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AULA PASSADA:BRASIL COLONIAL
(1500-1808)

A expressão "descobrimento do Brasil" está

carregada de eurocentrismo (valorização da cultura

europeia em detrimento das outras), pois

desconsidera a existência dos índios em nosso país,

antes da chegada dos portugueses. Portanto,

optamos pelo termo “CONQUISTA" do território

brasileiro. Esta ocorreu em 22 de abril de 1500, data

que inaugura a fase pré-colonial.

Pedro Álvares Cabral toma posse do
Brasil em nome de Portugal, em
1500.
The Granger Collection, NYC
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O Período Pré-Colonial: A fase do pau-brasil (1500 a 1530)

•Utilidade: madeira tintorial
•Localização: do Rio Grande do Norte ao Rio de 
Janeiro (litoral);
•Atividade predatória e itinerante;
•Feitorias: instalações provisórias em diversos 
pontos da costa para armazenar pau-brasil;
•Mão de obra indígena;
•Escambo: troca de pau-brasil por objetos de 
pouco valor entre índios e portugueses;
•Estanco: monopólio comercial da Coroa;
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Economia Açucareira

Características
•Séculos XVI e XVII;
•Locais: litoral do Nordeste e do Sudeste;
•Experiência portuguesa nas Ilhas Atlânticas;
•Brasil: solo (de massapé) e clima (tropical) 
favoráveis;
•Associação com capitais holandeses:

oFinanciamento;
oRefinação;
oTransporte;
oComercialização na Europa.

•Açúcar: artigo raro e muito procurado na 
Europa = ↑ valor;

Pacto Colonial:
•Plantation:

oMonocultura;
oLatifúndio;
oEscravidão:

Indígena;
Negra;
↑ Lucros com o tráfico 
negreiro.



A colônia (Brasil) só podia comprar 
e vender (comercializar) produtos 

para a metrópole (Portugal).
Era proibido instalar indústrias na 

colônia (Brasil).
Os produtos manufaturados TINHAM 

que vir de Portugal.
A metrópole (Portugal) exercia 

monopólio (exclusividade) sobre o 
comércio da colônia.
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• SISTEMA DE CULTIVO:

MONOCULTURA;

• MÃO DE OBRA ESCRAVA;

• Engenhos: maior parte da área

destinada à cana. A pequena parte

destinada aos alimentos era

ampliada quando o preço do

açúcar caía na Europa.
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Características
•Fazenda;

oLavoura;
oCasa Grande;
oSenzala;
oCapela;
oEngenho (unidade produtora):

Tipos: d’água ou trapiche
(tração animal);
Estrutura: casa da moenda + casa da
fornalha + casa de purgar.

Sociedade Colonial Açucareira e Escravidão
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•Sociedade aristocrática (concentração fundiária);
• Escravista;
• Rural;
• Patriarcal;
• Estratificada (mobilidade social restrita).

Jean-Baptiste Debret (1768-1848) foi um pintor francês que
deixou um acervo muito importante para o estudo da história
do Brasil. Debret foi o responsável por organizar a primeira
mostra pública de arte no nosso país, e foi ele quem desenhou
a bandeira do Brasil.

Sociedade Colonial Açucareira



Senhores de engenho: habitavam a casa-
grande.

Escravos: habitavam a senzala.
Escravos domésticos: serviam na casa-

grande e tinham melhores condições de
vida.

Escravos do eito: trabalhavam na lavoura
em um ritmo bastante intenso.

Trabalhadores livres: pequenos e médios
proprietários, exerciam diversas funções.

Escravidão indígena: não obteve êxito.
Séculos XVI e XVII: mais de um milhão de

africanos trazidos ao Brasil.
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Crise do Açúcar: Fatores
•Crise econômica europeia = ↓ consumo de açúcar;
•Concorrência com o açúcar antilhano (produzido pelos holandeses).
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COLONIZAÇÃO DO PIAUÍ 

•No começo do século XVII, os vaqueiros, vindos principalmente da Bahia, chegaram

procurando pastos e passaram a ocupar a região.

•Em 1718, o território, até então sob a jurisdição da Bahia, passou para a do Maranhão.

•Em 1811, a carta régia de D. João separou a Capitania do Piauí da administração do

Maranhão.

•Com a criação da Capitania do Piauí, desmembrada do Estado do Maranhão em 1718, a

Vila da Mocha (atual Oeiras), na região central, foi estabelecida como sede do governo

da capitania.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Capitania_do_Piau%C3%AD
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estado_do_Gr%C3%A3o-Par%C3%A1_e_Maranh%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Oeiras_(Piau%C3%AD)
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Por que o Piauí foi colonizado pelo interior? 

• O Piauí foi o único estado ocupado do
interior para o litoral porque o
povoamento de seu território começou
nas fazendas de gado que se instalaram
no sul da região.
• No resto do Nordeste, por outro lado,
predominavam as plantações de cana-
de-açúcar junto à costa, onde o clima era
mais favorável para a agricultura e a
proximidade com o mar facilitava a
exportação.
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ATENÇÃO!

• Antes da conquista do território brasileiro, tribos indígenas habitavam a região do

atual Piauí. A partir do século 17, tremembés e acroás foram expulsos ou mortos

com a colonização.

• As principais ameaças eram os currais de gado, que roubavam espaço das aldeias,

os bandeirantes, que dizimavam as tribos com a escravidão, e as missões jesuítas,

que renegavam a cultura dos índios ao convertê-los ao catolicismo.
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01. Qual foi a importância da Cana-de-açúcar para o Brasil colonial?

02. Como era a sociedade açucareira no Brasil colonial?

03. Com relação à economia da cana-de-açúcar e da pecuária no Nordeste durante o período
colonial, é correto afirmar que:
A)por serem as duas atividades essenciais e complementares, portanto as mais permanentes,

foram as que mais usaram escravos.
B)a primeira, tecnologicamente mais complexa, recorria à escravidão, e a segunda,

tecnologicamente mais simples, ao trabalho livre.
C)a técnica era rudimentar em ambas, na agricultura por causa da escravidão, e na criação de

animais para atender o mercado interno.
D)tanto em uma quanto em outra, desenvolveram-se formas mistas e sofisticadas de trabalho

livre e de trabalho compulsório.
E)por serem diferentes e independentes uma da outra, não se pode estabelecer qualquer

tentativa de comparação entre ambas.
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