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A expansão colonial portuguesa: do litoral para o 

sertão 

Duração: 2 aulas 

Referência do Livro do Aluno: Unidade 3, Capítulos 8 e 9 

 

Relevância para a aprendizagem 

O objetivo desta sequência didática é apresentar o processo de ocupação do território que 

hoje reconhecemos como brasileiro durante o período de colonização portuguesa entre os séculos XVI 

e XVII. Neste sentido, a relação entre a redefinição dos limites territoriais da América portuguesa e as 

dinâmicas das atividades econômicas resultantes do bandeirantismo e da pecuária é central para 

explicar o povoamento e a ocupação de seu interior.  

Além disso, esta sequência didática enfatiza a importância do rio São Francisco na integração 

territorial, assim como os impactos da interiorização para os povos indígenas, que viviam no seu 

entorno. Os alunos serão estimulados a refletir sobre a questão indígena atual, relacionando esse traço 

histórico característico da ocupação do território brasileiro e os debates sobre a transposição do rio 

São Francisco. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Conhecer o processo de ocupação do território da América portuguesa durante os séculos 
XVI e XVII. 

• Identificar as atividades que impulsionaram o processo de interiorização da colonização 
portuguesa, bem como promoveram a ocupação das regiões Norte, Nordeste e Central no 
século XVII. 

• Analisar, por meio da história do rio São Francisco, a expansão territorial da América 
portuguesa em direção ao interior. 

• Relacionar as atividades e processos que impulsionaram esse movimento e a resistência 
indígena ao avanço português. 

• Reconhecer a importância do rio São Francisco na atualidade. 
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Objetos de conhecimento e habilidades (BNCC) 

Objetos de conhecimento Habilidades 

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

(EF07HI08) Descrever as formas de organização das sociedades americanas no 
tempo da conquista com vistas à compreensão dos mecanismos de alianças, 
confrontos e resistências. 
(EF07HI09) Analisar os diferentes impactos da conquista europeia da América para 
as populações ameríndias e identificar as formas de resistência. 

Resistências indígenas, invasões e 
expansão na América portuguesa 

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

 

Desenvolvimento 

Aula 1 – A interiorização da América portuguesa e o rio São Francisco 

Duração: cerca de 45 minutos 
Local: sala de aula 
Organização dos alunos: sentados em duplas, de modo que estejam de frente para a lousa e para o professor 
Recursos e/ou material necessário: lápis, papéis, mapa político brasileiro, cópias impressas de mapas históricos para que 
os alunos realizem exercício de leitura de mapas e projetor de imagens 
Materiais de referência:  

• Mapa das Bandeiras e Atlas Histórico do Brasil FGV. Disponível em: <https://atlas.fgv.br/marcos/bandeiras-e-
bandeirantes/mapas/bandeiras-e-entradas>. Acesso em: 17 jul. 2018. 

• Mapa: Nova et Accurata Brasiliae Totius Tabula, Joan Blaeu, 1640. Disponível em: 
<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b5906096d>. Acesso em: 17 jul. 2018. 

• RUFINO, Marcos Pereira. “Águas da discórdia: a transposição das águas do Rio São Francisco e as mudanças de 
curso da missão indigenista católica”. Revista de Antropologia, São Paulo, USP, 2013, v. 56 nº 1. Disponível em: 
<http://www.revistas.usp.br/ra/article/view/64459/67114>. Acesso em: 23 jul. 2018.  

• BARROS, Rafael Aubert de Araújo; SOUZA, Luiz Eduardo Simões de. “Manuel Correia de Andrade: a Pecuária 
no Desbravamento do Sertão Nordestino”. Disponível em: 
<www.abphe.org.br/uploads/Textos%20Encontro%20P%C3%B3s%20ABPHE%202016/Rafael_Barros.pdf>. 
Acesso em: 23 jul. 2018. 

• IPHAN. “Relatório de Contextualização geral: Rio São Francisco”. Disponível em: 
<http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Relatório%20de%20Contextualização%20Geral%202%
202010.pdf>. Acesso em: 23 jul. 2018. 

Para introduzir os alunos no tema desta sequência didática e identificar os conhecimentos 

prévios, pergunte o que sabem sobre o processo de ocupação da américa portuguesa. Espera-se que 

eles mencionem as capitanias hereditárias, assim como as atividades econômicas relacionadas ao 

extrativismo de pau-brasil e à produção da cana-de-açúcar. É provável que os alunos apontem a 

existência das bandeiras. Aproveite para explicar que o processo de desbravamento e ocupação do 

interior tem relação com o desenvolvimento de atividades econômicas, como a pecuária e, 

posteriormente, a mineração. Para analisar essa relação, diga aos alunos que eles vão conhecer duas 

representações do território brasileiro, em diferentes estágios da ocupação da América portuguesa.  

https://atlas.fgv.br/marcos/bandeiras-e-bandeirantes/mapas/bandeiras-e-entradas
https://atlas.fgv.br/marcos/bandeiras-e-bandeirantes/mapas/bandeiras-e-entradas
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b5906096d
http://www.revistas.usp.br/ra/article/view/64459/67114
http://www.abphe.org.br/uploads/Textos%20Encontro%20P%C3%B3s%20ABPHE%202016/Rafael_Barros.pdf
http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Relatório%20de%20Contextualização%20Geral%202%202010.pdf
http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Relatório%20de%20Contextualização%20Geral%202%202010.pdf
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Peça aos alunos que formem duplas e entregue os dois mapas para cada uma (Nova et 

Accurata Brasiliae Totius Tabula e Mapa das Bandeiras e Entradas). Peça que observem atentamente 

durante cinco minutos e verifique se são capazes de estabelecer comparações prévias.  

Em seguida, contextualize os mapas. Explique que o mapa Nova et Accurata Brasiliae Totius 

Tabula foi feito pelo cartógrafo holandês Joan Blaeu, em 1640. Chame a atenção para os detalhes do 

mapa, identificando a divisão territorial da colônia. O outro é o Mapa das Bandeiras e Entradas, 

elaborado no âmbito do projeto Atlas Histórico do Brasil, da Fundação Getúlio Vargas (FGV), que 

mostra as manchas de ocupação do interior do território pela colonização portuguesa e os trajetos 

feitos pelas expedições bandeiristas durante o século XVII.  

Nesse momento, peça aos alunos que olhem o mapa da América portuguesa feito por Joan 

Blaeu. Depois, solicite às duplas que identifiquem a localização das capitanias e observem uma 

característica comum. Espera-se que mencionem que algumas delas levam nomes de estados atuais 

do Brasil, como Pará, Paraíba, Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro. Pergunte a eles se conseguem 

reconhecer que a ocupação colonial do território possui um certo perfil espacial, visível no mapa. É 

provável que os alunos mencionem que a ocupação inicial da América portuguesa estava concentrada 

na faixa litorânea. Ressalte que um dos grandes desafios da colonização portuguesa foi a ocupação do 

interior, habitado por uma diversidade de povos indígenas. Mostre a eles que é possível identificar 

alguns desse povos referenciados no mapa, como os Aymoré, os Tamoio, os Tupinambá e os Tapuiá.  

Em seguida, peça às duplas que observem o mapa que mostra a ação das bandeiras e entradas 

no século XVII. Explique que as bandeiras foram expedições militares organizadas com o propósito de 

capturar indígenas no interior do território brasileiro para trabalharem como escravos nos engenhos 

açucareiros e em grandes propriedades de plantio de cana-de-açúcar – localizados principalmente na 

faixa litorânea das capitanias de Pernambuco e Bahia de Todos os Santos.  

Explique que, no fim do século XVII e início do século XVIII, as bandeiras passaram a ter como 

principal objetivo a descoberta de ouro, prata e metais preciosos, de modo que a maior parte passou 

a ser financiada pela Coroa Portuguesa. Justifique essa mudança de foco das bandeiras mencionando 

a crise da economia do açúcar, o crescimento do tráfico transatlântico de africanos escravizados e as 

resistências impostas por indígenas e jesuítas. 

Nesse momento, peça às duplas que realizem um exercício comparativo, identificando as 

principais diferenças entre eles (15 minutos). Para orientar o olhar dos alunos, proponha questões como: 

• Quais informações podem ser extraídas dos dois mapas trabalhados em aula? O que eles 
dizem sobre a ocupação portuguesa no território brasileiro? 

• Qual é o elemento em comum nas duas principais manchas de ocupação presente no Mapa 
das Bandeiras e Entradas durante o século XVII? 

• Com base nos seus conhecimentos da atual divisão política do país, identifique no mapa 
as regiões e estados brasileiros atuais que passaram a ser ocupados pela ação das 
Bandeiras e Entradas. Para responder essa questão peça a eles que consultem um mapa 
com a atual divisão política do Brasil. (Use um mapa de grandes dimensões, disponível na 
escola, durante a realização desta atividade.) 
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Espera-se que os alunos percebam que os mapas em questão foram produzidos em tempos 

diferentes e focam diferentes fenômenos de ocupação. Com relação à técnica de elaboração, os mapas 

apresentam representações espaciais distintas, já que o primeiro é um manual de 1640, e o outro foi 

elaborado na história contemporânea para fins didáticos.  

No mapa de Blaeu, eles devem notar a representação das capitanias estabelecidas na colônia 

e a distribuição dos povos indígenas no território. Além disso, espera-se que percebam a presença de 

informações sobre suas características, referenciando os rios brasileiros, tais como: o São Francisco, o 

Amazonas, o Paraná, entre outros.  

Com relação ao mapa das Bandeiras, espera-se que os alunos notem que a representação do 

território brasileiro é mais extensa, alongando-se aos atuais territórios dos países sul-americanos que 

fazem fronteira com o Brasil. A principal informação do mapa se refere aos percursos feitos por 

bandeirantes adentrando o interior do Brasil.  

No que diz respeito ao comparativo entre a ocupação da América portuguesa nos dois mapas, 

espera-se que as duplas consigam identificar e interpretar o processo de interiorização da colonização, 

mais evidente no Mapa das Bandeiras e Entradas. O mapa feito por Joan Blaeu apresenta a área 

correspondente à ocupação portuguesa ainda muito restrita ao litoral, como se a colonização não 

tivesse chegado ao interior do território. Espera-se que os alunos consigam apontar, no Mapa das 

Bandeiras e Entradas, a existência de manchas de povoação ocupando o interior do território, 

principalmente nas regiões Norte (com destaque para a ocupação do atual estado do Amazonas, 

passando pelos estados do Pará, Amapá e Roraima) e o Sertão nordestino (estados de Pernambuco, 

Piauí, Bahia), passando pelo estado de Minas Gerais.  

Outro elemento que os alunos devem identificar no mapa das Bandeiras é que ambas as 

manchas têm em comum a presença de linhas representadas graficamente em azul, que as 

acompanham. Embora não esteja sinalizado, o Mapa das Bandeiras e Entradas indica as bacias 

hidrográficas brasileiras, de modo que as manchas de ocupação do território brasileiro no século XVII 

estão relacionadas com dois dos principais rios brasileiros e seus afluentes: o rio Amazonas (que banha 

a região Norte do Brasil e países vizinhos) e o rio São Francisco, que corta os estados de Minas Gerais, 

Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, e sua bacia hidrográfica, que inclui também os atuais estados 

de Goiás e o Distrito Federal, fazendo a ligação entre Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste brasileiro.  

Após o exercício, faça uma exposição que complemente e justifique parte das observações e 

análises feitas pelos alunos. Explique que foi estratégico que regiões chamadas de ribeirinhas, às 

margens do rio, fossem desbravadas e exploradas pelos bandeirantes à procura de indígenas e depois 

de minérios. Os bandeirantes abriram rotas fluviais e terrestres importantes para que as bandeiras 

adentrassem o Sertão do Brasil colonial, contribuindo também para a formação de povoados, 

promovendo uma maior integração do território e o desenvolvimento de atividades econômicas.  

A principal atividade econômica que se desenvolveu inicialmente às margens do rio São 

Francisco e, depois, se espalhou pelo Nordeste brasileiro, foi a atividade pecuária. Explique que a 

identidade do Rio São Francisco está tão ligada à criação de gado nas suas margens que o rio ganhou 
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o nome de “rio dos currais”. Ressalte que a criação de gado bovino teve início ainda no século XVI e 

era praticada nos arredores dos engenhos açucareiros. Durante o século XVI, as características da 

pecuária (demanda pouca mão de obra; criação do gado de forma extensiva, em campos abertos), 

possibilitou que essa atividade se desenvolvesse na região do São Francisco e se estendesse pelo 

Nordeste, com a constituição de fazendas que contribuíram para promover a interiorização da 

colonização. 

Explique que a pecuária que se desenvolveu na região do rio São Francisco era voltada para o 

fornecimento de alimentos (como a carne e o leite), a obtenção de couro e o uso do boi como tração 

animal para o transporte de cargas. Em parelelo à atividade pecuária, os vaqueiros desenvolveram a 

agricultura de subsistência para complementarem a sua alimentação, com o cultivo do arroz, feijão, 

mandioca, milho e cana-de-açúcar.  

Por fim, pontue que a mineração foi outra atividade que transformou e promoveu uma maior 

ocupação da região. A descoberta de jazidas de ouro em afluentes do São Francisco em 1675, provocou 

uma intensificação das expedições bandeiristas, promovendo outros achados em Minas Gerais, como 

em Cataguazes, Vila Rica e Sabará. Com o grande fluxo de pessoas que migraram para as Minas Gerais, 

nos fins do século XVII e início do XVIII, e o adensamento populacional da região, a integração entre o 

Nordeste, o Centro-Oeste e o Sudeste aumentou. Nesse contexto, a pecuária do rio São Francisco 

passou a ter como principal finalidade o abastecimento de alimentos e artigos em couro para a região 

das Minas Gerais. 

 

Aula 2 – Os indígenas do rio São Francisco  

Duração: cerca de 45 minutos 
Local: em sala de aula 
Organização dos alunos: sentados nas carteiras, de frente para lousa e para o professor 
Recursos e/ou material necessário: mapa político brasileiro 
Materiais de referência:  

• IPHAN. “Relatório de Contextualização geral: Rio São Francisco”. Disponível em: 
<http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Relatório%20de%20Contextualização%20Geral%202%
202010.pdf>. Acesso em: 23 jul. 2018. 

• RUFINO, Marcos Pereira. “Águas da discórdia: a transposição das águas do Rio São Francisco e as mudanças de 
curso da missão indigenista católica”. Revista de antropologia, São Paulo, USP, 2013, v. 56 nº 1. Disponível em: 
<www.revistas.usp.br/ra/article/view/64459/67114>. Acesso em: 23 jul. 2018. 

• DIAS, Leonardo Guimarães Vaz. A Guerra dos Bárbaros: manifestações das forças colonizadoras e da 
resistência nativa na América Portuguesa. Revista Eletrônica de História do Brasil. Juiz de Fora: UFJF, v. 5, n. 1, 
set. 2002. Disponível em: <www.ufjf.br/rehb/files/2010/03/v5-n1-2001.pdf>. Acesso em: 23 jul. 2018. 

• Site Terras indígenas. “Indígenas denunciam violências da Transposição do Rio São Francisco na Europa”. 
Disponível em: <https://terrasindigenas.org.br/en/noticia/77710>. Acesso em: 23 jul. 2018. 

• “Elefante branco: Resistência Indígena à Transposição do Rio São Francisco”. Documentário (2012). Disponível 
em: <https://vimeo.com/92090061>. Acesso em: 20 jul. 2018. 

 

http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Relatório%20de%20Contextualização%20Geral%202%202010.pdf
http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Relatório%20de%20Contextualização%20Geral%202%202010.pdf
http://www.revistas.usp.br/ra/article/view/64459/67114
http://www.ufjf.br/rehb/files/2010/03/v5-n1-2001.pdf
https://terrasindigenas.org.br/en/noticia/77710
https://vimeo.com/92090061
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Inicie a aula retomando parte dos principais conteúdos abordados na aula anterior. Fale da 

importância do rio São Francisco e das atividades econômicas que impulsionaram a interiorização da 

ocupação do Brasil.  

Explique aos alunos que a aula abordará a questão indígena. Explique que antes de voltar ao 

século XVII, você comentará brevemente alguns elementos da atualidade e que envolvem o mesmo 

rio São Francisco, aquele visto no mapa da aula anterior. Peça aos alunos que anotem no caderno os 

principais temas.  

Aponte as populações indígenas que se mantém no entorno do rio São Francisco na atualidade, 

como os Tuxá, os Truká, os Pipipã, os Tumbalalá, os Kambiwá e os Anacé. Diga que são povos que se 

veem ameaçados pela obra de transposição do rio São Francisco, que prevê a construção de dois canais 

de mais de 600 km de extensão para desviar a água, duas barragens hidrelétricas, nove estações de 

bombeamento, 27 aquedutos, oito túneis e 35 barragens de reservas de água. Ressalte que os 

indígenas que vivem na região mostram-se contrários a esse projeto. 

Explique aos alunos que a justificativa dos órgãos governamentais para tal obra de grande 

porte é a possibilidade de levar água para regiões do sertão nordestino que sofrem com o problema 

da seca, nos estados de Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte. Já na perspectiva dos 

povos indígenas estabelecidos na região e também de comunidades quilombolas – grupos étnicos, 

predominantemente constituídos de população negra, descendentes de ex-escravizados, que se 

autodefinem a partir das relações específicas com a terra, o território, a ancestralidade e as práticas 

culturais próprias –, as obras que envolvem a transposição do São Francisco promoveriam a remoção 

forçada desses povos, o alagamento de seus territórios e regiões onde vivem, além de representar um 

obstáculo à preservação das tradições culturais e a ligação que mantêm com o território. Explique que 

esses povos indígenas denunciam que, mais uma vez, teria havido o desrespeito à soberania e ao 

direito de posse permanente das terras ocupadas pelos indígenas, garantida pela Constituição 

brasileira.  

Para contextualizar historicamente esse problema da questão indígena, retome os aspectos da 

história do rio São Francisco e das ofensivas sofridas pelos povos indígenas. O interesse da metrópole 

em desbravar o São Francisco teve início em 1501, quando o navegador Américo Vespúcio, com o 

patrocínio da Coroa portuguesa, localizou o trecho em que o rio deságua no mar e, ao batizá-lo, decidiu 

prestar homenagem a São Francisco de Assis. Por outro lado, explique que havia povos indígenas já 

estabelecidos na região, como os Caeté, que davam ao rio o nome de Opará, que significa “rio mar”, 

dada a grandiosidade dele.  

Com o apoio de um mapa com a atual divisão política do Brasil, mostre à turma que a 

colonização das margens do rio São Francisco passou a ser oficialmente incentivada por Duarte Coelho 

Pereira, primeiro donatário da capitania de Pernambuco, que fundou a cidade de Penedo, situada hoje 

no estado de Alagoas, cerca de 40 km da costa litorânea. Com a autorização da Coroa portuguesa, 

Duarte Coelho iniciou em 1543 a criação de gado na região. Conforme visto na aula anterior, essa foi 

a atividade econômica que impulsionou a povoação da região.  
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Outra atividade articulada com os planos da colonização do território foram as missões 

religiosas com o propósito de catequização dos povos indígenas, os quais foram se interiorizando nos 

séculos XVI e XVII. A interiorização das missões jesuítas partiu de Penedo, onde foi construída, no 

século XVI, a conhecida “missão colégio”. Em seguida, comente que outras missões e aldeamentos 

foram erguidos nas margens do rio, principalmente na direção do sertão das capitanias da Bahia e de 

Pernambuco.  

Procure apontar que, assim como no presente, povos indígenas resistiram a esse processo de 

interiorização da colonização e entraram em conflitos com as forças coloniais. O principal foco de 

resistência indígena envolveu os povos kiriri, que organizaram a Confederação Cariris, como uma 

forma de responder à expansão colonial portuguesa. Em reação às ameaças e os ataques indígenas às 

fazendas de gado estabelecidas na região, o governo colonial empreendeu expedições militares contra 

os indígenas organizados, reunindo inclusive povos indígenas rivais dos kiriri.  

Explique que a deflagração do conflito ficou conhecida como Guerra dos Bárbaros, e as forças 

coloniais apenas foram vitoriosas após a participação de expedições bandeirantes no embate, que 

acabou resultando em muitas mortes de indígenas e na desarticulação de etnias estabelecidas na 

região.  

Após essa aula expositiva sobre a história do rio São Francisco e a sua relação com as 

resistências indígenas do passado e do presente, reserve os últimos 15 minutos da aula para que os 

alunos respondam à seguinte questão, por escrito, em sala de aula: 

• O que a expansão da América portuguesa representou para os povos indígenas 
estabelecidos no território brasileiro e nas margens do rio São Francisco? 

Tomando como pressuposto dois contextos diferentes, comente os efeitos da interiorização 

colonial sobre os grupos indígenas e, em seguida, os motivos da resistência das comunidades indígenas 

contrárias ao projeto da transposição do rio São Francisco. 

Espera-se que os alunos respondam que a interiorização da colonização portuguesa 

representou perdas significativas em relação à autonomia e aos direitos sobre as terras dos povos 

indígenas, além do cerceamento de sua liberdade e da sua identidade, já que houve a captura e a 

escravização de núcleos populacionais indígenas para trabalharem nos engenhos, assim como a 

catequização. Em relação ao presente, a situação de resistência indígena se caracteriza por uma 

mobilização e reivindicação de direitos legalmente garantidos pela Constituição Federal. Nesse 

sentido, apesar de o Estado brasileiro ter o dever de proteger os direitos das comunidades indígenas, 

elas encaram o projeto de transposição do rio São Fracisco como uma ameaça significativa à sua 

identidade cultural e, portanto, como uma afronta aos direitos garantidos por lei. 
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Aferição dos objetivos de aprendizagem 

Para aferir o desenvolvimento da turma, acompanhe os alunos durante as atividades e 

verifique se cada aluno:  

• Compreende o processo de interiorização da ocupação do território brasileiro por meio do 
exercício de leitura de mapas. 

• Compreende a relação entre as atividades econômicas e o povoamento da região do rio 
São Francisco, que faz a integração entre Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste. 

• Realizou pesquisa e levantou informações sobre os povos e comunidades indígenas que 
vivem às margens do São Francisco e a situação deles na atualidade. 

• Compreende as práticas de resistência indígena no passado e no presente em meio as 
transformações da região do São Francisco. 

 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Onde se encontram os principais focos de interiorização da ocupação colonial durante o século 
XVII? Quem foram os principais agentes desse processo? 

2. O nome dado ao rio São Francisco pelos colonizadores carrega valores bem diferentes da 
denominação que os Caeté davam ao mesmo rio. Indique qual é nome indígena dado ao rio e 
aponte as diferentes visões de mundo implícitas em ambas denominações.  

 

Gabarito das questões  

1. Os principais focos de interiorização da América portuguesa, no decorrer do século XVII, estão 
demarcados nas regiões que margeiam e acompanham os rios Amazonas e São Francisco. Os 
bandeirantes, por meio das expedições militares conhecidas como bandeiras e entradas, foram os 
principais agentes dessa interiorização da colonização, contribuindo também para a ampliação dos 
limites territoriais da América Portuguesa. 

2. Opará é o nome dado ao rio São Francisco pelos Caeté. O significado de Opará é “rio mar”, dada a 
grandiosidade do rio, enquanto a denominação portuguesa encarna toda a cultura cristã que servia 
à obra colonizadora. A designação dos Caeté se vale das características naturais do rio, ressaltando 
sua imensidão.  


