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CONTEXTO HISTÓRICO: BRASIL COLONIAL (1500-1808)

ECONOMIA AÇUCAREIRA (XVI e XVII)
• Locais: litoral do Nordeste e do Sudeste;
•Açúcar: artigo raro e muito procurado na Europa = ↑ valor;

o Monocultura;
oLatifúndio;
oEscravidão:

Indígena;
Negra;
↑ Lucros com o tráfico negreiro.

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



3

COLONIZAÇÃO DO PIAUÍ (XVII) – ESCRAVOS DO SERTÃO 

• A partir dos anos 1660, estabeleceram-se colonos(bandeirantes) vindos principalmente
da Bahia e de Pernambuco, especialmente para a criação de gado. Os colonos
envolveram-se em lutas contra grupos indígenas, pela disputa da terra;
• Implantação dos currais e posteriormente desenvolvimento de fazendas que se
formaram com o crescimento do rebanho e a distribuição de títulos sesmariais;
•Perseguição e escravidão dos indígenas (“peças do sertão”);
• Comércio de escravos do sertão era bastante lucrativo e tinha o aval das autoridades;
• O índio foi utilizado como braço escravizado nas fazendas e vilas e como mercadoria de
compra e venda.
• 1760, expulsão dos jesuítas e intensificação da luta contra os índios.

OBS.: Em 1763, com João Pereira Caldas (primeiro governado do Piauí) foi deflagrada a
campanha contra os Acaroás, Gueguês e Timbiras.
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O Escravo Negro no Piauí Colônia

A escravidão de africanos e seus descendentes também vigorou no Piauí desde a
instalação dos primeiros currais até 1888, quando o regime escravo foi abolido no Brasil.
Esse fato é confirmado por um dos primeiros colonizadores dos sertões piauienses,
Domingos Afonso Mafrense, em seu Testamento, datado de 1711.

Levantamento da população residente nas fazendas e sítios do Piauí:
• Final do século XVII mostrou que 64,51 % do total da população era de escravizados,
entre eles, os negros representavam 74,28% e os índios 22,85%.
• Final do século XVIII, a maioria dos negros residentes no Piauí achava-se sob o regime
da escravidão.
Por exemplo, Oeiras, cidade sede do governo da Capitania, em 1797 tinha 11.843
habitantes. O número de escravos era de 3.893 e 85,90% eram negros
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OBS.:
Posse de escravos era bastante difundida no Piauí colônia, inclusive por pessoas cujo
patrimônio não era dos mais expressivos. Evidentemente, entre os mais ricos, o
número de senhores de escravos era maior.

“A existência de escravos no Piauí e, sobretudo, a maneira como este tipo de
propriedade ocorria demonstram que a ideologia escravista induzia as pessoas da
Colônia a adquirir escravos, independentemente das exigências das atividades
econômicas desenvolvidas e da disponibilidade de mão de obra livre, já que,
teoricamente, a pecuária e a agricultura piauienses não requeriam o trabalho escravo”.

BRANDÃO, Tanya M. P. S Elite...op. cit. p. 217
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O Perfil do Escravo do Piauí

• Meados do século XVIII: inexistência indígena;

• Entre os escravos africanos predominavam os de Angola, Benguela, Guiné, Congo e
Gegê. É possível que a maioria dos escravos africanos do Piauí tivessem sido
adquiridos na Bahia. Isso porque Salvador foi o principal porto para os navios
negreiros do Nordeste e a Capitania, o principal mercado do gado procedente do
Piauí.

• Na faixa de idade entre 0 e 14 anos, o contingente feminino era superior ao
masculino. Já no grupo que tinha idade entre 15 e 40 anos, os homens eram maioria.
• Força de trabalho empregada na construção e manutenção da infraestrutura das
fazendas e no trabalho doméstico.
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A primeira advogada do Brasil foi uma mulher negra: a 
história de Esperança Garcia

Esperança Garcia, uma mulher
negra e escravizada que viveu em Oeiras,
primeira capital do estado do Piauí, e que é
hoje considerada a primeira advogada do país
– por conta de uma carta que escreveu ao
governador do estado em tom de petição,
reivindicando a própria liberdade: o direito à
própria vida.

https://www.hypeness.com.br/tag/mulher-negra/
https://www.hypeness.com.br/tag/escravidao/
https://www.hypeness.com.br/tag/advogada/
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O documento foi escrito e enviado em setembro de
1770 e vinha da fazenda Algodões, a pouco mais de
300 km de Teresina, onde Esperança vivia como
mulher escravizada, então com 19 anos. Hoje sabe-se
pouco sobre a história de Esperança, que foi casada,
teve o primeiro filho aos 16 anos – não se sabe, por
exemplo, como uma mulher escravizada foi
alfabetizada, feito raro à época. Mas a coragem de seu
gesto, a clareza de sua carta, a dura beleza de sua
escrita, enviada para o governador do Piauí, Gonçalo
Botelho, foram descobertas pelo historiador Luiz Mott
em 1979, em cópia da carta no Arquivo Público do
estado.

Estátua de Esperança em Teresina
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Cópia da carta escrita e enviada por Esperança

Eu sou uma escrava de V.S. Administração do Capitão Antonio
Vieira de Couto, casada. Desde que o Capitão para lá foi
administrar, que me tirou da fazenda dos Algodões, onde vivia
com meu marido, para ser cozinheira da sua casa, onde nela
passo muito mal. A primeira é que há grandes trovoadas de
pancadas em um filho meu sendo uma criança que lhe fez extrair
sangue pela boca, em mim não posso explicar que sou um
colchão de pancadas, tanto que caí uma vez do sobrado abaixo
de peiada; por misericórdia de Deus escapei. A segunda estou eu
e mais minhas parceiras por confessar a três anos. E uma criança
minha e duas mais por batizar. Pelo tão peço a V.S. pelo amor de
Deus e do seu Valim ponha aos olhos em mim ordinando digo.
Mandar a procurados que mande para a fazenda aonde ele me
tirou para eu viver com meu marido e batizar minha filha. De V.S.
sua escrava Esperança Garcia.
(MOTT, 1985:106)
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O Memorial Esperança Garcia, também em Teresina

A história inspirou a diretora timonense Carmen
Kemoly a realizar o curta “Esperança”, uma ficção
performática em curta metragem que percorre a vida
da primeira advogada do Brasil.
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Combate ao racismo estrutural: uma questão de democracia

A história do Brasil guarda a
resposta para as desigualdades
sociais vivenciadas no presente
que afetam a maior parcela da
população do país – composta
por pretos e pardos – a uma
situação de vulnerabilidade.
Fundamental para entender
essas distorções e sua
persistência, o aspecto histórico
engloba os quase 400 anos de
escravidão, cujos reflexos ainda
permeiam a estrutura social.
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Reparação histórica
A educação é fundamental na correção destes problemas e garantir o acesso da
maior parcela da população ao ensino é dever do Estado. A Lei nº 12.711/2012
dispõe sobre o ingresso nas universidades públicas e instituições federais de ensino,
reservando 50% das vagas para aqueles que estudaram em escolas públicas ou
possuem renda igual ou inferior a 1,5 salário mínimo, observando a autodeclaração
de pretos, pardos e indígenas, e pessoas com deficiência.

Além das cotas, outra iniciativa necessária é a efetiva implementação da Lei nº
10.639/2003, que altera as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no
currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura
Afro-Brasileira.
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Democracia racial existe?
Um dos mitos usados para minimizar a denúncia diária contra o racismo diz respeito à
democracia racial, na qual pessoas negras e brancas vivem em condições de igualdade
e não há estrutura racista.
Contudo, os episódios recorrentes de discriminação racial colocam em xeque essa teoria. De
acordo com pesquisa divulgada pelo Ibope em 2016, 46% dos entrevistados afirmaram ter feito
ou ouvido alguma declaração de cunho racista. Ainda assim, há quem use a democracia racial
como argumento para dizer que (adivinhe?) não há racismo no Brasil. E isso resulta na
naturalização de discurso racista na sociedade a ponto de a própria pessoa negra achar que
deve estar à margem.
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• Marielle nasceu no Complexo da Maré,

na zona norte do Rio. Socióloga, foi eleita

vereadora no Rio com 46.502 votos, nas

eleições de 2016, a quinta mais votada

na cidade.

• Ela se formou pela PUC-Rio em Ciências

Sociais e fez mestrado em Administração

Pública pela Universidade Federal

Fluminense (UFF), com o tema "UPP: A

redução da favela a três letras".

• Marielle Franco tinha 38 anos e fazia

parte da Comissão da Câmara que

fiscalizava a intervenção federal no Rio

de Janeiro. Referência para o movimento

negro e feminista, ela deixou uma filha de

19 anos.

MOVIMENTO NEGRO: corresponde a uma série
de movimentos realizados por pessoas que
lutam contra o racismo e por direitos.
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Movimento Black Lives Matter (em português: "Vidas Negras Importam") é
um movimento ativista internacional, com origem na comunidade afro-americana.
Após a divulgação de um vídeo que mostra um homem negro (George Floyd) sendo
imobilizado por um policial branco com os joelhos em seu pescoço, em Minneapolis,
nos Estados Unidos, uma onda de protestos começou no país em 25 de abril.

https://g1.globo.com/tudo-sobre/estados-unidos/
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PRÓXIMA AULA:
QUESTÕES DE ENEM E VESTIBULARES SOBRE BRASIL COLONIAL

@keuricampelo


