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APRESENTAÇÃO

1

Neste capítulo iremos discutir as formas de exploração econômica do territó-
rio conhecido como América portuguesa e que viria a formar o Brasil.

 PÚBLICO ALVO: 
Alunos da 1a série do ensino médio.

 DURAÇÃO: 
6 aulas.

A Colonização na América Portuguesa
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Detalhe de quadro A Primeira Missa no Brasil. Imagem da página 248.
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 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
Espera-se que os alunos, ao final do capítulo, tenham compreen-
dido que:

 • Diferentemente das colônias espanholas na América, a colônia 
portuguesa não possuía, aparentemente, metais preciosos que 
possam ter despertado de imediato a cobiça da Coroa portu-
guesa;

 • Para impedir que outras potências europeias, principalmente a 
França, se instalassem no Brasil, o governo português resolveu 
colonizar o Brasil, utilizando como modelo de colonização as ca-
pitanias hereditárias, que lograram êxito nas ilhas do Atlântico;

 • Embora o açúcar da cana tenha sido o principal produto pro-
duzido no Brasil logo nas primeiras décadas da colonização, o 
pau-brasil não deixou de ser explorado;

 • A Coroa portuguesa institui o sistema de Governo-geral como 
forma de controlar e administrar seu vasto território na América;

 • A sede desta administração colonial ficou sendo a cidade de 
Salvador;

 • Os franceses tentaram fundar uma colônia no atual Rio de Ja-
neiro mas foram expulsos pelos portugueses liderados por Mem 
de Sá com o apoio dos índios temiminós;

 • Os franceses ainda tentaram fundar uma colônia no Maranhão, 
mas foram novamente expulsos pelos portugueses;

 • As missões jesuíticas foram uma tentativa de catequisar e pa-
cificar os indígenas para que o processo de colonização fosse 
efetivado;

 • Com a União Ibérica, o Tratado de Tordesilhas passou a não va-
ler pois ambos os lados do meridiano agora pertenciam à Coroa 
espanhola;

 • Isso favoreceu as expedições em direção aos sertões em busca 
de nativos para escravizar e metais e pedras preciosas;

 • A União Ibérica também favoreceu a invasão do Brasil pelos ho-
landeses, protestantes e inimigos da Espanha católica;

 • A Companhia das Índias Ocidentais sob o comando do con-
de Maurício de Nassau, fundou uma colônia em Pernambuco 
e passou a controlar a produção e comercialização de açúcar 
com as metrópoles europeias;

 • Os holandeses foram definitivamente expulsos do Brasil trinta 
anos depois;
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 • Os quilombos eram locais onde os escravos fugidos poderiam 
ter abrigo e formar comunidades agrícolas. O maior dos quilom-
bos no Brasil foi Palmares que tinha uma população estimada 
em 20 mil quilombolas;

 • Ganga Zumba, chefe dos quilombolas de Palmares, aceitou um 
acordo com o governador de Pernambuco, O acordo dividiu os 
quilombolas e Ganga Zumba acabou assassinado. Palmares 
passou a ser liderada por Zumbi;

 • Em 1695, Palmares foi sitiada por tropas do bandeirante Domin-
gos Jorge Velho, pondo fim à guerra de Palmares e Zumbi foi 
degolado.

 EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
 • Vencendo a água e o ar - Caravelas e as Grandes Navegações

 • Comparações com o paraíso - Vida e trabalho nas sociedades 
indígenas brasileiras

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Lousa e giz, 

 • livro didático HISTÓRIA 1. 

 • Sala de vídeo e Datashow.

PREPARAÇÃO

Professor, atente para o detalhe da Linha do Tempo que marca cronologica-
mente os temas estudados durante todo o livro. Esta linha cronológica situa-
se no alto das páginas.  Professor, as Ciências Sociais são, a seu modo subje-
tivo de analisar, formadoras de opinião. Atividades como debates, análises e 
resenhas de filmes, seminários, são fundamentais para o exercício da opinião. 
É importante, porém, que os alunos associem suas opiniões a argumentos 
válidos. A sugestão aqui é a exibição do filme Vermelho Brasil. 
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AULAS 1 E 2

Professor, após a leitura compartilhada do tópico 1, leia com os alunos o tó-
pico OUTRA DIMENSÃO / ECONOMIA da página 250 e, em seguida, peça que 
discutam, em grupo, com base no texto do tópico, se é possível afirmar que os 
grupos indígenas foram protagonistas da conquista portuguesa ou se foram 
sobretudo vítimas. Peça que examinem e confrontem as duas possibilidades. 
Peça, também, que examinem o mapa Terra Brasilis de Lopo Homem (página 
249) e relacionem o modo pelo qual o mapa representa o trabalho dos índios 
com os interesses da colonização. Se preferir, leve a discussão para o âmbito 
da sala de aula.

Durante a leitura do tópico 2, como atividade complementar discuta com a 
classe se o fato dos políticos não diferenciarem o público do privado atual-
mente é uma herança histórica dos tempos coloniais, derivando daí inúmeros 
casos de corrupção e apropriação indébita de patrimônio público.

Professor, após a leitura compartilhada do tópico 2, leia com os alunos o tópi-
co OUTRA DIMENSÃO / ECONOMIA da página 252 e, em seguida, com base 
no citado Foral discuta com a classe se é possível afirmar que o rei abriu mão 
de sua soberania em Pernambuco ao conceder essa capitania a Duarte Coe-
lho em caráter hereditário. 

Realize a leitura compartilhada dos tópicos 3 e 4 e, durante a leitura do tópico 
4, leia com a classe o tópico OUTRA DIMENSÃO / CONFLITOS SOCIAIS da 
página 255. Em seguida peça aos alunos que relacionem a emergência da 
Santidade com as mudanças na colonização portuguesa entre 1530 e 1550. 
Se preferir, promova uma discussão com a classe. 

Professor, durante a leitura compartilhada do tópico 4, leia com os alunos o 
tópico CONVERSA DE HISTORIADOR da página 256 e, em seguida, peça aos 
alunos que, em grupos e considerando as informações do texto, comparem 
a imagem do tópico com a imagem da aldeia indígena tradicional (presente 
no capítulo 9) e discutam a opinião do antropólogo citado. Se preferir, leve a 
discussão para o âmbito da sala de aula.

Professor, após a leitura compartilhada do tópico 4, leia com os alunos o tópi-
co OUTRA DIMENSÃO / LUTAS SOCIAIS da página 257 e, em seguida, peça 
que discutam e comentem a opinião de que alguns historiadores considera-
ram a Revolta de Beckman o primeiro movimento nativista de nossa história 
colonial, isto é, um movimento que, de certo modo, condenava o domínio por-
tuguês no Brasil, antecipava uma ideologia antimetropolitana, um rascunho 
do espírito emancipatório.
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AULAS 3 E 4

Professor, realize a leitura compartilhada dos tópicos 5, 6 e 7. Durante a leitu-
ra do tópico 5, leia também o tópico OUTRA DIMENSÃO / PERSONAGEM da 
página 259 e, após a análise da imagem do tópico pelos alunos, discuta com 
a classe as características do retrato, inclusive da postura do bandeirante Do-
mingos Jorge Velho. Se preferir, peça aos alunos que pesquisem como eram 
os bandeirantes na verdade e como eles andavam e se comportavam no dia 
a dia. 

Durante a leitura do tópico 6, leia também o tópico OUTRA DIMENSÃO / CUL-
TURA da página 261 e, após a análise do texto e da imagem do tópico pelos 
alunos, discuta se o retrato de Maurício de Nassau pintado no século XVII 
favorece ou não a memória construída nos séculos XIX e XX de que ele era 
um excelente governante. 

Ainda, durante a leitura do tópico 6, leia também o tópico OUTRA DIMENSÃO 
/ LINGUAGENS da página 262 e, baseado no texto, discuta com a classe se 
um passaporte como o descrito no texto, limitado a descrever a fisionomia 
e o aspecto físico dos indivíduos, podia ser eficaz no controle dos viajantes. 

Após a leitura do tópico 6, leia também o tópico OUTRA DIMENSÃO / CULTU-
RA da página 264 e, após a análise das imagens das páginas 248 e da abertu-
ra do capítulo (ambos quadros de Victor Meirelles), discuta com os alunos o 
que há de comum entre os dois quadros de Victor Meirelles e como Meirelles 
retrata os indígenas nos dois episódios. Peça aos alunos que expliquem os 
contrastes utilizando as informações do capítulo. 

Após a leitura do tópico 7, leia também o tópico CONVERSA DE HISTORIA-
DOR da página 265 e, na sequência, discuta com a classe se Ganga Zumba 
traiu a causa de Palmares ao firmar acordo com o governo colonial em 1678, 
pedindo aos alunos que apresentem um argumento favorável e outro contrá-
rio à imagem de traídos atribuída à Ganga Zumba.

Após a leitura compartilhada do tópico IMAGENS CONTAM A HISTÓRIA da 
página 266, peça aos alunos que, em grupos e baseados nas informações do 
capítulo sobre a importância comercial dos judeus no Brasil holandês, descre-
vam a cena retratada no tópico, relacionando-a com o tráfico de escravos no 
período holandês, discutam a relação entre o mercado de escravos e a Rua 
dos Judeus onde ele funcionava e analisem a perspectiva adotada pelo artis-
ta para retratar na pintura a população africana escravizada. 

AULAS 5 E 6

Professor utilize estas aulas para exibir o filme Vermelho Brasil, que mostra 
a tentativa dos franceses em estabelecer sua colônia no Rio de Janeiro. O 
filme está disponível em https://www.youtube.com/watch?v=6IAcEAV7hAM. 
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Após a exibição do filme, peça aos alunos que elaborem uma resenha crítica 
comparando elementos do filme com o que foi estudado neste capítulo. Se 
preferir, promova na sequência uma discussão sobre os resultados. 

Para verificar se os conteúdos do capítulo foram aprendidos peça aos alunos 
que respondam às questões dos tópicos Para organizar e Reflexões (página 
267), Vamos testar? (páginas 267 e 268) e Conexões (página 268), ou então 
elabore um questionário que pode ser respondido individualmente, em duplas 
ou em grupos pequenos.

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM


