BRASIL COLÔNIA

Brasil no século XVII
Entre 1534 (quando foi implantado o sistema de Capitanias Hereditárias) e 1822
(emancipação política brasileira), o Brasil, e sua economia, estiveram
subordinados a Portugal, se adequando ao que chamamos de Pacto Colonial,
derivado do pensamento mercantilista, de onde vem a busca pelo lucro para a
metrópole.
O Pacto Colonial, que não se trata de nenhum acordo assinado ou coisa do
gênero, mas sim de uma constatação historicamente feita, pressupõe a divisão de
tarefas entre duas partes, uma metrópole e uma colônia, conforme o esquema a
seguir:
Economia
complementar

Sem desenvolvimento
Centro de
poder
Sem
autonomia

A Economia do Açúcar
Dentro do espírito mercantilista e de
imposição do Pacto Colonial o açúcar foi o
grande impulsionador da colonização do
Brasil. Portugal já tinha experiência na
produção da cana-de-açúcar nas ilhas do
Atlântico e encontrou possibilidade de
plantar este gênero agrícola nas férteis
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terras brasileiras.
O açúcar, especiaria muito requisitada na Europa no período colonial brasileiro
era um produto derivado da cana-de-açúcar, a qual era produzida no litoral da
Brasil Colônia.
A Consequente aproximação de Portugal com os mercadores e banqueiros
de Flandres (norte da Europa), responsáveis pelo financiamento, refino e
distribuição do açúcar, possibilitou o acesso dos portugueses à
infraestrutura comercial europeia, controlada pelos holandeses, bem como
ao seu abundante capital, para o financiamento do empreendimento agrícola
brasileiro.
VICENTINO, Cláudio e DORIGO, Gianpaolo. História para o Ensino Médio. São Paulo:
Scipione, 2001.

Produção Açucareira: O Engenho
O Engenho era a unidade produtiva açucareira da Brasil Colonial. O primeiro
engenho foi instalado ainda por Martim Afonso de Souza em 1533 na capitania de
São Vicente e estes se multiplicaram rapidamente pela costa brasileira.
O engenho, mais do que uma simples instalação, era a denominação dada a toda a
estrutura produtiva voltada para a obtenção do açúcar. Compunham o engenho:







Florestas fornecedoras de madeira;
Plantações de cana-de-açúcar;
A Casa Grande;
A Capela;
A Senzala;
O Engenho (fábrica do açúcar), composto da moenda, da casa das caldeiras e
da casa de purgar;

1 – Casa Grande; 2 – Senzala; 3 – Casa de engenho
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Sociedade Açucareira
A sociedade da Brasil Colônia voltada para a produção do açúcar era uma
sociedade dividida basicamente entre senhores e escravos, o que não impede a
formação de uma camada intermediária (como profissionais liberais,
trabalhadores livres e pequenos proprietários), porém, sem grande expressão
social.
Uma sociedade Bipolar
Muitos historiadores classificam a sociedade
açucareira como uma sociedade dividida em
dois extremos, a dos senhores e dos
escravos. Essa divisão, porém, parece
esconder os grupos subalternos ao senhor
de engenho que não sejam escravos, como
pequenos proprietários ou arrendatários da
região, comerciantes, profissionais liberais e
os homens livres que trabalhavam
diretamente com o senhor de engenho.
Porém, mesmo assim, podemos dizer que se trata de uma sociedade de dois pólos
extremos (bipolar): o pólo dos homens livres (senhores de engenho e seus
subalternos, elite branca) e o pólo dos escravos (cativos africanos ou
descendentes de africanos nascidos no Brasil).
A base de nossa colonização foi essa sociedade, bipolar, rural, agroexportadora,
sem mobilidade e fundada na plantation.
Entretanto, como afirmamos, devemos sempre lembrar das pessoas que não
estiveram relacionadas diretamente no binômio: senhores-escravos, os
comerciantes, artesãos, profissionais liberais e outros.
Mão-de-obra: Escravidão
A mão-de-obra escrava era há muito praticada por árabes e europeus na África.
Para o caso colonial, a escravidão era vista como uma boa alternativa para a
produção monocultora e latifundiária e foi introduzida no Sistema colonial
Americano pelos portugueses.
Uma pergunta muito frequente é por que não se utilizou a mão-de-obra indígena
no empreendimento açucareiro no Brasil. Algumas respostas nos parecem
significativas:
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Não adaptação do indígena ao Trabalho Escravo, pois não existia de forma
significativa relação escravista pré-existente no atual Brasil;
Missão Católica: uma das justificativas do expansionismo ultramarino estava
ligado à expansão do catolicismo. O indígena era visto como um fiel a ser
conquistado, enquanto o negro africano era muitas vezes associado aos muçulmanos, sendo visto como um infiel, justificando a escravidão negra.
Lucro gerado pelo Tráfico Negreiro: O comércio de escravos africanos traria
excelentes lucros aos mercadores portugueses, ao passo que o indígena
poderia ser capturado dentro da própria colônia. Do ponto de vista
econômico, foi o lucro auferido pelo tráfico negreiro internacional que
determinou a escravidão negra em nosso país.

EXTRA: A base teológica que justificava a escravidão negra
Do que me ocupo, exclusivamente, para que não nos enganemos quanto à
força cultural e ideológica que os séculos acumularam contra os negros, é da
ideia quanto à escravidão africana, tão solene e fortemente defendida pela
Igreja Católica e pelo Papa, sob a alegação de que o cativeiro era uma
espécie de benção para os pretos – há um capítulo denominado Paraíso dos
Pretos, tratando exclusivamente dessa visão, no qual me concentrarei nesse
texto. A escravidão, no raciocínio do catolicismo de então, tinha o condão de
trazer os negros para a luz do cristianismo, como acentua Vainfas. A Igreja e
os Jesuítas, ordem à qual Vieira pertencia, e na qual permaneceu até morrer,
adotaram dois pesos e duas medidas na questão escravista.
Como diz o autor, no caso dos índios, escravidão e catequese se opunham.
No caso dos africanos, complementavam-se. Embora fosse uma contradição
insolúvel do ponto de vista moral, contornava-se o problema com uma sólida
base teológica. A escravidão era má, porém justa e necessária para a ordem
do mundo. Para os índios, buscar a salvação e não permitir a escravidão
deles. Para os negros, cativeiro. A Igreja vai buscar referências em São
Tomás de Aquino, desde, portanto, o século XIII. No decorrer do século XV,
construiu-se a ideia de que os africanos em particular eram os mais
vocacionados para a escravidão por descenderem de Cam, o filho maldito de
Noé, cuja linhagem fora condenada ao cativeiro. Cam teria sido o povoador
do continente africano. Os índios, que nada tinham a ver com Cam, deviam
ser preservados do cativeiro, como lembra o autor. “Contradição moral e
ideológica. Coerência teológica.”
Fonte: http://www.cartacapital.com.br/politica
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Mapa: principais rotas de entradas de escravos para a América.
A Resistência contra a escravidão
Os africanos viveram no Brasil um
verdadeiro
“inferno
tropical”.
Mesmo grupos religiosos que não
criticavam a escravidão negra
acabaram criticando os seus
exageros. Na época da colheita da
cana de açúcar chegava-se a
trabalhar até 16 horas por dia,
sendo constantes os castigos
físicos que, por diversas vezes
levaram os cativos a morte.

Sujeito aos mais diversos castigos físicos e
psicológicos, os escravos muitas vezes
reagiram, se revoltando ou fugindo.

Ocorria então a resistência contra esse sistema opressor. O suicídio e o
assassinato de recém nascidos aconteceram com certa frequencia. Os
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justiçamentos, assassinatos de senhores ou, mais frequentemente, de capatazes,
feitores, capitães do mato, tiveram destaque.
Mas a forma mais conhecida de resistência contra o sistema foi a formação de
quilombos, comunidades de negros fugidos que buscavam uma vida alternativa à
de cativos. Do nordeste ao sul do Brasil se destacaram essas comunidades, que
muitas vezes não eram exclusivas de ex-cativos, mas também contou com homens
brancos pobres e indígenas. Além da diversidade étnica, os quilombos muitas
vezes desempenharam diversas atividades econômicas que iam da agricultura de
subsistência, passando pelo comércio, pela mineração e não excluindo a
possibilidade de escravidão dentro de alguns quilombos.

EXTRA: O reconhecimento das comunidades quilombolas
No princípio do século XXI existe uma ação pelo reconhecimento das
comunidades remanescentes dos quilombos do período colonial e imperial.
Diversas comunidades foram reconhecidas pelo governo como quilombolas
e passaram a ter direitos e receber terras e alguns benefícios.
Conforme a fundação palmares (www.palmares.gov.br) “até hoje, a FCPMinC já emitiu 2024 certidões de autodefinição que reconhecem 2.427
comunidades quilombolas.”
Isso faz parte de uma busca de inclusão para comunidades que
historicamente foram oprimidas na história e na sociedade brasileiras, como
os negros escravizados e os indígenas, que muitas vezes também foram
escravizados, e sofreram um violento processo de aculturação na época de
homogeneização cultural imposta pelos europeus.

União Ibérica e Guerras do Açúcar (invasões
holandesas)
Em 1578, Portugal ficava com o trono desocupado; D. Sebastião, rei português,
havia desaparecido em batalha contra os muçulmanos. Como não tinha herdeiros
diretos, o Cardeal D. Henrique assumiu o trono português, porém, veio a falecer
dois anos mais tarde, também sem deixar sucessores.
Nessa crise de sucessão ao trono de Portugal, apareceu a figura do rei de Espanha,
Felipe II, neto de D. Manuel, antigo rei português, e, por ordem de sucessão,
legitimo futuro rei português. Felipe II tratou de unir as coroas de Portugal e
Espanha sob seu comando, dando início à fase denominada União Ibérica.
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O Brasil e a União Ibérica
No que diz respeito ao Brasil, a União Ibérica causou algumas mudanças. Apesar
da relativa autonomia administrativa interna, o Brasil viu o “desaparecimento” da
Linha de Tordesilhas, que tinha por objetivo separar as terras portuguesas e
espanholas. Nesse período também ocorreram as Invasões Holandesas.
As Invasões Holandesas
Na Europa, Holanda e Portugal mantinham um bom relacionamento políticoeconômico, sendo os holandeses grandes parceiros comerciais de Portugal,
responsáveis pela refinação e distribuição do açúcar naquele continente.
Porém, os Países Baixos foram, até 1581, domínio político da Espanha. Após sua
independência, criou-se um clima inamistoso entre Holandeses e espanhóis. A
Holanda era proibida de fazer comércio com a colônia do Brasil, uma vez que o rei
da Espanha também era rei de Portugal.
Para manter relações com as colônias americanas, os holandeses criariam a
Companhia das Índias Ocidentais, que foi responsável por invadir a Bahia (162425), não obtendo sucesso nessa primeira invasão e depois invadir e dominar o
Pernambuco (1630-54), onde obtiverem domínio sobre a regiao nordeste e
criaram aquilo que chamaríamos de “Brasil holandês”. No nordeste os holandeses
fizeram pesados investimentos no plantio da cana-de-açúcar.

Domínio Holandês em Pernambuco
Por quase 25 anos os holandeses
dominaram a região do atual
Pernambuco
e
arredores,
constituindo em um domínio de
extensão razoável sobre o Brasil.
Nos primeiros anos após a Invasão, a
população esboçou reação, porém,
logo foi vencida militarmente. Os
grandes proprietários encontraram
vantagens dos governos holandeses,
sobretudo de Maurício de Nassau,
que governou entre 1637 e 1644.
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Governo Maurício de Nassau
O conde Maurício de Nassau [imagem
ao lado] consolidava e expandia as
conquistas holandesas. No Nordeste,
ocupou todo o litoral, até o
Maranhão, faltando-lhe apenas a
Bahia, e na África tomou São Jorge da
Mina e as feitorias de Angola,
assegurando o abastecimento dos
engenhos do Nordeste holandês de
escravos africanos.
Aproveitando-se de uma condição de
relativa tranquilidade para os
holandeses
em
sua
política
internacional, Nassau aproximou-se
da população local, principalmente
dos senhores-de-engenho, de quem
procurou
ganhar
a
simpatia,
financiando a reconstrução de engenhos a juros baixos, encampando suas dívidas,
recuperando engenhos abandonados, garantindo os preços do açúcar e o
fornecimento de escravos.
Nessa época houve um aumento significativo da produção açucareira. Além disso,
Nassau garantiu uma justiça mais igualitária, a liberdade de culto (os holandeses
eram protestantes), e chegou a publicar normas protegendo a alimentação dos
escravos. Politicamente, permitiu a participação dos senhores de terras em
espécies de Câmaras Municipais, dirigido por um membro da Companhia das
Índias Ocidentais. O Recife. foi modernizado e embelezado e uma série de
realizações marcaram sua atuação no terreno cultural, como a criação do
Observatório Astronômico e de uma biblioteca.
A política de Nassau, entretanto, entrou em choque como os interesses da W.I.C.,
que considerava a sua administração muito dispendiosa e personalista.
Pressionado, o governador acabou saindo do poder em 1643, retirando-se para a
Holanda.
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Insurreição Pernambucana (1645-1654)
Os últimos anos da administração de Maurício de Nassau foram marcados pela
queda do preço do açúcar do café no mercado europeu; pela perda de safras
devido a pestes e problemas climáticos. Ainda, a Holanda passava por um
momento de dificuldades financeiras e aumentava o juro sobre os empréstimos
feitos aos agricultores brasileiros. Em 1644, Nassau era substituído pelo governo
holandês.
A cobrança dos empréstimos feita de forma compulsória, bem como o fim da
liberdade religiosa, foram alguns dos motivos que levaram a população
pernambucana a se rebelar contra os holandeses. Iniciava a Insurreição
Pernambucana, que teve como resultado final a expulsão dos holandeses do
território brasileiro.
A Insurreição Pernambucana é considerada a primeira revolta de caráter nativista
do Brasil, unindo senhores de engenho, pequenos proprietários, indígenas e
escravos contra o invasor holandês. Porém ainda não apresentou ideais de
emancipação política em relação a Portugal.

Tela sobre a Batalha de Guararapes, uma das principais batalhas contra os holandeses

IMPORTANTE!
Consequências da expulsão dos Holandeses




Holandeses passam a produzir cana-de-açúcar em seus domínios nas Antilhas;
Concorrência com a produção luso-brasileira;
Declínio da economia açucareira do Brasil.
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A expansão territorial
Na mesma época em que os holandeses ocupavam boa parte do nordeste e
dominavam as principais áreas fornecedoras de escravos da África, iniciava o
processo de expansão territorial brasileira para além da Linha de Tordesilhas,
tendo como pioneiros os bandeirantes.
Duas formas básicas de expedições foram responsáveis pelo avanço ao oeste, as
Entradas e as Bandeiras.




Entradas – Patrocinadas pelo governo colonial, visava uma expansão
respeitando os limites da Linha de Tordesilhas. Eram feitas desde o período
inicial da colonização.
Bandeiras – Organizadas por particulares, sobretudo da região onde atualmente fica o estado de São Paulo.

A pobreza da inicialmente próspera capitania de São Vicente, frente ao sucesso
do empreendimento açucareiro no Nordeste, levou à organização de bandeiras,
expedições cujo objetivo era procurar riquezas no interior da colônia e
apresamento de nativos, além de ataques contratados a quilombos, como
ocorreram posteriormente.(...)
(...)Muitas bandeiras atacaram as missões jesuíticas do Oeste e Sul da colônia,
capturando dezenas de milhares de nativos e cobrando um valor alto pelos
aculturados por estarem mais adaptados ao trabalho agrícola.
VICENTINO, Cláudio e DORIGO, Gianpaolo. História para o Ensino Médio. São Paulo: Scipione,
2001.

As Bandeiras avançavam sem se importar com os limites de Tordesilhas. Os
principais tipos de Bandeiras são:





Monções – Bandeiras de comércio, utilizando bastante a via fluvial;
Apresadoras – Bandeiras de captura aos índios. Agiam, sobretudo, contra as
reduções jesuíticas;
Sertanismo de Contrato – Contratados para enfrentar tribos hostis ou negros
fugitivos (quilombos);
Prospectoras – Visavam achar metais preciosos (ouro, prata, etc.) no interior
brasileiro
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Ao longo do século XVII (continuando no século XVIII) o Brasil expandiu seu
território em várias direções. Diante da nova situação, o Tratado de Tordesilhas
se tornava inadequado, sendo necessários novos tratados de fronteira.
Fatores da Expansão do Brasil




Região Amazônica – Missões Jesuíticas e “Drogas do Sertão”.
Pecuária – Nordeste = zona do sertão / Sul = Vacaria do mar.
Oeste – Bandeiras, comércio e economia mineradora.

açúcar

bandeirantes

pecuária

jesuítas

Página 11
com Prof. Bussunda

TESTES DE VESTIBULAR
1. (Enem 2011) O açúcar e suas técnicas de produção foram levados à Europa
pelos árabes no século VIII, durante a Idade Média, mas foi principalmente a partir
das Cruzadas (séculos XI e XIII) que a sua procura foi aumentando. Nessa época
passou a ser importado do Oriente Médio e produzido em pequena escala no sul
da Itália, mas continuou a ser um produto de luxo, extremamente caro, chegando
a figurar nos dotes de princesas casadoiras.
CAMPOS, R. Grandeza do Brasil no tempo de Antonil (1681-1716). São Paulo:
Atual, 1996.
Considerando o conceito do Antigo Sistema Colonial, o açúcar foi o produto
escolhido por Portugal para dar início à colonização brasileira, em virtude de
a)
b)
c)
d)
e)

o lucro obtido com o seu comércio ser muito vantajoso.
os árabes serem aliados históricos dos portugueses.
a mão de obra necessária para o cultivo ser insuficiente.
as feitorias africanas facilitarem a comercialização desse produto.
os nativos da América dominarem uma técnica de cultivo semelhante.

2. (Enem 2012) Torna-se claro que quem descobriu a África no Brasil, muito antes
dos europeus, foram os próprios africanos trazidos como escravos. E esta
descoberta não se restringia apenas ao reino linguístico, estendia-se também a
outras áreas culturais, inclusive à da religião. Há razões para pensar que os
africanos, quando misturados e transportados ao Brasil, não demoraram em
perceber a existência entre si de elos culturais mais profundos.
SLENES, R. Malungu, ngoma vem! África coberta e descoberta do Brasil. Revista
USP, n.º 12, dez./jan./fev. 1991-92 (adaptado).
Com base no texto, ao favorecer o contato de indivíduos de diferentes partes da
África, a experiência da escravidão no Brasil tornou possível a
a)
b)
c)
d)
e)

formação de uma identidade cultural afro-brasileira.
superação de aspectos culturais africanos por antigas tradições europeias.
reprodução de conflitos entre grupos étnicos africanos.
manutenção das características culturais específicas de cada etnia.
resistência à incorporação de elementos culturais indígenas.
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3. (Fgv) A administração de Maurício de Nassau sobre parte do Nordeste do
Brasil, no século XVII, ca-racterizou-se
a)
b)
c)
d)
e)

por uma forte intolerância religiosa, representada, principalmente, por meio
do confisco das propriedades dos judeus e dos católicos.
pela proteção às pequenas e médias propriedades rurais, o que contribuiu
para o aumento da produção de açúcar e tabaco em Pernambuco.
por uma ocupação territorial limitada a Pernambuco, em função da proteção
militar efetuada por Portugal nas suas colônias africanas.
por inúmeras vantagens econômicas aos colonos e pela ausência de tolerância
religiosa, representada pela imposição do calvinismo.
pela atenção aos proprietários luso-brasileiros, que foram beneficiados com
créditos para a recuperação dos engenhos e a compra de escravos.

4. (Ufscar) Sobre o tráfico negreiro, consolidado pelos portugueses no Atlântico,
são apresentadas as afirmações seguintes.
I. Garantiu o poder da metrópole no Brasil, assegurando a transferência da renda
do setor produtivo para o setor mercantil.
II. Reduziu-se ao comércio de africanos entre a África e a América, sem modelar o
conjunto da economia, da sociedade ou da política da América portuguesa.
III. Na América, a Coroa portuguesa reconheceu a liberdade dos índios, mas na
África estimulou o negócio negreiro.
IV. Possibilitou a colonização da África como concor-rencial em relação à
colonização do Brasil.
V. Estimulou o intercâmbio alimentar e de costumes entre a África e a América.
Estão corretas as afirmações:
a)
b)
c)
d)
e)

I, II e III, apenas.
II, III e IV, apenas.
I, III e V, apenas.
II, III, IV e V, apenas.
I, II, IV e V, apenas.
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5. (Ufsm) Como se caracterizava a estrutura social do Brasil colonial até o século
XVIII?
I. A colônia apresentava dois grupos importantes: os latifundiários brancos e os
escravos negros. Entre essas duas camadas, existia um grupo intermediário, sem
posição definida, formado por assalariados, pequenos proprietários e biscateiros.
II. Havia imobilidade de classes, estratificação, associação entre riqueza e posse
de escravos, sendo a cor da pele um elemento de identificação da posição social
dos indivíduos.
III. Era uma sociedade de caráter aristocrático, patriar-cal, onde o grupo
dominante legava aos demais grupos sociais sua mentalidade e seu
comportamento social.
Está(ão) correta(s)
a)
b)
c)
d)
e)

apenas I.
apenas II.
apenas III.
apenas II e III.
I, II e III.

Gabarito: 1.a / 2.a / 3.e / 4.c / 5.e
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