éguas e cavalos. 

A exploração mineradora acabou tendo efeitos em outras regiões do 

Brasil. Foi o caso da capitania do Rio Grande, que englobava os atuais estados 

do Rio Grande do Sul e de Santa Catariana. Essa região tinha pastos naturais 

e lá se desenvolveram as mais importantes criações desses animais de carga. 

Tropa da capitania de Minas 

Gerais conduzindo um 

carregamento, litogravura 

de Maximiliano de 

Wied-Neuwied, 1815. Tropas 

de mulas eram muito comuns 

na região acidentada das 

minas de ouro, utilizadas, por 

exemplo, para transportar o 

ouro quintado de Minas para 

o porto do Rio de Janeiro. 

Coleção particular.
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Fique ligado

GUIMARÃES, André Rezen-
de. Inácio de Souza e os fal-

sários do Paraopeba: Minas 
Gerais nas redes mundiali-
zadas do século XVIII. Disser-
tação (Mestrado) – Universi-
dade Federal de Minas Gerais, 
Belo Horizonte, 2008. Dispo-
nível em: <http://www.domi
niopublico.gov.br/pesquisa/
DetalheObraForm.do?select_
action=&co_obra=148119>. 
Acesso em: 20 set. 2018.

Texto complementar sobre 
uma fábrica clandestina de 
moedas de ouro em Minas 
Gerais no século XVIII, basea-
do no trabalho do historiador 
Paulo Cavalcante, que pesqui-
sou sobre o contrabando de 
metais preciosos no Brasil do 
século XVIII. O texto permite 
conhecer um dos mecanis-
mos utilizados para burlar a 
fiscalização portuguesa no 
controle do comércio do ouro 
das Minas Gerais naquele sé-
culo. O professor pode ampliar 
o mapa das instalações da 
fábrica de moedas falsas e 
indicar as diversas constru-
ções lá existentes. 

 Para desenvolver
Professor, informe aos alunos 

que o comércio de muares era 
uma atividade que interligava 
várias regiões do Brasil. Os ani-
mais eram criados nas pastagens 
do Sul, mas, depois de crescidos, 
eram conduzidos por cerca de 
2 mil quilômetros, parando para 
invernadas nos pastos do Paraná, 
até as famosas feiras da cidade 
de Sorocaba, em São Paulo, onde 
eram amansados e negociados 
para as mais variadas regiões 
do Brasil, principalmente para 
as capitanias de Minas Gerais 
e de Goiás, mas também para 
o Rio de Janeiro e outras áreas 
do Sudeste. 
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1755: Lisboa é praticamente destruída por um terremoto. Criada a 
Companhia Geral do Comércio do Grão-Pará e Maranhão.

Para ser contrabandeado, o ouro tinha de sair da capitania e chegar ao 
litoral. Uma das rotas era através dos caminhos que ligavam Minas Gerais à 
Bahia, chamados de caminhos dos sertões. O ouro chegava  ao porto da cidade 
de Salvador e era utilizado para comprar escravos na Costa da Mina, litoral da 
África. Os comerciantes da Bahia e do Rio de Janeiro levavam mercadorias 
que eram vendidas aos residentes, que pagavam em ouro em pó, sem estar 

quintado. Outra forma, ainda, era o ouro ser fundido e 
transformado em peças sem pagamento do imposto. Nas 
Minas, não era permitido que existissem ourives, ou seja, 
pessoas que soubessem transformar o ouro em adereços 
ou objetos variados. Mas eles estavam lá o tempo todo.

Até mesmo uma fábrica de moedas e barras de ouro 
falsas foi criada.

No final de década de 1720, funcionava a todo vapor 
uma fábrica clandestina de moeda e barras de ouro no vale 
do Paraopeba (atual serra da Moeda, em Minas Gerais), 
comandada por Inácio de Souza Ferreira. Contava com 
mais de 100 homens, das mais variadas origens. A fábrica 
conseguiu se manter por conta das vistas grossas das au-
toridades metropolitanas, entre elas o próprio governador 
das Minas, dom Lourenço de Almeida. Foi desbaratada 
em 1731 pelo ouvidor-geral Diogo Cotrin de Souza, que 
conduziu as investigações em grande sigilo.

Durante todo o século XVIII houve denúncias e prisões de contraban-
distas, mas os descaminhos do ouro nunca foram totalmente controlados.

O desenho aquarelado mostra a planta do sítio de Boa 
Vista do Paraopeba, localizado no vale do Paraopeba, 

atual serra da Moeda, no estado de Minas Gerais. 
Biblioteca Nacional de Lisboa, Portugal.

... que a expressão 

“santo do pau 

oco”, utilizada 

para descrever 

uma pessoa falsa 

ou mentirosa, está 

relacionada com 

esculturas religiosas 

ocas por dentro 

que serviam para 

esconder o ouro das 

minas e não pagar o 

quinto real?
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Moeda oficial: dobrão de 
ouro de 1724, valendo 
2$000 (dois mil-réis).
As moedas de ouro 
eram cunhadas nas 
casas de fundição, ou 
Casas da Moeda, da 
Bahia, do Rio de Janeiro 
e de Vila Rica. Coleção 
particular.

Imagem de Nossa Senhora do Rosário, século XVIII. 
Museu de Arte Sacra, São João del-Rei, Minas Gerais.

 Para desenvolver

Sociedade mineradora

A sociedade mineira era mais 
urbanizada do que as de outras 
capitanias na época colonial. Gi-
rando em torno da extração do 
ouro, era importante, portanto, 
atender ao mercado consumidor, 
ou seja, aos mineradores, com o 
que necessitavam: instrumentos 
de trabalho e domésticos, roupas, 
comida, moradia, móveis, etc. Por 
isso, a atividade comercial nas 
cidades mineradoras era gran-
de. Importavam-se produtos de 
Portugal e do resto da colônia (na 
época, o comércio entre as capi-
tanias também era considerado 
importação ou exportação, prin-
cipalmente porque pagavam ta-
rifas nos registros). Nas cidades, 
desenvolveu-se um considerável 
setor de serviços, constituído por 
profissionais liberais, comercian-
tes, artífices e artistas. 
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1758: Jesuítas são expulsos do reino português e de suas colônias. 
Criada a Companhia Geral do Comércio de Pernambuco e Paraíba. 

O Marquês de 
Pombal, responsável 
pela reconstrução de 
Lisboa. Óleo sobre tela 
de Louis-Michel van 
Loo e Claude-Joseph 
Vernet, séculoêXVIII. 
Museu Nacional 
Soares dos Reis, Porto, 
Portugal. 

Dom José I, rei de 
Portugal (1750-1777). 
Óleo sobre tela de 
Miguel Antônio do 
Amaral, século XVIII. 
Museu Hermitage, 
São Petersburgo, Rússia.

  O grande ministro
Em meados do s éculo XVIII, a produção de ouro em Minas Gerais co-

meçou a diminuir. A essa má notícia seguiu-se uma verdadeira catástrofe: 

Lisboa, a capital portuguesa, foi sacudida por um grande terremoto, em 1755, 

que destruiu quase toda a cidade. Dez mil pessoas morreram e os incêndios 

desabrigaram milhares de habitantes. Das 20 mil construções existentes, 

apenas cerca de 3 mil continuavam em condições de serem habitadas. 

Foi nesse contexto de crise que Sebastião José de Carvalho e Melo, mais 

conhecido como Marquês de Pombal, tornou-se o ministro mais importante 

do reinado de dom José I. Ele convenceu o rei a reconstruir a cidade de 

Lisboa e a não transferir a capital do reino para a cidade de Coimbra, como 

queriam os outros ministros. 

Pombal determinou a prisão de 

muitos nobres que estavam contra o 

novo rei. Em 1758, houve um atentado 

à vida de dom José I, que levou um tiro 

no braço. Os atiradores foram presos 

e confessaram que agiram por ordem 

do Marquês de Távora, que pretendia 

matar o rei para colocar em seu lugar o 

Duque de Aveiro. As famílias dos dois 

nobres foram presas, seus bens foram 

confiscados e seus títulos de nobreza 

retirados, tudo a mando do Marquês 

de Pombal.

Sebastião José 
de Carvalho e 
Melo recebeu do 
rei dom José I os 
títulos de Conde 
de Oeiras, em 
1759, e de Marquês 
de Pombal, em 
1770. É conhecido 
na história como 
Marquês de Pombal, 
e seu governo, que 
durou 22 anos (de 
1755 a 1777), como 
época pombalina.

Cç ENTRE NîS

Louis-Michel van Loo. Retrato de Sebastião José de Carvaljo e Melo, 1
o
 Marquês de Pombal, 1

o
 Conde de Oeiras, século XVIII
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 Para desenvolver

Ilustração e despotismo 
esclarecido

Sobre a Ilustração e o despo-

tismo esclarecido, ver capítulo 1 

do volume do 8o ano.

Fique ligado

MAXWELL, Kenneth. O Mar-

quês de Pombal. Ascensão 

e queda. Lisboa: Manuscri-

to, 2015.

Sebastião José de Carva-

lho e Melo, Conde de Oeiras e 

Marquês de Pombal, é, sem 

dúvida, uma das maiores fi-

guras da História de Portugal.

Neste livro, o prestigiado 

historiador Kenneth Maxwell 

traz-nos um retrato do ho-

mem e do controverso esta-

dista que governou Portugal 

entre 1750 e 1777. Admirado 

e repudiado, é recordado pela 

sua ação fundamental na re-

construção de Lisboa após o 

terremoto de 1755, pelas suas 

reformas econômicas, sociais 

e no campo da educação, pela 

criação da primeira região vi-

nícola demarcada do mundo, 

mas também por ter reforça-

do o poder da Coroa enquanto 

secretário de Estado do Rei-

no durante o reinado de dom 

José I. Governou com pulso de 

ferro, reprimindo o povo, man-

dando executar o duque de 

Aveiro, encarcerando muitos 

outros nobres e expulsando 

os jesuítas do reino e domí-

nios ultramarinos. Depois da 

morte de dom José em 1777 

e com a subida ao trono de 

dona Maria I, o Marquês de 

Pombal é afastado e cai em 

desgraça, acusado de corrup-

ção, abuso de poder e outros 

tipos de fraudes. Defendeu-se 

com firmeza, alegando que 

havia agido sempre por dele-

gação da autoridade real. A rai-

nha acabou com o processo, 

declarando-o merecedor de 

um “castigo exemplar”, mas 

graças à sua idade avançada 

e estado de saúde, não se 

aplicaria qualquer pena. Se-

bastião José de Carvalho e 

Melo morreu em 1782, cinco 

anos depois de ter sido obriga-

do a abandonar o poder, mas 

a sua herança política chega 

aos dias de hoje.
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1759: Atentado à vida de dom José I. 

O ouro se transforma em pedra 

O ouro e o diamante do Brasil permitiram 
que a situação financeira de Portugal se 
estabilizasse. Afinal, eram o comércio dos 
produtos das colônias e a cobrança de tri-
butos dos colonos que sustentavam o reino.

Entretanto, a riqueza em  si não importava 
tanto quanto o poder que ela representa-
va. O ouro do Brasil foi, em grande par-
te, direcionado para obras suntuosas, que 
mostrassem ao mundo que o reino era rico. 
Entre essas obras estavam: o Palácio e Real 

Convento de Mafra e o Aqueduto das Águas 
Livres de Lisboa. Magníficas bibliotecas fo-
ram montadas, como as de Coimbra, do 
convento de Mafra e do Colégio Oratoriano 
de Lisboa. 

Nas duas audiências públicas semanais 
que o rei presidia, ele costumava distribuir 
moedas de ouro aos pobres.

Conclusão: quando morreu, em 1750, o 
rei dom João V deixou uma imensa dívida 
para seu sucessor, seu filho dom José I.

1 |   Com base na leitura do texto, que relações é possível estabelecer entre o Convento 

de Mafra, sua biblioteca e o Brasil?

2 |   Como dom João V contraiu a dívida que deixou para seu filho e sucessor, o rei dom 

José I?

OUTRAS HISTÓRIAS MODOS DE VIVER
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Biblioteca de Mafra, onde as lombadas dos livros eram impressas em ouro. Mosteiro de Mafra, Lisboa, Portugal.

Fique ligado

Palácio Nacional de Mafra. 
Disponível em: <http://www.
palaciomafra.gov.pt>. Acesso 
em: 20 set. 2018.

Site do Palácio Nacional 
de Mafra, antes denomina-
do Palácio Real e Convento 
de Mafra, construído com o 
ouro do Brasil no século XVIII 
no reinado de dom João V (rei 
de 1707 a 1750). O observa-
dor pode ver “o ouro transfor-
mado em pedra”.

Outras histórias 

Modos de viver

1. Foi com o ouro extraído no 
Brasil que Portugal cons-
truiu o Convento de Mafra 
e sua biblioteca.

2. Dom João V construiu 
obras suntuosas, que 
demonstravam o seu po-
der e sua riqueza, o que 
fez com que ele se endi-
vidasse, deixando tal dí-
vida para seu filho e su-
cessor, o rei dom José I.

HISTORIA_DOC_G2020_7ano_MP_Cap15_230a248.indd   240 11/4/18   4:36 PM



241MANUAL DO PROFESSOR - CAPÍTULO 15

241Ouro e pedras preciosas no Brasil | CAPêTULO 15

R
e
p

ro
d

u
ç
ã
o

/F
u

n
d
a
ç
ã
o

 B
ib

lio
te

c
a
 N

a
c
io

n
a
l,
 R

io
 d

e
 J

a
n

e
ir
o
, 

R
J
.

As reformas pombalinas
Pombal aceitava as ideias iluministas. Estava convencido, por exemplo, 

de que os privilégios da nobreza tinham de acabar para se poder modernizar 
Portugal. Várias medidas que tomou mudaram a história de Portugal, como 
a reforma do ensino na Universidade de Coimbra, dando importância às 
Ciências Naturais, à Filosofia e à Matemática. Acusou-os de estarem ligados 
ao atentado ao rei e determinou sua expulsão do reino e de suas colônias 
em 1759.

Para estimular o comércio externo, Pombal incentivou a instalação de 
manufaturas no reino por meio de empréstimos e isenções fiscais aos que 
fabricassem tecidos, ferragens, vidros, louças e papel. Criou escolas de co-
mércio e aboliu as diferenças entre cristão-novo e cristão-velho. Isso porque 
uma ampla parte dos grandes comerciantes era formada por cristãos-novos 
ou seus descendentes, fato que os impedia de receber comendas e títulos. 
O objetivo de Pombal era facilitar a aproximação maior entre o governo e 
os comerciantes.

A Žpoca pombalina no Brasil
Nas colônias, principalmente no Brasil, Pombal tomou cuidados especiais. 

Achava necessário centralizar a administração das colônias na metrópole. Por 
isso, transformou todas as capitanias do Brasil em capitanias reais e promulgou 
o Diretório dos Índios, que transferia para os funcionários reais o controle 
dos aldeamentos indígenas. Além disso, Pombal transformou os indígenas 
em “súditos livres da Coroa”, o que, na prática, significava a proibição da 
escravidão indígena.

Pombal também concedeu a algumas companhias privilegiadas o mono-
pólio do comércio de uma região ou de um produto por um prazo determi-
nado. Assim surgiram as Companhias de Comércio do Estado do Grão-Pará 
e do Maranhão (1755), da Pesca das Baleias (1756), de Agricultura das Vinhas 
do Alto Douro (1756) e de Pernambuco e Paraíba (1759). A criação dessas 
companhias descontentou uma infinidade de comerciantes de Portugal, da 
África, da Ásia e do Brasil.

Expulsão do padre Antônio 

Vieira. Gravura do século 
XVIII. Entre as ações da 
reforma pombalina estava 
a expulsão dos jesuítas do 
Brasil. Fundação Biblioteca 
Nacional, Rio de Janeiro. 

Isenção: livre da lei; 
desobrigação.
Cristão-novo: judeu 
convertido à força ao 
cristianismo.
Comenda: benefício 
que era concedido 
a eclesiásticos e a 
cavaleiros de ordens 
militares.

1763:   O Rio de Janeiro torna-se a capital do Brasil.

 Para desenvolver

As reformas pombalinas 
O tema Iluminismo será tra-

tado no volume de 8o ano, ca-
pítulo 1.

Informar aos estudantes que, 
apesar da proibição, os indígenas 
continuaram a ser escravizados, 
principalmente nas capitanias do 
norte do Brasil.

Antes da expulsão definiti-
va dos jesuítas, Pombal imple-
mentou diversas reformas que 
visavam acabar com o controle 
dessa ordem religiosa em vários 
setores da sociedade portuguesa, 
até mesmo no além-mar.

Até as reformas pombalinas, 
o currículo da Universidade de 
Coimbra era baseado na Teologia 
e dominado pelos jesuítas, que 
Pombal acreditava serem uma 
ameaça ao reino e à moderni-
zação, pois não se sujeitavam 
ao domínio do rei.

No caso do Brasil, a criação do 
Diretório dos Índios acabava com 
o controle das ordens religiosas, 
principalmente dos jesuítas, so-
bre os aldeamentos indígenas. 

Pombal e a 
modernização

Pombal projetou a moderni-
zação de Portugal ao tentar for-
talecer o tesouro português e 
dinamizar a produção e o co-
mércio. Era considerado um dés-
pota esclarecido, mesmo sendo 
um ministro, não um rei, porque 
partiam dele as principais deci-
sões sobre a economia do rei-
no. Administrou Portugal sob a 
influência das ideias ilustradas. 
Criou companhias de comércio, 
concedendo a elas o monopólio 
do comércio de uma região ou 
um produto por prazo determi-
nado, beneficiando os grandes 
mercadores. Incentivou as ma-
nufaturas de tecidos, ferragens, 
vidros, louças e papel, por meio 
de empréstimos e isenções fis-
cais. Criou escolas de comércio 
e reformulou o ensino da Univer-
sidade de Coimbra, nos moldes 
da ilustração à moda portuguesa, 
principalmente após a expulsão 
dos jesuítas. Aboliu a diferença 
entre cristãos-velhos e cristãos-
-novos, fortalecendo, assim, a 
aproximação entre o Estado e os 
comerciantes e enfraquecendo a 
Inquisição. Elevou o Brasil à ca-
tegoria de vice-reinado, acabou 
com as capitanias hereditárias e 
transferiu a capital de Salvador 
para o Rio de Janeiro.

Sobre a Inquisição, ver capí-
tulo 7 deste volume.
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242 UNIDADE 5 | AmŽrica portuguesa  

1777: Fim do domínio do Marquês de Pombal. 
Dona Maria I assume o trono português. 

1777: Morte de dom José I. 

  A Viradeira

O fim do domínio de Pombal ocorreu em 1777, quando da morte do rei 

dom José I. Sua filha, dona Maria I, assumiu o trono. Os portugueses achavam 

que ela viraria pelo avesso todas as decisões de Pombal, daí sua política de 

governo ter ficado conhecida pelo nome de Viradeira. Mas, como as medidas 

de Pombal haviam sido profundas, ela não pôde “virar” muito.

Algumas mudanças, entretanto, foram realizadas. Uma delas foi libertar 

da prisão todos os condenados por crimes políticos: mais de 800 pessoas 

foram soltas. 

Dona Maria I manteve o estímulo pombalino às manufaturas em Portugal 

e, para aumentar as exportações, proibiu, em 1785, a sua instalação no Brasil. 

O objetivo era tornar os habitantes do Brasil dependentes dos produtos 

têxteis vindos do reino.

Durante o reinado de dona Maria I, a extração de ouro na capitania de 

 Minas Gerais já não conseguia recolher as 100 arrobas anuais ao governo 

português, conforme havia sido determinado em 1750. Em 1788, a capitania 

devia à Real Fazenda a quantidade de 538 arrobas de ouro. 

O que acontecia com o ouro brasileiro? 

Alguns achavam que o contrabando 

era o responsável, mas outros conside-

raram, com razão, que a extração estava 

diminuindo. O ouro do Brasil era, em sua 

maior parte, de aluvião, facilmente encon-

trado e extraído, mas também rapidamente 

esgotável. 

Em 1788, o novo governador indicado 

pela metrópole para a capitania de Minas 

Gerais, o Visconde de Barbacena, assumiu 

o cargo com a obrigação de cobrar os im-

postos atrasados, medida conhecida como 

derrama. A ameaça da derrama apavorou 

os habitantes da região das minas. Esse, 

entretanto, é assunto para outro capítulo.

Arroba: unidade 

de medida de peso, 

sendo 1 arroba 

correspondente a 

14,69 quilogramas.

Derrama: cobrança 

tributária obrigatória 

sobre a população para 

cobrir a diferença entre 

a arrecadação mínima 

que um governo exige 

e o que é efetivamente 

arrecadado.
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Retrato de Dona Maria I, rainha de Portugal. Óleo sobre 
tela do século XVIII, artista desconhecido. Ela foi a primeira 
mulher a governar Portugal. Iniciou seu reinado em 1777, 
quando morreu seu pai, dom José I. Em fevereiro de 1792, 
uma junta composta de 17 médicos declarou ser a rainha 
“incapaz de gerir o Reino”. Seu filho, dom João, exerceu 
a função de príncipe regente até 1816, ano em que dona 
Maria morreu. Coleção Nacional, Castelo Gripsholms, 
Mariefred, Suécia.

Texto complementar

O trecho transcrito abaixo per-
mite aprofundar o estudo das 
relações comerciais portugue-
sas do período moderno entre os 
quatro continentes. O professor 
pode ressaltar a complexidade 
dos negócios mercantis do Im-
pério português através das re-
lações entre as praças mercantis 
do Rio de Janeiro, de Lisboa, de 
Goa e de feitorias na África. Seria 
interessante montar um mapa 
com esses pontos, indicando 
as mercadorias comercializa-
das. A visualização cartográfica 
é instrumento importante para 
a fixação do aprendizado. A ima-
gem é da cidade de Goa, na Índia, 
ponto estratégico do comércio 
português inclusive para o co-
mércio de escravos, pois de lá 
eram carregadas mercadorias 
importantes para a troca por es-
cravos na África.

No século XVI, era no Índico 
que um português buscava fama 
e fortuna. Embora pudesse re-
colher ouro em Arguim ou São 
Jorge da Mina, tinha o Atlântico 
como um oceano de passagem, 
caminho para as oportunidades 
de riqueza que ficavam a leste 
do cabo da Boa Esperança. [...] 
(p. 15) Quando, no século XVIII, 
o Brasil firmou-se como grande 
produtor de ouro e aumentaram 
as necessidades de escravos para 
as minas, boa parte do que delas 
se extraía foi parar no Índico. Era 
com ouro que se pagavam os pa-
nos de algodão com que se ad-
quiriam escravos na África, es-
cravos que iriam produzir mais 
ouro, usado para comprar mais 
panos, a fim de adquirir mais es-
cravos, para, com eles, aumentar 
a produção de ouro. E com ouro, 
na China, no Japão e na Pérsia, 
adquiriam-se os bens suntuários 
que consumia a Corte portuguesa.

O fascínio português pela ri-
queza do Oriente continuou vivo, 
ainda que, aos olhos de hoje, pa-
reça claro que, já nos Seiscentos, 
porém, de modo mais flagrante, 
nos Setecentos, o Atlântico torna-
ra-se o grande oceano das trocas 
intercontinentais e tomava o lu-
gar do Índico como o mais mer-
cantil dos mares. Apesar disso, o 
império do Oriente não se des-
pediria tão cedo do imaginário 
português – era na Índia que se 
ganhava glória e riqueza e con-
tinuaria nele, até quase nossos 
dias, em forma de sonho perdi-
do e de saudade. 
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Após o estudo 

do capítulo, você 

manteria sua 

resposta à pergunta 

da página 230?

PUXANDO PELA 

MEMÓRIA

1788:  O Visconde de Barbacena assume o governo da capitania de Minas Gerais. 

  A família de Chica da Silva
Chica da Silva e João Fernandes de Oliveira viveram na época dos 

reinados de dom José I e de sua filha, dona Maria I. Ele era contratador de 
diamantes no Arraial do Tejuco. O que era um contratador? 

A vitalidade das finanças da Coroa portuguesa dep endia dos impos-
tos sobre as produções e o comércio. Mas como recolher esses impostos? 
Como já vimos, era comum a fraude na cobrança de impostos, pois muitos 
funcionários se apropriavam de rendas devidas ao rei. A solução foi leiloar a 
cobrança dos impostos a particulares. Como em todo leilão, o negociante 
que desse o lance mais alto arrematava, por tempo determinado e valor fixo, 
o direito à arrecadação do imposto sobre algum tipo de produção, comércio 
ou alfândega de um porto. O arrematante pagava um valor fixo ao tesouro 
real para assumir a cobrança. Caso ele conseguisse arrecadar mais do que 
havia pago, teria lucro; do contrário, prejuízo. Mas era um risco que valia a 
pena. Assim, eram eles, e não os funcionários reais, que iam cobrar de porta 
em porta os impostos. Esses arrematantes eram chamados de contratadores.  
O companheiro de Chica da Silva, João Fernandes de Oliveira, foi um deles. 

Em 1774, Chica da Silva morava na rua da Ópera, no Arraial do Tejuco, 
com seu filho mais novo, José. Suas nove filhas encontravam-se no convento 
de Macaúbas, e de lá só saíram para se casar. Apesar de não serem oficial-
mente casados, João Fernandes legitimou formalmente todos os filhos e 
com eles manteve contato próximo, chegando a levar, em 1770, os três filhos 
homens para Portugal, para tratar das propriedades e negócios que tinha, 
assim como seu enteado, Simão. Deu dotes para as filhas, que se casaram 
com homens das principais famílias de Minas Gerais. 

Definitivamente Chica da Silva fazia parte da elite mineira. Faleceu em 
1792, sendo enterrada com pomposo cortejo fúnebre. Seus inúmeros des-
cendentes fizeram parte das principais famílias mineiras do século XIX. Para 
a família, seu passado, como escrava, ficou muito distante.

O mundo na Žpoca de dona Maria I

Os últimos anos do século XVIII, período em que dona Maria I governou 

Portugal, foram marcados pela Declaração de Independência dos Estados 

Unidos da América (1776) e pela Revolução Francesa (1789). Esses aconte-

cimentos tiveram enorme repercussão na Europa e no mundo ultramarino. 

•  Que regime político e sistema econômico esses acontecimentos 

contestavam?

AO MESMO TEMPO

243

Créditos das imagens de cima para baixo: 
Reprodução/Biblioteca Nacional, Rio de 
Janeiro, RJ; Reprodução/Coleção particular; 
Reprodução/Fundação Biblioteca Nacional, 
Rio de Janeiro, RJ.; Reprodução/Museu 
Paulista da USP, São Paulo, SP; Reprodução/
Fundação Biblioteca Nacional, Rio de 
Janeiro, RJ.

Lisboa ora vedava ora consentia 
que as naus da Índia ancorassem 
no Brasil. Mesmo nos longos pe-
ríodos em que estava proibida, 
a escala não deixava de dar-se. 
Os navios alegavam que estavam 
escassos de comida e água, quan-
do não invocavam outras razões 
para parar nos portos brasileiros. 
E aqui deixavam, legalmente ou 
de contrabando, as suas merca-
dorias. Estas não eram consu-
midas apenas nas cidades lito-
râneas. Subiam o planalto com 
as tropas de burro, juntamente 
com gostos, ideias e modos de 
vida. Lá está o Índico, ou, para 
ser preciso, lá estão os mares do 
sul da China, na igrejinha de 
Nossa Senhora do Ó; em Saba-
rá, na decoração interior da sé 
de Mariana e, por toda parte, nos 
meninos a empinar papagaios e 
nas salas e janelas onde as senho-
ras abanam leques. Sem maior 
procura – como nos mostrou 
claramente Gilberto Freyre –, 
a Índia nos aparece nos móveis 
de vime das varandas, na canja, 
no doce polvilhado de canela, na 
troca dos sininhos e das aldrabas 
portuguesas pelo bater palmas, 
para anunciar, ainda na minha 
infância sem campainhas elétri-
cas, a chegada de um visitante. 

SILVA, Alberto da Costa e. Do 
Índico ao Atlântico. In: FRAGOSO, 

João et al. (Org.). Nas rotas do 
Império: eixos mercantis, tráfico 

e relações sociais no mundo 
português. Vitória: Edufes, 2014. p. 

13-22. Disponível em:
<http://repositorio.ufes.br/

bitstream/10/1227/1/Livro%20
edufes%20Nas%20rotas%

20do%20Imp%C3%A9rio%20
eixos%20mercantis%2C

%20tr%C3%A1fico%20e%20
rela%C3%A7%C3%B5es%

20sociais%20no%20mundo
%20portugu%C3%AAs.pdf>.

Acesso em: 2 set. 2018.

Ao mesmo tempo

¥ O absolutismo monárqui-
co (com a Revolução Fran-
cesa) e o sistema colonial 
mercantilista (com a in-
dependência dos Estados 
Unidos da América).

Puxando pela memória

Ao final do capítulo, o aluno deve ser capaz de identificar histo-
ricamente a região de Minas Gerais como a principal produtora de 
ouro do período colonial, mas também se referir às minas de ouro 
de Goiás, descobertas pelos bandeirantes paulistas.

HISTORIA_DOC_G2020_7ano_MP_Cap15_230a248.indd   243 11/4/18   4:36 PM



244 MANUAL DO PROFESSOR - UNIDADE 5

ROTEIRO DE ESTUDOS
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 O QUE APRENDEMOS?

1 |  A dom João V, rei de Portugal entre 1706 e 1750, é atribuída a seguinte frase: 

“Meu avô temia e devia; meu pai devia; eu não temo nem devo”.

Que motivos podem ser apontados para justificar essa frase do rei de Portugal?

2 |  Que formas de controle a administração portuguesa criou na região das minas 
de ouro e diamante?

3 |  A exploração do ouro provocou quais mudanças importantes no Brasil?

4 | O reinado de dom José I pode ser chamado “período pombalino”? Justifique. 

5 |  O que é derrama?

6 |  Como era realizada a cobrança dos impostos destinados ao tesouro real no 
Brasil?

7 |  Quais eram os principais objetivos da administração do ministro Pombal? 

8 |  O ouro encontrado na região das Minas era de aluvião. O que isso significa?

9 |  Por que a frase a seguir é falsa?

 A mineração do ouro no Brasil teve pouca influência na economia portuguesa 
do século XVIII. 

10 |  O jesuíta André João Antonil, em seu livro Cultura e opulência do Brasil por suas 
drogas e minas, assim se refere à região mineradora:

E o pior é que a maior parte do ouro que se tira das minas passa em pó 
e em moedas para os reinos estranhos e a menor é a que fica em Portugal 
e nas cidades do Brasil. 

ANTONIL, André João. Cultura e opulência do Brasil por suas drogas e minas (1711). 
São Paulo: Companhia Melhoramentos de São Paulo, 1923. p. 261.

A que problema ele se refere?

 PESQUISA

O Barroco mineiro, expressão artís-

tica que se destacou no século XVIII, 

tem forte relação com o enriquecimen-

to da região mineradora.

Um dos principais artistas do 

Barroco mineiro foi Antônio Francisco 

Lisboa, conhecido como Aleijadinho. 

Nereu Jr./Pulsar Imagens

1 |  Em grupo, pesquise as principais características desse estilo, procurando esta-
belecer relações entre o Barroco e a sociedade mineradora.

2 |  Apresente para a turma, com seu grupo, imagens de obras de Aleijadinho, indi-
cando onde elas estão localizadas.

Igreja de São Francisco de Assis, em São João 
del-Rei (MG). Com projeto original de Aleijadinho, 

foi construída entre 1774 e 1809 e é uma das 
principais obras de arquitetura do Brasil colonial. 

Por sua importância histórica e cultural, foi tombada 
pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (Iphan). Fotografia de 2014.

 Roteiro de estudos

O que aprendemos?

1. A principal justificativa para 
essa frase é a extração de 
ouro e diamantes no Brasil, 
que enriqueceu Portugal.

2. O estabelecimento de um 
caminho único para o co-
mércio do ouro; registros 
de passagem para con-
trolar a entrada e saída de 
mercadorias da capitania; 
as casas de fundição para 
retirar a quinta parte do 
ouro; uma administração 
centralizada na figura dos 
governadores.

3. No Brasil, povoou-se o in-
terior, houve maior centra-
lização administrativa e 
grande imigração; desen-
volvimento da pecuária nos 
campos do sul do Brasil.

4. Sim. O ministro de dom 
José I, Sebastião José de 
Carvalho e Melo, o marquês 
de Pombal, foi quem de fato 
governou durante o reina-
do de dom José I.

5. A cobrança de impostos 
atrasados.

6. Por meio do leilão da co-
brança desses impostos 
para um período de tempo 
determinado; quem desse 
o maior valor tornava-se o 
arrematante, ou contrata-
dor, e podia cobrar por sua 
conta as taxas – quinto real 
ou o dízimo.

7. Pombal queria moderni-
zar Portugal, fortalecer o 
tesouro português e dina-
mizar a produção manufa-
tureira e o comércio.

8. Significa que era encon-
trado em aluviões, ou seja, 
nos depósitos de sedimen-
tos nas margens ou fundos 
de rios e riachos.

9. Ao contrário, no início do sé-
culo XVIII a economia por-
tuguesa estava em crise e 
com muitas dívidas, quadro 
que foi mudado quando as 
rendas da extração minera-
dora começaram a entrar 
em Portugal.

10. Ao contrabando ou desca-
minho do ouro, ou seja, ao 
fato de se burlar a cobran-
ça do quinto real, chegando 
esse ouro não quintado até 
aos países estrangeiros.

Pesquisa

Antônio Francisco Lisboa (Aleijadinho) é o mais famoso nome da 
arte barroca mineira. Nascido na primeira metade do século XVIII, em 
um distrito de Ouro Preto, algumas de suas principais obras são o 
Santuário do Bom Jesus do Matosinhos (Congonhas) e a Igreja de 
São Francisco de Assis (Ouro Preto).

Esta atividade pode ser trabalhada de modo interdisciplinar, uma 
vez que une conhecimentos históricos a conhecimentos artísticos. 
Busque relacionar o conteúdo aprendido em História aos conteúdos 
aprendidos em Língua Portuguesa e Arte.
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245Ouro e pedras preciosas no Brasil | CAPêTULO 15

Garimpo de 
ouro no Brasil. 
Fotografia de 
1986.

 IMAGENS CONTAM A HISTÓRIA

Você sabe o que quer dizer ex-voto? 

Trata-se de uma palavra em latim que sig-

nifica “voto realizado” e designa objetos e 

pinturas que são oferecidos para retribuir 

uma graça de Deus, quase sempre por meio 

de um intermediário: um santo, uma santa 

ou uma Nossa Senhora.

De modo geral, os ex-votos relatam as 

graças recebidas pelo devoto. Foram muito 

comuns no Brasil entre os séculos XVIII e XIX. 

Eram depositados em igrejas, cemitérios ou 

em locais de peregrinação.

• A imagem se refere ao emboaba Agostinho Pereira da Silva e conta a sua trajetória em Minas Gerais. Ob-

serve atentamente as cenas do ex-voto. Em grupo, descrevam pelo menos dois episódios da história do 
emboaba Agostinho Pereira da Silva que estão retratados.

O PASSADO PRESENTE

A imagem abaixo mostra uma região do Brasil onde, na década de 1980, existiu a maior extração 

de ouro a céu aberto do mundo. 

Peregrinação: ato de viajar por instrução ou 

devoção; viagem a um local sagrado.
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Ex-voto depositado na Ermida de Nossa Senhora do Monte Serrate, em 
Salvador, Bahia, em 1743. Relata a vida de Agostinho Pereira da Silva desde 
sua saída de Portugal, provavelmente no início do século XVIII, passando 
pelos problemas que enfrentou em Minas Gerais até receber as ordens 
sacras na Bahia. Igreja Nossa Senhora do Monte Serrate, Salvador, Bahia. 

• Com que nome ficou conhecido este garimpo? Em que estado do Brasil ele se localizava? E hoje, está ativo?

Imagens contam a 
história

O emboaba Agostinho Pereira 
da Silva conta sua história em 
Minas Gerais. Detalhes da ima-
gem, como figuras e notas escri-
tas, revelam que ele foi atacado 
por cobras e jacarés, enfrentou 
paulistas, que quiseram matá-lo, 
e passou fome. Para ele, Nossa 
Senhora dos Remédios (no canto 
superior direito da imagem) in-
tercedeu junto a Deus e ele con-
seguiu sobreviver.

O passado presente
Serra Pelada, ao sul do esta-

do do Pará, de onde retiraram 
toneladas de ouro na década de 
1980. Foi a maior mina de ouro a 
céu aberto do mundo. Após mais 
de 30 anos de exploração, ainda 
há jazidas de ouro nessa região.

Material digital

Para avaliar o aprendizado de seus estudantes, verifique a pro-
posta de acompanhamento da aprendizagem do 4o bimestre loca-
lizada no material digital do Manual do Professor.
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