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BLOCO 1 - UP 3 - MÓDULO: AMÉRICAS

Quais foram os primeiros habitantes da América?
Como chegaram? De onde vieram?
Quem morava nessas terras quando os europeus aqui chegaram?

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki.Acessado em 07/12/2008

Esta terra em que habitamos, esta terra que queremos nossa, de todos os brasileiros, tem
uma longa história a ser contada. Quais foram seus primeiros habitantes? Quando chegaram? E
como chegaram, em época tão remota e de difícil sobrevivência? Estas são algumas das muitas
perguntas que envolvem a origem dos nossos antepassados americanos, de uma época em que a
América ainda não era América e o Brasil não era Brasil.

Luzia – A Primeira Brasileira
Luzia era uma mulher baixa, de apenas 1,50 metros de altura. Comparada aos seres humanos atuais,
tinha uma compleição física relativamente modesta para seus 20 e poucos anos de idade. Sem residência fixa,
perambulava pela região onde hoje está o Aeroporto Internacional de Confins, nos arredores de Belo
Horizonte, acompanhada de uma dúzia de parentes. Não sabia plantar um pé de alface sequer e vivia do que
a natureza agreste da região lhe oferecia. Na maioria das vezes se contentava com os frutos das árvores
baixas e retorcidas, uns coquinhos de palmeira, tubérculos e folhagens. Em ocasiões especiais, dividia com
seus companheiros um pedaço de carne de algum animal que conseguiam caçar.
Eram tempos difíceis aqueles e Luzia morreu jovem. Foi provavelmente vítima de um acidente, ou do
ataque de um animal, e não teve direito nem mesmo a sepultura. 0 corpo ficou jogado numa caverna enquanto
o grupo seguia em sua marcha errante pelo cerrado mineiro. Durante 11500 anos, Luzia permaneceu num
buraco, coberta por quase 13 metros de detritos minerais. Agora, passados mais de 100 séculos, a mais
antiga brasileira está emergindo das profundezas de sítio arqueológico para a notoriedade do mundo científico.
Fonte: Revista VEJA, 25 de Agosto de 1999

Até o momento, o crânio de Luzia é o mais antigo fóssil humano encontrado no Continente
Americano. Ela faz parte de um grupo que habitou a região de Lagoa Santa, Minas Gerais, há
aproximadamente 15 mil anos. Com o uso da tecnologia avançada, os cientistas reconstituíram a
sua fisionomia. E o resultado é que suas características físicas a fazem muito mais parecida com
os habitantes de regiões da África e da Oceania do que com os atuais índios brasileiros. Esta
descoberta está provocando mudanças nas teorias que procuram explicar a ocupação da América
pelos homens.
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Atualmente, os pesquisadores levantam várias hipóteses de povoamento da América. Uma
das hipóteses é que os primeiros habitantes chegaram aqui vindos da Ásia, atravessando a pé, o
Estreito de Bering ou em canoas, pelo Oceano Pacífico. É provável que o grupo de Luzia tenha como
origem uma leva migratória que chegou ao Continente há cerca de quinze mil anos, em barcos
rudimentares, saída do sul da China. Viveram aqui, isolados do resto do mundo, até desaparecerem
na disputa por caça e território com uma provável segunda leva migratória, que teria saído da região
da Sibéria e Mongólia, na Ásia, há cerca de doze mil anos, atravessando o Estreito de Bering. Esse
grupo se espalhou pelo continente, sendo eles os antepassados dos índios atuais.
Para a arqueóloga brasileira Niéde Guidon, responsável pelas pesquisas no Parque
Arqueológico da Serra da Capivara, no Piauí, existem evidências da presença do homem na
América há pelo menos 60 mil anos. Mas esta hipótese ainda é questionada pela comunidade
científica. O que temos comprovado é a existência de grupos que viveram na região, deixando
como testemunha, impressionantes pinturas rupestres, algumas com mais de 10 mil anos.

Que terra é essa?
É importante lembrar que não podemos entender como as sociedades humanas se
organizam através dos tempos, se não levarmos em conta a forma com que elas interagem com o
ambiente e o quanto que os elementos da natureza interferem nessa organização.
O Continente Americano se estende do Hemisfério Norte ao Hemisfério Sul. Ao leste, é
banhado pelas águas do Oceano Atlântico e a oeste, pelo Oceano Pacífico. É provável que seu
ambiente natural tenha facilitado o povoamento ao longo do seu território. O relevo e o clima,
aliados à vegetação, contribuíram para a dispersão dos grupos humanos pelo continente. Essa
dispersão foi garantida pela atividade econômica que desenvolveram, pelos materiais que usaram
para construírem seus instrumentos de trabalho, suas casas e bens ao longo do tempo.
Montanhas – São as partes mais elevadas da
superfície do planeta
Cordilheira - Cadeia de montanhas
Serra - Terreno acidentado com fortes
desníveis. No Brasil também é conhecido como
escarpas de planaltos (altura de 50 a 100
metros).

Depressões - São áreas mais
baixas do que as outras ao seu
redor.

Planícies – São áreas de baixa
altitude com relevo suave formadas
por deposição de sedimentos
Planaltos- São áreas que
apresentam altitudes
intermediárias entre as
planícies e as montanhas.

4

Observe o mapa:

Pelo lado oeste, encontramos as cordilheiras mais novas do Continente, que apresentam
altas altitudes: os Andes. Da América do Sul elas se comunicam com as Serras Madres na
América Central e México e por fim com as Montanhas Rochosas na América do Norte. No lado
leste, as cordilheiras são mais antigas e mais baixas e suaves.
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No interior do Continente estão as grandes planícies às margens das imensas bacias
pluviais: como a Planície Amazônica, ao norte, e a Planície Platina, ao sul da América do Sul, e a
Planície Central, ao sul da América do Norte. E, ao longo do Oceano Atlântico encontramos as
planícies costeiras, mais extensas que as planícies costeiras do Oceano Pacífico. Estas são mais
estreitas e, até inexistentes em alguns trechos, confinadas pelas cordilheiras. A extensão do
Continente Americano, ao longo de um hemisfério ao outro, e as diferenças no relevo, com suas
variações de altitude, favorecem a existência de grande variedade de tipos de clima e vegetação.

Clima: É o conjunto de variação do tempo de um determinado lugar. Para se definir que tipo de clima um lugar tem, é preciso
estudar o tempo durante muitos anos: a temperatura, a pressão atmosférica, a umidade do ar, os ventos e os índices de chuva
ou neve.
Vegetação: A cobertura vegetal de uma determinada região varia de acordo com o clima, o relevo e o solo.
Observação: É preciso lembrar que a presença do homem e sua ação, ao longo do tempo, principalmente nos últimos 100
anos, vêm provocando alterações na paisagem natural do continente americano e da superfície terrestre como um todo.

Quem morava nestas terras quando os europeus chegaram?
Quando os europeus colonizadores chegaram ao Continente, há pouco mais de 500 anos,
encontraram um território povoado em toda a sua extensão, por uma diversidade de povos e
culturas. Esses povos foram chamados genericamente de índios, o que nos passa a falsa idéia de
que viviam da mesma maneira.

Palácio de Palenque, dos Maias, localizado na península de Yucatán, México.
Fonte: www.viegasdacos.hpg.ig.com.br. Acessado em 23/11/2008

Como exemplo dessa diversidade, encontramos culturas sofisticadas, com mais de cinco
mil anos. Estes povos “pré-colombianos” eram numerosos, possuíam conhecimentos nas áreas
da matemática, e astronomia. Dominavam, também, a tecnologia da metalurgia e da irrigação, na
agricultura. Acabaram por se constituir em grandes impérios como os Maias, os Astecas e os
Incas. O mapa a seguir nos ajuda a ter noção da presença dos muitos grupos étnicos que
habitavam as terras da América pré-colombiana.
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Fonte: www.libertaria.pro.br/brant/capitilo02/gruposetnicos.jpg. Acessado: 07/12/2008
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Os Incas
Os pesquisadores acreditam que muitas das tradições, conhecimentos e costumes que marcam a cultura inca como a
construção de grandes cidades, templos majestosos, calendários, deuses e rituais religiosos já faziam parte da vida de grupos
ainda mais antigos.
Os incas não conheciam a escrita, mas desenvolveram um sofisticado sistema de recenseamento para contar a
população e por meio de cordas e nós coloridos registravam minuciosamente as pessoas que deveriam pagar impostos. Também
se destacaram pelos caminhos que construíram para ligar seu vasto império, desenvolvendo, assim um excelente sistema de
comunicações. Esses caminhos tinham postos que serviam de albergue e de correios e um se comunicava com o outro e assim as
notícias eram transmitidas com mais rapidez. Também desenvolveram técnicas avançadas de irrigação que tornavam férteis os
solos secos e com isso, aumentavam muita a produção agrícola.o que contribuiu para o surgimento de cidades populosas. O
trabalho, a religião, o lazer, a relações de aliança ou de guerra com os vizinhos eram atividades que não separavam no dia-a-dia de
suas vidas.
Era um povo guerreiro e com suas vitórias dominaram outros povos. Não os submetiam diretamente a escravidão ou
exploração, procurava fazer acordos que estabeleciam direitos e deveres mútuos, mas deixavam claro quem mandava. Assim os
vencidos deviam obediência, pagamento de tributos e respeito aos seus deuses e reis. Em compensação, as terras e comunidades
dos povos dominados poderiam continuar com seus próprios chefes e deuses, desde que se tornassem subordinados às divindades
e chefias dominantes. Ao aceitarem o acordo, os povos vencidos tinham direito à proteção do império, que deveria zelar pela sua
segurança e garantir ajuda em tempos de dificuldades.
Mas, caso não aceitassem, o império agia com a força: podia tomar as terras desses grupos e submetê-los a uma espécie
de escravidão, tornando-os servos para trabalharem nas terras das autoridades.
Fonte: adaptado de Ciência Hoje Ano14/No114/Junho de 2001

Ruínas de Machu Picchu, cidade inca encravada na Cordilheira dos Andes, a 2.280 metros de
altitude. Segundo alguns pesquisadores, a cidade tinha capacidade de abrigar
10 mil habitantes e foi construída há cerca de 6 mil anos.
Fonte: www.viegasdacos.hpg.ig.com.br. Acessado em 23/11/2008
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A América hoje
Se tivesse o dom de antecipar o futuro, um habitante qualquer da América PréColombiana, ao presenciar a chegada dos europeus ao Continente, poderia ter escrito o verso da
música cantada por Elis Regina “Sei que nada será como antes, amanhã”. Porque tudo mudou.
E o continente americano se configura hoje, de maneira bem diferente daquela de 500 anos atrás,
numa história que vem sendo escrita com sangue, lágrimas, coragem e determinação.
Observe no mapa abaixo a atual organização política, que envolve hoje 35 países no
Espaço Americano:

Fonte: Almanaque Abril 2005
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O Continente Americano apresenta um grande desequilíbrio regional. Os Estados Unidos
(EUA) e o Canadá, que compõem a chamada América Anglo-saxônica, são duas das mais
desenvolvidas nações do planeta. E os outros 33 países, que formam a América Latina,
apresentam índices de desenvolvimento humano e econômico bem inferior aos dois primeiros.
Para se ter uma idéia, em 2002, o PIB (Produto Interno Bruto) dos EUA era de 10,3 trilhões de
dólares e o do Canadá, de 714 bilhões de dólares, e o PIB de todos os demais países
americanos, somados, não passava de 1,7 trilhões de dólares.
A América Anglo-Saxônica é formada pelos Estados Unidos e Canadá, países que foram
colonizados, principalmente pela Inglaterra. Houve alguns estados do sudoeste dos EUA
inicialmente colonizados pelos espanhóis e a província de Quebec, no Canadá, pelos franceses.
A América Latina é formada pelos países que falam línguas derivadas do latim, como o
português, espanhol e francês. Línguas de origem dos colonizadores europeus que ocuparam a
região. A América Latina compreende a totalidade dos países da América do Sul, toda a América
Central e o México, na América do Norte.

Países Latino-Americanos
AMÉRICA CENTRAL
Continente (istmo)
Belize - Costa Rica El Salvador Guatemala
Honduras - Nicarágua Panamá

Mar do Caribe
Barbados - Cuba Granada - Haiti – Jamaica República Dominicana - Santa
Lúcia - São Cristóvão e Névis
São Vicente e
Granadinas - Trinidad e
Tobago

Territórios
Aruba (Holanda) Montserrat (Reino Unido) Porto Rico (EUA)

AMÉRICA DO SUL

Argentina - Bolívia - Brasil - Chile - Colômbia - Equador - Guiana - Paraguai –
Peru - Suriname - Uruguai - Venezuela
Territórios: Guiana Francesa (França)

AMÉRICA DO NORTE

México

10

O que aproxima os países da América Latina não é apenas a língua, existem também
laços históricos e culturais em comum. Mas há também desconhecimento, diferenças e, até
mesmo, rivalidades entre alguns deles. Sua população é formada por uma multiplicidade de
etnias. Além da influência das populações ameríndias, que permaneceu forte em algumas regiões,
o continente recebeu nestes 500 anos levas de migração forçadas, como as das populações
africanas escravizadas, ou voluntárias, como as dos imigrantes europeus e asiáticos, que
resultaram na grande diversidade e pluralidade cultural existentes hoje.
Economicamente, as nações da América Latina eram, e ainda são dependentes dos
mercados externos. Se antes a quase totalidade dos seus países produzia produtos primários
para a exportação, hoje, mesmo os países que possuem uma base industrial importante, como o
Brasil e o México, ainda dependem de capital e tecnologia de países mais desenvolvidos.
Marcados por períodos de instabilidade política, governos ditatoriais ou pela permanência
no poder de determinados grupos durante anos a fio, as nações latino-americanas passam por um
momento de renovação importante, como exemplo, a eleição de um operário para Presidente do
Brasil, em 2002; a eleição de uma mulher para a presidência do Chile, em 2006, e a eleição do
primeiro presidente descendente de índios, na Bolívia, em 2006.

Fonte: http://spintravel.blogtv.uol.com.br/img/Image/HypeDesire/2008/marco/. Acessado em 23/11/2008
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SUGESTÕES DE ATIVIDADES
1. O cultivo do milho era comum aos diferentes povos da América. Principal prato da dieta
alimentar, foi modificado pelas práticas agrícolas até chegar ao tamanho e as cores que
tem hoje. O domínio da produção do milho em grande escala permitiu a criação de
estoques de alimentos, o que possibilitou o surgimento de grandes cidades. Volte ao texto
e procure as informações que relacionem a produção em larga escala e a criação de
estoques de milho ao surgimento de grandes cidades e de um grande império e as escreva
em seu caderno.

2. Observe o mapa que mostra os grupos étnicos da América (página 06) e descubra a
localização do Império Inca e a localização do Império Asteca.

3. Observe o mapa do Continente Americano (página 08) e localize os países que não fazem
fronteira com o Brasil na América do Sul.
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BLOCO 1 - UP 1 - MÓDULO: MÃE ÁFRICA

Somos filhos da África? O Brasil tem a face da África?
A África é apenas um lugar exótico?

Oh! Mãe África!
Sou fruto da sua raiz...
Nova África!
Que floresceu neste país.
(Luiz Carlos da Vila, Agrião, Cláudio Jorge e Jonas).

Fonte: http://br.geocities.com/africatur/africa5.gif. Acessado em 23/11/2008
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Ao nos referirmos ao continente africano como Mãe África, estamos relacionando o
processo de ocupação do território brasileiro, quando os africanos trazidos como escravos
ajudaram, de forma decisiva, a formar o povo brasileiro, com sua presença física e cultural.
Apesar de termos a África tão próxima de nós, brasileiros, enquanto elemento formador de
nossa sociedade,vemos que o conhecimento sobre este continente ainda é vago e repleto de
preconceitos e estereótipos. Para muitos, ao mencionarmos a palavra África, o que vem a cabeça
é apenas a selva (mostrada em alguns filmes de forma bem superficial) com sua flora e fauna
exuberantes. Para outros, a única impressão que possuem é a África pobre, fruto de uma grande
exploração contínua sobre sua gente e recursos naturais. Na verdade, podemos entender que a
África é tudo isto e muito mais e que ainda é um continente a ser pesquisado, estudado e
reverenciado!
Dentro dessa perspectiva de conhecermos um pouco mais desse fantástico continente,
observemos a atual divisão geográfica do espaço africano:

Fonte: Almanaque Abril 2005

Como vemos, a África é um continente extenso com um pouco mais de trinta milhões de
quilômetros quadrados de extensão e é subdivido em regiões que agrupam países com
semelhanças entre si.
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Geograficamente, este continente possuiu inúmeras riquezas em recursos naturais como
petróleo, gás natural, ouro, minério de ferro e diamante, além de suas paisagens naturais como
desertos, grandes lagos, florestas tropicais e um grande rio que torna muito férteis suas margens,
o Rio Nilo.
Ao olharmos novamente o mapa, observaremos a presença do Egito, com sua história tão
marcante na Antiguidade, sua arquitetura monumental, com construções grandiosas, destacandose as pirâmides (túmulos reais), templos e palácios. Além de terem se desenvolvido em outras
áreas do conhecimento como a escrita, pintura, escultura e ciências. Muitas vezes o Egito tem
sido estudado como parte da História oriental, ignorando-se sua condição de território africano.
Estudando os textos abaixo, retirados da “Revista Nova Escola”, vamos perceber que o
Egito não foi a única civilização africana a formar reinos com organizações complexas e de alto
nível tecnológico:

x Reino de Mali - Expandiu-se por volta do século XII. As cidades de Tombuctu, Gao e Djene eram importantes centros
universitários e culturais. O povo Dogon, que habitava a região, registrou em monumentos as luas de Júpiter, os anéis de Saturno e
a estrutura espiral da Via Láctea, observações feitas a partir do século XVII, na Europa.
x Reino de Songai - Nos séculos XIV e XV, o reino se sobrepôs ao Império de Mali. Técnicas de plantio e de irrigação
por canais foram aperfeiçoadas e vieram para o Brasil juntamente com os negros escravizados. Esses saberes favoreceram a
expansão da agricultura, principalmente durante os ciclos da cultura de cana-de-açúcar e do café.
x Civilização Iorubá - Desenvolveu-se a partir do século XI. Os povos dominavam técnicas de olaria, tecelagem,
serralharia e metalurgia do bronze, utilizando a técnica da cera perdida (molde de argila que serve de receptáculo para o metal
incandescente). A capital, Oyo Benin, era dividida em quarteirões especializados (curtume, fundição, etc.).
x Reino do Congo - Já no final do século XVI, os habitantes dessa região eram especialistas em forjar ferro e cobre para
produção de ferramentas. Introduziram na nossa lavoura a enxada, uma espécie de arado, e diversos tipos de machados, que
serviam tanto para cortar madeira como para uso em guerras.
x Reino Núbio - Ao sul do Egito, no começo do rio Nilo, numa região chamada Núbia, desenvolveu-se a civilização
kush. Seu apogeu se deu por volta de 1700 a.C. A capital era a cidade de Kerma. O povo núbio tinha a pele negra bem escura e
recebeu muita influência da cultura egípcia. Mas os túmulos dos seus reis, que chegavam a 90 metros de altura (o equivalente a
prédio de 25 andares!), tinham câmaras maiores do que qualquer pirâmide egípcia. A riqueza de Kerma vinha das abundantes
minas de ouro, das peles de animais e do marfim (dente de elefante). Os tesouros excitaram a cobiça dos egípcios que invadiram o
reino (por volta de 1500 a.C.). Mas o domínio egípcio não destruiu a cultura kushita. Os aristocratas núbios continuaram ricos,
embora pagando impostos ao Estado egípcio. Seus filhos iam estudar no Egito e alguns se tornaram importantes funcionários do
faraó. Por volta do 900 a.C., os núbios voltaram a criar um reino negro autônomo. A capital agora era a cidade Napata, mais ao
sul ainda do que Kerma. Os napatanos, também negros, faziam túmulos em forma de pirâmides e tinham uma escrita com seus
próprios hieróglifos. No século V a.C., a capital desse novo reino kush foi transferida para Meroe, mas ao sul do que Napata e
igualmente ao longo do rio Nilo. A cidade se tornou um centro de rotas comerciais que uniam a África Central com os povos do
mediterrâneo. Em Meroe, havia um desenvolvido artesanato de ferro, apreciado até pelos estrangeiros.
x Reino de Gana ou Sudão - Os antigos árabes chamavam de Sudão uma região africana que fica entre o Sahel (área
ao sul do deserto do Saara) e a floresta tropical, na costa do Atlântico (não confundir com o país atual chamado de Sudão). Tratavase de um bom lugar para viver, com água suficiente para plantar e jazidas de minério de ferro. Por volta do século VIII de nossa era,
floresceu o importante reino de Gana (não confundir com o atual país chamado Gana). Os árabes contavam que Gana era tão rica
que, no palácio do rei, os cachorros tinham coleira de ouro. Na capital havia casas de pedras de dois andares, onde moravam os
nobres e altos funcionários do Estado. Os mais pobres viviam em cabanas de terras cobertas de palha. Os comerciantes habitavam
uma cidade próxima e negociavam com os árabes do norte da África, comprando tecidos, sal e cobre.
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Do período anterior à penetração européia no continente africano, é importante
destacarmos a presença mulçumana, ou seja, a chegada dos adeptos da religião do ISLÂ, a partir
do século XI (ver quadro abaixo), com o estabelecimento dos comerciantes árabes na costa da
África Oriental. Esses comerciantes começaram a aprender as línguas locais e se tornaram
intermediários, comprando mercadorias dos africanos no interior e vendendo-as aos comerciantes
que vinham do mar, além de ajudar a difundir o novo credo.

O ISLÂ
Em 622 dC, o profeta Maomé fundou uma religião na Arábia, o Islã. Os que seguem essa religião se chamam
mulçumanos e acreditam em um só Deus (Alá). Os primeiros muçulmanos q ueriam converter os povos de outras
crenças. Depois da morte do profeta Maomé, em 632, seus seguidores começaram a guerrear contra os povos que
viviam em outros países. Conquistaram o Egito em 639 e a maior parte da África do Norte no século VIII.

É importante lembrarmos que a difusão e o crescimento do islamismo entre os africanos (e
posteriormente o cristianismo também) não diminuíram a força e a importância das diversas
religiões tradicionais africanas, caracterizadas pelo fato de serem muito ligadas à natureza, com
divindades associadas às chuvas, à fertilidade da terra, aos rios, entre outras.
Retornemos, agora, à questão inicial: o fato de termos herdado da África boa parte de
nossa formação física e cultural e orgulhosamente sermos um povo afro-descendente, coloca-nos
como “filhos da África”, mas, sem dúvida, não é apenas por isso que podemos chamar este
continente de “Mãe África”, mas, sim, pelo fato de neste continente estar a origem da humanidade.
Os cientistas acreditam, na atualidade, pelo que vêm demonstrando inúmeras pesquisas,
que os mais antigos seres humanos tenham vivido na África, há dois milhões de anos. Como o
sustento destes grupos humanos era através da caça, pesca e coleta, como já vimos, as pessoas
viviam mudando sempre de lugar, em busca de alimentos.
Essa maneira de viver, que durou até cerca de dez mil anos atrás, propiciou fluxos
migratórios para outras partes do mundo. Mas, depois, alguns grupos conseguiram se
estabelecer, quando passaram a plantar, criar animais, construir casas permanentes.
As informações deste período e de períodos posteriores que ajudam a construir a História
africana foram preservadas pela tradição oral dos povos africanos, de documentos escritos, da
contribuição precisa da arqueologia, que vem resgatando, ao longo do tempo, as histórias deste
continente de população muito diversificada, que reúne centenas de grupos étnicos diferentes.
Para refletirmos sobre essa diversidade étnica observemos o mapa a seguir que mostra a
organização espacial do continente anterior à chegada dos europeus. Percebemos a existência de
diferentes povos ou tribos vivendo cada um num território sem limites rígidos estabelecido, o que
lhes permitia se deslocarem de uma área para outra em busca de melhores condições de
sobrevivência.
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Tudo isso foi alterado com a chegada dos europeus a partir do século XV, com os interesses
destes pelas riquezas africanas e também por... seres humanos, transformados em escravos.
Começava, assim, o tráfico negreiro, que passou a ser uma atividade lucrativa.
Portugueses, espanhóis, ingleses e holandeses passaram a promover tal atividade. Os africanos
eram levados contra sua vontade, sendo capturados durante expedições de caça a escravos ou
depois de guerras entre reinos africanos. Eram levados até o litoral e vendidos aos mercadores de
escravos. O lucro com o escravismo continuava nas terras aonde chegavam (inclusive o Brasil),
pois o trabalho escravo era aproveitado em todas as atividades desenvolvidas nas colônias das
Américas. É bom lembrarmos, que a escravidão na África não surgiu com a presença dos
europeus no continente, como demonstra esse fragmento do artigo de Talita Tavares Batista
Escravidão interna na África antes do Tráfico Negreiro:

“(...) A história da humanidade, por muitos séculos, testemunhou a presença da escravidão na
vida social de diferentes povos, desde a Antigüidade Clássica. A escravidão, uma das instituições mais
antigas e duradouras da humanidade, era praticada na África desde remotos tempos, muito antes da
chegada dos colonizadores portugueses, por líderes africanos, os quais negociavam, inclusive, cativos
brancos, vindos Mar Cáspio, dos Bálcãs e da Grécia. Apenas no século XIX, através de um projeto de
expansão européia pelo mundo, o sistema escravagista, essencialmente econô mico adquiriu contornos
raciais, sendo o negro, transplantado para as Américas, identificado, então, como escravos (...)”.

Esta história de exploração não parou na escravidão. Prosseguiu de outras maneiras em
períodos posteriores: durante séculos o continente foi explorado pelas potências européias (Reino
Unido, França, Portugal, Espanha, Bélgica, Itália e Alemanha), que o dividiram em zonas de
influência adequadas aos seus interesses. Mas, isso, já é outra história...
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SUGESTÕES DE ATIVIDADES
1. Observe as imagens que iniciam nosso módulo e escreva suas impressões sobre o que
você conhecia do continente africano e o que percebeu ao longo do nosso estudo.

2. Faça uma pesquisa sobre o trabalho escravo na atualidade. Quais são as medidas
tomadas pelo governo para inibir esta situação? Tais medidas têm conseguido erradicar
esta realidade?

18

BLOCO 1 - UP 3 - MÓDULO: EUROPA

Quem foram os colonizadores? Por que colonizar?
Como se organizaram para colonizar? Como chegaram até aqui?

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki.Acessado em 07/12/2008

O mundo, “vasto mundo”, com seus cinco continentes, seus oceanos e mares, pode ser
considerado uma grande aldeia onde todos nós, um a um, estamos ligados. Quando acontece
uma guerra na Europa Central, uma eleição presidencial na América Latina, uma Copa do Mundo
ou quando cientistas chegam à cura de uma doença, direta ou indiretamente, estas histórias nos
interessam. Elas nos afetam.
É dentro desta idéia de aldeia global que vamos abordar o contexto histórico europeu,
antecessor das chamadas grandes navegações. Projeto que teve seu auge na exploração e
anexação das riquezas do continente americano aos interesses do nascente capitalismo europeu.
Nenhuma outra cultura foi tão marcante, para nós, latino-americanos, quanto a européia:
da imposição de outra língua e de outra estrutura sócioeconômica, passando por aspectos
culturais e ideológicos, desrespeitando a história existente aqui. Foram os europeus quem mais
dramaticamente alteraram nossa história.
A partir deste ponto de vista, vamos rever os aspectos econômicos, sociais, ideológicos e
políticos que a Europa experimentava, então, procurando nos aproximar deste contexto para
entender o momento e as motivações que levaram nações do ‘velho continente’ a buscar novos
ares além mar.
A partir do século XI, o sistema feudal começa a dar sinais de desgaste. Vieram a fome, a
violência e as epidemias que, além de dizimar milhares de pessoas, provocaram grande
deslocamento de populações, tanto no êxodo para os burgos (centros urbanos), quanto para os
movimentos das Cruzadas. Foi neste momento de crise, na chamada infância do sistema
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capitalista de produção, que se destacaram os burgos - espaços urbanos onde aconteciam as
atividades econômicas e sociais, como trocas, feiras e festas - e a burguesia, grupo social fruto
daquele espaço. Como não eram componentes da ordem feudal, os burgueses sentiam-se
autônomos para agir à vontade.
Aqueles tipos de atividades financeiras, não produtivos, fizeram com que a burguesia
acumulasse não só o que ela chama de capital (dinheiro, bens e prestígio), como também o ódio
de alguns – especialmente da Igreja Católica, que, embora vendesse suas indulgências,
condenava quem cobrasse juros, alegando o pecado da usura.
A burguesia era odiada também porque, na prática, com sua ascensão, desfez uma das
verdades ensinadas pela Igreja da época: a imutável estrutura social feudal. A Igreja pregava,
como uma ordem divina, o esquema feudal baseado nos estados (condição social) de nascimento,
em que haviam nascido para guerrear (os nobres), outros para trabalhar (os servos) e alguns para
rezar e zelar pela manutenção daquela ordem (o clero, quer dizer, a igreja). Realmente a
burguesia estava fora da ordem. E por mais que a Igreja amaldiçoasse e condenasse os
burgueses (e suas práticas) para o quinto ou, quem sabe, o sexto-dos-infernos, eles enriqueciam
cada vez mais.
Enriqueceram, tanto, que passaram a influenciar a vida política e social da Europa. Claro.
Se emprestavam, queriam uma garantia de retorno do investimento. Desta forma, iam sugerindo
mudanças aqui e outras ali. Por exemplo, como cada feudo, em geral, tinha um sistema particular
de moeda, de impostos, de medidas e, por vezes, até uma língua própria, dificultando as ações
comerciais, a burguesia propôs a unificação de todas aquelas diferenças, para melhorar suas
ações econômicas e financeiras.
Daí, para a união territorial e política, foi um pulo. Começava, assim, o período em que a
estrutura feudal, baseada na posse da terra e no trabalho servil, deixava de ser dominante, e o
sistema capitalista, com base na propriedade privada e na exploração de outras formas de
trabalho, começava a se impor. Com a unificação e sistematização de práticas histórico-sociais (como
moeda, língua e leis) e geográficas (principalmente de territórios e demarcações de fronteiras),
surgiam as primeiras formas dos Estados Nacionais Modernos: as Monarquias Nacionais. Estados
Nacionais como o português, o inglês, francês e espanhol surgiram neste contexto.
Os burgueses já tinham o poder econômico. Pretendiam tomar o poder político e
ideológico, ainda nas mãos dos reis e da Igreja, para controlar o Estado e ter possibilidades de
acumular mais capital. Foi naquele cenário agitado, de disputas e de re-significações ideológica,
política e econômica que, ao mesmo tempo em que se forjou um conjunto de experimentos e
expressões artísticas e culturais que ficaram conhecidos como período (ou movimento)
Renascentista, a ordem capitalista burguesa tomou um impulso muito forte.
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O Renascimento pode ser visto como um conjunto de iniciativas artísticas, políticas, intelectuais e religiosas
que marcaram a passagem do velho (medievo-feudal) para o novo (moderno-capitalista), que foi apadrinhado pela
burguesia (em forma de mecenato), que percebeu ali, uma possibilidade de desestabilizar a Igreja .

ALGUNS SETORES QUE O RENASCIMENTO MARCOU
Política

A formação dos Estados (ou monarquias) Nacionais está neste contexto, pois foi uma retomada das
estruturas centralizadas da antiguidade e que foram abandonadas no período medieval.

Economia

A retomada das atividades comerciais, em especial, foi a marca do renascimento econômico. Como na
antiguidade, também o comércio, agora mais dinâmico, era o centro da economia.

Religião

Quando o teocentrismo da Igreja Católica foi sendo superado pelo antropocentrismo burguês e o homem, o
sujeito individual passa a ser a medida das coisas, a burguesia, aos poucos, começa a se transformar no
orientador ideológico. Neste contexto, de valorização do indivíduo, Martinho Lutero organiza o movimento
conhecido como Reforma Protestante. As Igrejas e as Religiões nunca mais seriam as mesmas.

Idéias

Aquelas novidades implantadas pela burguesia, além de provocar mudanças nas cabeças e nas mentes,
criaram um momento propício para novas experiências. Com mais liberdade, e menos pecado, artistas e
cientistas lançaram-se num período de grande profusão investigativa e criativa. Possivelmente a imprensa
tenha sido o maior impacto, pois ajudou a difundir as novidades em proporções nunca vistas.

Para dar suporte ao aumento no consumo e ao desejo de acumular riquezas, de parte da
sociedade européia, o Estado se fazia presente para garantir que tal engrenagem além de
funcionar, fosse privilégio de poucos.
Ao mesmo tempo, em que surgiram as motivações (ampliação do consumo e o acúmulo
de riquezas), surgiram também as necessidades e as alternativas (busca e conquista de
mercados e mercadorias) para o novo mundo que surgia, o Mundo Moderno.
Como o próprio mercado europeu não conseguia dar conta de todas as suas demandas,
era necessário importar praticamente tudo: desde produtos básicos, até os mais sofisticados.
Acontece que alguns fatores (uns internos e outros externos) dificultavam a chegada daqueles
produtos aos europeus. Dos aspectos internos, podemos destacar o controle que os italianos
exerciam sobre os produtos vindos do oriente pelas rotas mediterrâneas. No aspecto externo,
merece destaque o controle que os turco-otomanos exerceram, a partir de 1453, sobre as rotas
comerciais terrestres que ligavam o Oriente ao Mediterrâneo, depois da conquista da cidade de
Constantinopla.
A ação de árabes e italianos só fazia os preços subirem muito, criando uma necessidade
cada vez maior de mais moedas e mais metais preciosos para cunhá-las. Aquela situação deixava
a balança comercial dos Estados Absolutistas deficitária, quer dizer, sempre no vermelho.
Com o comércio pelo Mar Mediterrâneo com preços proibitivos, os comerciantes europeus
precisavam encontrar e monopolizar rotas alternativas para equilibrar suas finanças. Se além das
rotas, fosse possível dominar o local, isto é, o mercado onde se produziam aqueles produtos
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especiais, ótimo. Se fosse encontrado ouro, melhor ainda, pois, naqueles tempos, quanto mais
ouro acumulado em seus cofres, mais forte o Estado se sentia.
Navegar seria preciso e lucrativo. O problema é que, como lembrou Luis de Camões, se
navegaria “por mares nunca dantes navegados” ou, pelo menos, pouco conhecidos pelos
europeus. Como já vimos, embora as mentalidades estivessem mudando, muitas crenças do
mundo medieval ainda estavam presentes: o formato achatado da Terra, a provável existência de
dragões, serpentes gigantes, monstros marinhos e águas ferventes ao sul de Gibraltar eram
apenas alguns dos mitos da época. Foi preciso muito trabalho para convencer as pessoas da
necessidade de enfrentar aqueles medos para superar as dificuldades.
É aí que, mais uma vez, entra o Estado: as Monarquias Nacionais, na figura dos seus
agentes tinham motivos fortes para bancar aquela aventura: o rei queria mais poder, a Igreja
queria mais fieis e os burgueses queriam mais lucros. Eles acreditavam que conquistando novas
rotas, novos mercados e mais terras, o problema estava resolvido.
Acontece que nem todos os Estados tinham condições de encarar o desafio das
navegações. Para se meter naquela empreitada eram precisos alguns pré-requisitos: unidade em
torno daquele objetivo, poder centralizado e reconhecido nacionalmente, capital para investir,
conhecimento e experiência náutica. E se o Estado tivesse uma posição geográfica privilegiada,
com litoral, seria bom. Se fosse uma península, melhor ainda.

Península é uma porção de terra cercada de água por todos os lados, menos um, pelo qual se liga ao
continente. A Europa é apontada como a maior península mundial, pois se trata de uma extensão do continente
asiático (Eurásia). Contudo, as ações imperialistas e de conquistas de seus povos favoreceram um raciocínio de que a
Europa era um continente (grande extensão de terras).

Portugal, primeiro, e a Espanha, em seguida, eram as nações que reuniam aquelas
condições, por isso o pioneirismo de ambas que durante séculos foram os donos dos mares.
Portugal, particularmente, vai nos interessar. Destaque no que se refere às navegações, Portugal,
foi pioneiro. Sua história, seu processo de unificação nacional, e sua geografia ajudaram muito.
Como a maioria das do território europeu durante a Idade Média, a península ibérica, o que
hoje chamamos Portugal e Espanha, era um conjunto de condados, cidades, feudos e reinos. No
século VIII os árabes ocuparam a região e passaram a dominar todo o sul da península.
Os portugueses se uniram, formaram um exército nacional para expulsar os árabes e para
reconquistar território. Em 1139 nascia o Estado Nacional português.
Em 1385 depois de várias guerras civis, conhecidas como a Revolução de Avís, o rei D.
João, da dinastia dos Borgonha foi coroado como o primeiro monarca português. Começava,
assim, a monarquia nacional portuguesa. Com paz interna e sem guerras externas Portugal pode
se organizar e lançar-se ao mar. Historicamente a cidade de Lisboa sempre foi um entreposto
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natural, por onde passavam os navegantes e comerciantes que vinham da Itália para distribuir
mercadorias para o norte da Europa.
Além disso, geograficamente Portugal tem um litoral privilegiado, o que ajudou a tornar os
portugueses marinheiros e pescadores experientes. Somando-se a isto tudo, a presença árabe,
por mais de 400 anos, na península lusitana foi de suma importância, uma vez que os mouros
dominavam técnicas de cartografia, astronomia e náutica como poucos e, durante todo aquele
tempo a troca de experiências foi inevitável.
Todas estas informações eram concentradas na Escola de Sagres, que na verdade era
uma reunião de pesquisadores e conhecedores das atividades ligadas ao mar.
O conjunto dessas práticas políticas e econômicas, que eram intimamente ligadas, ficou
conhecido como mercantilismo. Como podemos ver, o mercantilismo foi, ao mesmo tempo, um
conjunto de práticas políticas e econômicas que marcaram o processo de transição do sistema
feudal para a consolidação do sistema capitalista de produção. As chamadas grandes navegações
acontecidas especialmente a partir do século XV, tinham objetivos claros: descobrir novas terras
conquistá-las, dominá-las e explorar suas riquezas para enriquecer os estados nacionais
modernos.

Foi dentro deste contexto histórico que os europeus iniciaram o processo de

colonização aqui, pelas bandas de Pindorama, depois batizada de terra brasilis.

Fonte: /www.mundovestibular.com.br/content_images/1/historia/jpg. Acessado em 07/12/2208

E a Europa hoje?
Bem, nada, nem ninguém, passa impunemente por 500 anos de História. Com a Europa
não foi diferente. Nos últimos anos então... depois de várias crises e guerras, o “velho continente”
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vem tentando uma unificação que, aos olhos do mundo e do próprio povo europeu, é um desafio
muito grande.
A União Européia, como é chamada a tentativa de unificação, vem encontrando desafios
que historicamente foram construídos e não têm desfecho rápido, e muito menos fácil: são mais
de 40 países, com dezenas de idiomas e de etnias diferentes, que devem se adaptar a uma série
de regras, por vezes contrapondo interesses de governos e de populações de um mesmo país.

Bem, mas essa é uma conversa para outro bloco...

Geografia primeiro mundo a riqueza não globalizada Geraldo Francisco de Sales IBEP

Fonte: Geografia, primeiro mundo: a riqueza não globalizada. Geraldo Francisco de Sales. IBEP
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SUGESTÕES DE ATIVIDADES

1. Observando a América Latina e o Brasil, particularmente, quais são os traços europeus
que você percebe no nosso cotidiano?

2. Analise a seguinte frase “O Brasil é um pais atrasado por ter sido colonizado por Portugal”.

3. Durante a leitura desta UP, vimos quem eram os personagens que controlavam o Estado
Nacional Moderno e quais eram os seus interesses. Depois de consultar jornais, revistas,
professores, amigos e familiares preencha a tabela a seguir.

O ESTADO BRASILEIRO HOJE EM DIA
Personagens

Interesse(s)

Como age(m)

4. “Podemos afirmar que a globalização não é atual, ela é mais antiga do que
imaginamos”.
Você concorda com essa frase?
Que aspectos estudados nessa UP reforçam essa idéia ?
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BLOCO 1 - UP 3 - ESPAÇOS BRASILEIROS

Como se formou o território brasileiro? O que faz do Brasil, Brasil?
Quais são as características físicas do Brasil ?

O que é ser brasileiro? Como se formou o povo brasileiro? Quais povos, culturas ou
grupos étnicos participaram desta formação? Quais deles chegaram aqui e se abrasileiraram? O
povo brasileiro constitui uma nação? Quais os elementos que fundamentam um povo com tantas
diversidades culturais? Para entender estas questões é preciso lançar mão de conceitos já
estudados como: povo, nação e nacionalidade.
É preciso compreender melhor estas idéias e conhecer de modo mais aprofundado os
aspectos históricos e geográficos da formação do território brasileiro. Para você compreender
melhor por que o Brasil tem tantas caras, examine a figura abaixo, Trata-se de uma obra de arte
do século XIX, chama-se “A Redenção de Can”. Responda, em seu caderno, quantas etnias você
observa no quadro? Qual a etnia da mulher em pé? E a etnia da criança? Qual a etnia da mãe da
criança? E a etnia do pai?

Fonte: “Redenção de Can” de Modesto Brocos y
Gómez. Óleo sobre tela de 1895 Coleção Museu
Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro. Acervo
Biblioteca Fiocruz.

Após a observação das características físicas das personagens retratadas, você percebeu
que o quadro retrata o perfil multiétnico do povo brasileiro. Então, vamos debater sobre as
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principais matrizes de formação do povo brasileiro e os processos que resultaram na fusão dessas
matrizes; o que sucedeu com cada um dos grupos originais e o papel de cada um deles na
constituição da identidade nacional. Os três principais grupos étnicos de formação do povo
brasileiro são: os indígenas sul-americanos, o branco europeu e os negros africanos.

Etnia é um grupo social cuja identidade se define pela comunidade de língua, cultura, tradições, monumentos
históricos e território.
Fonte: BOBBIO, Norberto. Dicionário de Política. Brasília 8ed: UnB, 1995.

A conquista e colonização do Brasil
A ocupação e a exploração do Brasil foi um desdobramento da expansão marítimocomercial européia e elemento fundamental para o desenvolvimento do capitalismo.
A colonização promovida pelos portugueses deve ser entendida pela lógica mercantilista,
baseada no monopólio da metrópole sobre suas colônias. O Brasil e várias regiões da América
Latina, colonizados por portugueses e espanhóis, apresentavam essas características: produção
agrícola baseada na grande propriedade, ênfase na produção destinada ao mercado externo e
grande utilização do trabalho escravo. Segundo as palavras do poeta chileno Pablo Neruda,
"... a espada, a cruz e a fome dizimaram a família selvagem".
A espada diz respeito à superioridade militar do colonizador que usava armas de fogo e
outras feitas de aço, como espada, punhais e escudos. Além disso, fazia também o uso do cavalo,
o que lhes dava grande mobilidade. Os indígenas geralmente empregavam armas como arcos,
flechas envenenadas, pedras, lanças e machados.
No entanto, a conquista de milhares de indígenas não se explica unicamente pela
superioridade do armamento europeu. O conquistador contou também com os vírus de inúmeras
doenças infecciosas trazidas da Europa, como por exemplo, sarampo, tifo, varíola, gripe e malária,
causando grandes epidemias entre as tribos indígenas, que não tinham resistência física contra
essas infecções.
A cruz simboliza o catolicismo, que foi usado como uma forma de agressão à cultura indígena,
gerando sua destruição. Em nome dos valores cristão-ocidentais, praticou-se o genocídio dos
indígenas, a apropriação de suas terras, a destruição de sua cultura, religião e língua.
A desorganização social e econômica dos povos indígenas gerou a fome. A conquista
alterou completamente o modo de vida das tribos indígenas. Quando não mortos ou submetidos
ao trabalho escravo, eram expulsos e obrigados a se deslocarem para outras regiões
completamente diferentes daquelas que viviam antes da chegada dos europeus.
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Fonte: www.cliohistoria.hpg.ig.com.br.Acessado em 07/12/2008

Até aproximadamente 1530 a colonização do Brasil foi marcada pelo extrativismo do
pau-brasil. No início, o trabalho do índio era conseguido “amigavelmente”, mediante a troca de
alguns objetos. A carta de Pero Vaz de Caminha, escrivão da esquadra de Pedro Álvares Cabral,
relata as primeiras impressões sobre a terra e os indígenas, que os portugueses aqui
encontraram.

Senhor, (...) posto que o Capitão-mor desta Vossa frota, e assim os outros capitães escrevam a Vossa Alteza a notícia
do achamento desta Vossa terra nova, que se agora nesta navegação achou...
E dali avistamos homens que andavam pela praia, uns sete ou oito, segundo disseram os navios pequenos que chegaram
primeiro... Pardos, nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse suas vergonhas. Traziam arcos nas mãos, e suas setas. A feição deles
é serem pardos, um tanto avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Os cabelos deles são corredios Mostraram-lhes
um carneiro; não fizeram caso dele. Mostraram-lhes uma galinha; quase tiveram medo dela, e não lhe queriam por a mão. Depois
lhe pegaram, mas como espantados.
Deram-lhes ali de comer: pão e peixe cozido, confeitos, férteis, mel, figos passados. Não quiseram comer daquilo quase
nada; e se provavam alguma coisa, logo a lançavam fora. Trouxeram-lhes vinho em uma taça; mal lhe puseram a boca; não
gostaram dele nada, nem quiseram mais.
Ao domingo de Pasço ela pela manhã, determinou o Capitão ir ouvir missa e sermão naquele ilhéu.Enquanto assistimos à
missa e ao sermão, estaria na praia outra tanta gente, pouco mais ou menos, como a de ontem, com seus arcos e setas, e andava
folgando. E olhando-nos, sentaram.
Falou, enquanto o Capitão estava com ele, na presença de todos nós; mas ninguém o entendia, nem ele a nós, por mais
coisas que a gente lhe perguntava com respeito a ouro, porque desejávamos saber se o havia na terra.
Eles não lavram nem criam. Nem há aqui boi ou vaca, cabra, ovelha ou galinha, ou qualquer outro animal que esteja
acostumado ao viver do homem. E não comem senão deste inhame, de que aqui há muito, e dessas sementes e frutos que a terra
e as árvores de si deitam.
Esta terra, Senhor, parece-me que... será tamanha que haverá nela bem vinte ou vinte e cinco léguas de costa... De ponta
a ponta é toda praia... muito chã e muito formosa. Pelo sertão nos pareceu, vista do mar, muito grande; porque a estender olhos,
não podíamos ver senão terra e arvoredos -- terra que nos parecia muito extensa. Até agora não pudemos saber se há ouro ou
prata nela, ou outra coisa de metal, ou ferro; nem lha vimos. Contudo a terra em si é de muito bons ares frescos e temperados
como os de Entre-Douro-e-Minho, porque neste tempo d'agora assim os achávamos como os de lá. Águas são muitas; infinitas. Em
tal maneira é graciosa que, querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo; por causa das águas que tem!
Deste Porto Seguro, da Vossa Ilha de Vera Cruz, hoje, sexta-feira, primeiro dia de maio de 1500.
Pero Vaz de Caminha
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A exploração do pau-brasil
O pau-brasil, cujo nome científico é Caesalpinia echinata, era uma madeira da qual se
extraía uma tinta muito útil para tingir os tecidos na época, além de ser aproveitada para
construção. A grande quantidade destas árvores no litoral brasileiro fez com que o rei arrendasse
a sua exploração a um grupo de negociantes: “O pau-brasil, abundante na época da chegada dos
portugueses e hoje quase extinta, era chamada pelos índios de Ibirapitanga, que significa árvore
ou madeira vermelha. As árvores eram derrubadas e cortadas em troca de alguns objetos como
peças de tecidos, espelhos, vestuário, contas coloridas, às vezes, canivetes e facas e, muito
raramente, machados”. (Nelson Piletti & Claudino Piletti)

Fonte: PILETTI, Nelson, PILETTI, Claudino, História e Vida, Vol. um, 15º ed. SP, Ed. Atica, 2001, p.48

A madeira ficava armazenada em construções fortificadas chamadas feitorias. A
colonização se concentrou na faixa litorânea, sendo a Mata Atlântica o ecossistema mais
destruído com o desenvolvimento desta atividade econômica.
Em 1534, o Rei de Portugal, interessado em encontrar novas fontes de riqueza, resolveu
dividir o litoral brasileiro em faixas de terras denominadas Capitanias Hereditárias. Estas
imensas propriedades foram doadas a fidalgos de inteira confiança do rei, que receberam o título
de capitães. Um de seus direitos era transmiti-las a seus herdeiros. Veja no mapa abaixo essa
primeira divisão da colônia.
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Fonte: www.cliohistoria.hpg.ig.com.br. Acessado em 23/11/2008

O sistema das Capitanias Hereditárias durou pouco tempo, mas deixou marcas profundas
na divisão das terras no Brasil. A sua distribuição desigual gerou posteriormente os latifúndios,
causando uma profunda desigualdade no campo, conforme podemos observar ainda hoje.

A produção açucareira
No Nordeste, organizou-se a chamada sociedade açucareira, modelo de colonização
baseado em três elementos importantes: grande propriedade, monocultura e trabalho escravo.
O engenho era o conjunto que reunia as casas, a fazenda, incluindo os canaviais, roças de
subsistência, pastagens, as moendas e as matas que forneciam a lenha.
A Casa Grande era onde morava o senhor do engenho com sua família. Na senzala
ficavam os escravos. Eram eles que plantavam, colhiam e moíam a cana-de-açúcar e ainda
moviam as engenhocas junto com os bois, aos quais eram comparados. O padre jesuíta italiano
João Antônio Andreoni escreveu em 1711 uma obra intitulada Cultura e opulência do Brasil, que
trata do cotidiano de um engenho, afirmou que
“os escravos eram os pés e as mãos do senhor de engenho”.
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Fonte: www.cliohistoria.hpg.ig.com.br Acessado em 23/11/2008

Na sociedade açucareira, a família era patriarcal e não se compunha apenas de
marido, mulher e filhos. Era um verdadeiro clã, incluindo a esposa, concubinas, filhos, parentes,
padrinhos, afilhados, amigos, dependentes e ex-escravos. Uma família, cujos patriarcas eram os
chefes máximos, a quem todos deviam total respeito e obediência. Sua autoridade era indiscutível
e temida. Possuíam, ainda, o direito de controlar a vida e as propriedades de sua mulher e filhos.
As mulheres limitavam-se às quatro paredes de sua casa cuidando das tarefas domésticas e da
educação dos filhos. As filhas estavam destinadas ao casamento ou à igreja, para serem freiras.
O filho mais velho substituiria o pai na direção do engenho e os demais seguiriam para o
sacerdócio ou para o estudo acadêmico.

Fonte: www.cliohistoria.hpg.ig.com.br Acessado em 23/11/2008
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A ocupação do interior
Durante o Brasil - Colônia, para ocupar o Vale do Amazonas, foi incentivada a instalação
de missões religiosas portuguesas, sobretudo a dos jesuítas ao longo das margens dos rios.
Nelas, os índios trabalhavam aprendiam a religião católica, adquirindo hábitos europeus. Na
aldeia, o índio acostumava-se à vida sedentária e praticava o plantio das roças.
Iniciaram, assim, a exploração da floresta, dela retirando madeiras, produtos de caça,
pesca e drogas do sertão. Alguns destes produtos só eram encontrados no Oriente e alcançavam
bons preços na Europa.
À medida que seguiam território a dentro pelos cursos d'água, vias de comunicação natural
naquela região, iam coletando especiarias diversas, como: plantas alimentícias, aromáticas e
outras como: castanha, guaraná, salsaparrilha, baunilha, resinas, cacau, etc.
Também eram extraídas madeiras valiosas e produtos de origem animal, como ovos da
tartaruga ou o "manacuru" (peixe-boi).

Os caminhos do gado
A criação de gado foi importante atividade no povoamento do interior do Nordeste a partir
do século XVII e, mais tarde, desempenhou papel semelhante na colonização do Sul. Foi a única
atividade econômica que visava ao mercado interno, ficando os seus lucros na colônia.
Desenvolveu-se, desde o início da colonização, nos engenhos açucareiros do litoral nordestino. O
gado era usado para o abastecimento de carne, o transporte das cargas de cana e o movimento
das moendas.
A expansão da pecuária manteve sua importância durante o século XVIII na região dos
atuais estados de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. O gado também passou a abastecer as
populações que se dedicavam à exploração das minas daquelas regiões. Sempre seguindo o
curso dos rios, o gado chegou nessa região, unindo-as ao sertão nordestino.
No Sul, área que pelo Tratado de Tordesilhas pertencia à Coroa Espanhola, os habitantes
das baixadas litorâneas também descobriram que era mais rendoso dedicar-se à criação de gado
nos campos do interior. Inicialmente, o principal negócio era o couro exportado em grandes
quantidades. A carne geralmente não era aproveitada, já que era reduzido o seu mercado
consumidor. Os "caminhos de gado" do Sul chegavam à feira de Sorocaba, em São Vicente, de
onde os tropeiros seguiam e subiam em busca das Minas Gerais. Lá, os condutores de gado do
Sul e do Norte se encontravam e trocavam informações sobre o produto que vendiam. Por
exemplo, os tropeiros do Sul aprenderam a charquear a carne (secar a carne ao sol ou com sal)
com os tropeiros vindos do Nordeste, o que permitiu a melhor utilização da carne, até então, em
sua maior parte, jogada fora.
32

Os caminhos do ouro
Os bandeirantes tiveram um papel fundamental no reconhecimento e na ocupação das
regiões do interior do Brasil. Deslocando-se em busca de índios e metais preciosos, as bandeiras
foram abrindo caminhos pelo sertão e contribuíram de forma decisiva para iniciar a mineração.
As primeiras descobertas de ouro pelos paulistas ocorreram entre 1693 e 1695. A notícia
sobre os achados rapidamente se espalhou pela Colônia. Tão logo tomavam conhecimento do
fato, milhares de aventureiros de todas as partes do Brasil (e sem grandes recursos) dirigiram-se
para as minas fazendo a população colonial crescer rapidamente. Surgiram áreas de povoamento
como Vila Rica, Mariana, São João-del-Rei e Sabará. Esta população, em sua grande maioria, era
composta de mineradores e escravos e se dedicava, integralmente, à extração do ouro e de
diamantes. Para eles a agricultura tinha pouca importância e este descaso acabou sendo
responsável pela fome e subnutrição na região.
O modelo de sociedade que se originou na região mineradora se diferenciou muito daquele
desenvolvido nas áreas produtoras de açúcar e de gado. A região da mineração era um centro
urbano. Nas vilas e cidades que se formaram moravam e trabalhavam os grandes mineradores e
os funcionários do governo português responsáveis pela cobrança de impostos. Estes eram os
grupos dominantes daquela sociedade. Para alimentar, vestir, produzir instrumentos de trabalho e
muitas outras coisas, apareceram os comerciantes, os artesãos e os vendedores de gado. O
trabalho destes segmentos intensificou o mercado interno entre as várias regiões da Colônia,
tornando as vilas e as cidades cada vez mais importantes.
Toda pessoa que encontrasse uma mina deveria imediatamente comunicar o fato à autoridade
da região, sob pena de ser expulsa da colônia ou até mesmo, condenada à morte. A autoridade local
fazia a divisão da mina em datas, nome que recebiam as propriedades mineradoras. Cada minerador
recebia a sua data de acordo com a quantidade de escravos que possuísse.
Em 1720 o governo português institui as Casas de Fundição, órgão responsável pela
cobrança do quinto, imposto de 20 % sobre todo ouro encontrado. Essa e outras medidas tinham a
intenção de garantir o controle sobre a região mineradora, evitando a sonegação e o contrabando.
Esta política de arrocho fiscal intensificou-se à medida que o ouro se escasseava e a Derrama pode
ser considerada um sinal da decadência da produção aurífera do período colonial.

A Derrama era tributo local, lançado proporcionalmente aos rendimentos de cada contribuinte, cobrado dos mineradores
e colonos no tempo do Brasil Colônia. A derrama começou a ser realizada em 1751. A partir de então, era decretada pela Coroa,
quando na região das Minas, funcionários do governo português, na data marcada, poderiam confiscar bens, invadir moradias,
prender e até matar para cobrir o valor minimo estipulado para o quinto (que representava vinte por cento do ouro arrecadado) de
100 arrobas ou 1.500 quilos de ouro anuais, sempre que houvesse déficit de produção.
Fonte: www.cliohistoria.hpg.ig.com.br Acessado em 23/11/2008
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A destruição das florestas brasileiras
A Mata Atlântica foi, provavelmente, uma das primeiras visões que Cabral teve
quando chegou ao Brasil. Assim sendo, foi o primeiro ecossistema a entrar em contato com o
colonizador português. A floresta inicialmente se estendia do litoral do Rio Grande do Norte ao
litoral do Rio Grande do Sul. As terras férteis do Nordeste que estavam na Mata Atlântica foram
utilizadas para desenvolver a lavoura canavieira, a floresta foi sendo derrubada para se plantar
imensos canaviais.
A madeira geralmente ia para fornos a lenha, usados no processo de fabricação de açúcar,
além de servir para fazer caixotes para o embarque do produto para a Europa. Para se ter idéia,
as primeiras locomotivas do Centro-Sul eram movidas pela lenha de madeiras de lei da mata
litorânea. A descoberta do ouro em Minas Gerais no século XVIII abriu grandes feridas na Mata
Atlântica, poluindo rios, lagos e mananciais. Mas foi a cultura do café iniciada também neste
século, o que mais devastou este ecossistema; principalmente em São Paulo, Minas Gerais, Rio
de Janeiro e Paraná.
O desmatamento para a formação de pastos e o empobrecimento dos solos pela
prática constante de queimadas na agricultura foram terrivelmente destrutivos para os
nossos ecossistemas. Em função do nosso processo histórico de mau uso do solo, diversos
estados brasileiros como Pernambuco, Sergipe, Ceará. Rio Grande do Sul, São Paulo, Mato
Grosso do Sul, Amazônia e muitos outros, enfrentam a desertificação, tornando algumas
áreas improdutivas.
Além da exploração de recursos florestais, houve na época um significativo comércio
exportador de couros e peles de animais, penas, plumas e carapaças de tartarugas. Como
conseqüência, muitas espécies animais se extinguiram ou estão em via de extinção.
A superação deste modelo predatório de exploração dos recursos da flora e da fauna,
instituído pela Coroa Portuguesa, depois mantido após nossa independência e reeditado em
período recente com o estímulo a ocupação da região Amazônica, é um dos maiores desafios
para o Brasil de hoje.
È necessário pôr em prática uma política de desenvolvimento sustentável na exploração
de nossos ecossistemas.

Desenvolvimento Sustentável é aquele capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer
a capacidade de atendimento das necessidades das gerações futuras. É o desenvolvimento que não esgota os
recursos naturais para o futuro.
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Principais biomas brasileiros
Bioma é a designação dada a uma comunidade de plantas e animais com formas de vida e
condições ambientais semelhantes. Em um mesmo bioma podemos encontrar vários
ecossistemas – unidade natural caracterizada pelas interações dos seres vivos entre si e destes
com o meio ambiente. De acordo com o IBAMA, existem sete diferentes tipos de biomas no
Brasil.

Fonte: www.ibama.gov.br/ecossistemas/images/biomas.gif. Acessado em 08/12/2008

x

A Amazônia

Localizada ao norte do continente sul-americano, 67% de sua área estão em território brasileiro,
sendo o restante distribuído entre a Venezuela, Suriname, Guianas, Bolívia, Colômbia, Peru e Equador. É a
maior formação florestal do planeta, condicionada pelo clima equatorial úmido. Esta possui uma grande
variedade de fisionomias vegetais, desde as florestas densas até os campos. Florestas densas são
representadas pelas florestas de terra firme, as florestas de várzea, periodicamente alagadas, e as florestas
de igapó, permanentemente inundadas e ocorrem por quase toda a Amazônia central. Os campos de
Roraima ocorrem sobre solos pobres no extremo setentrional da bacia do Rio Branco. As campinaranas
desenvolvem-se sobre solos arenosos, espalhando-se em manchas ao longo da bacia do Rio Negro.
Ocorrem ainda áreas de cerrado isoladas do ecossistema do Cerrado do planalto central brasileiro.
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x

O semi-árido (Caatinga)

A área nuclear do Semi-Árido compreende todos os estados do Nordeste brasileiro, além do norte
de Minas Gerais, ocupando aproximadamente 11% do território nacional. Seu interior, o Sertão nordestino,
caracteriza-se pela ocorrência da vegetação mais rala do Semi-árido, a Caatinga. As áreas mais elevadas
sujeitas a secas menos intensas, localizadas mais próximas do litoral, são chamadas de Agreste. A área de
transição entre a Caatinga e a Amazônia é conhecida como Meio-norte ou Zona dos cocais. Grande parte
do Sertão nordestino sofre alto risco de desertificação devido à degradação da cobertura vegetal e do solo.
O livro Vidas Secas, de Graciliano Ramos, trata das duras conseqüências deste processo de desertificação
na vida de uma família, assolada pela seca.
x

O Cerrado

O Cerrado ocupa a região do Planalto Central brasileiro. A área nuclear contínua do Cerrado
corresponde a aproximadamente 22% do território nacional, sendo que há grandes manchas desta
fisionomia na Amazônia e, algumas menores, na Caatinga e na Mata Atlântica. Seu clima é particularmente
marcante, apresentando duas estações bem definidas. O Cerrado apresenta fisionomias variadas, indo
desde campos limpos desprovidos de vegetação lenhosa a cerradão, uma formação arbórea densa. Esta
região é permeada por matas ciliares e veredas, que acompanham os cursos d'água.
x

A Mata Atlântica

A Mata Atlântica originalmente foi a floresta com a maior extensão latitudinal do planeta. Esta já
cobriu aproximadamente 11% do território nacional. Hoje, porém, a Mata Atlântica possui apenas 4% da
cobertura original. Desde 1500 até 1850 foram devastadas enormes áreas de mata em busca dos recursos
naturais existentes. O primeiro a ser explorado foi o pau-brasil, existente em toda sua extensão e hoje
praticamente extinto. Fatores como a mineração, os ciclos da cana-de-açúcar e do café, a pecuária e o
processo de ocupação e industrialização contribuíram para a redução acelerada da cobertura vegetal deste
bioma.
x

O Pantanal Mato-Grossense

O Pantanal mato-grossense é a maior planície de inundação contínua do planeta, coberta
por vegetação predominantemente aberta e que ocupa 1,8% do território nacional. É uma área de planícies
fluviais, que ficam inundadas no período de chuva, quando os rios enchem e transbordam. É uma paisagem
natural importantíssima – uma das áreas do mundo onde a natureza original é mais rica e diversificada.
Como área transicional entre Cerrado e Amazônia, o Pantanal ostenta um mosaico de ecossistemas
terrestres com afinidades, sobretudo, com o Cerrado. A variedade de sua fauna e flora é tão importante que
ele foi proclamado pela ONU “patrimônio ecológico da humanidade”.
x

Os Campos do Sul (Pampas)

No clima temperado do extremo sul do país, desenvolvem-se os campos do sul ou pampas que já
representaram 2,4% da cobertura vegetal do país. Por apresentar solo fértil e condições naturais favoráveis,
os campos sulinos atraíram muitos agricultores e pecuaristas para a região. A expansão de áreas
agropecuárias de maneira inadequada e sem planejamento está gerando, como conseqüência, o desgaste
do solo, iniciando um processo de desertificação em algumas áreas do bioma.
x

Ecossistemas costeiros e insulares

A costa brasileira abriga um mosaico de ecossistemas de alta relevância ambiental. Ao longo do
litoral brasileiro podem ser encontrados manguezais, restingas, dunas, praias, ilhas, costões rochosos,
baías, brejos e outros ambientes importantes do ponto de vista ecológico. Todos apresentando diferentes
espécies de animais e vegetais. É na zona costeira que se localiza a maior presença residual de Mata
Atlântica. Representa hoje uma das maiores fontes de contaminação do meio marinho no território
brasileiro, proveniente de ações industriais. As grandes cidades litorâneas abrigam um número significativo
de complexos industriais dos setores de maior impacto sobre o meio ambiente (química, petroquímica e
celulose), somado à ausência dos serviços básicos nos centros urbanos abrangidos por este bioma.
Fonte: http://www. cactaceae.org/ecossistemas.html (Adaptado). Acessado em 08/12/2008
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A Divisão Política do Brasil
Ao longo de sua história, o Brasil teve diferentes divisões políticas. Observe no mapa
abaixo a sua atual divisão, composta por 26 estados e o Distrito Federal. No seu caderno faça
um quadro com as capitais dos estados. Provavelmente, na sua turma, você terá colegas
representantes de vários estados que poderão ajudar a completar o quadro.
Caso tenha dificuldade, peça ajuda ao seu professor.
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Além da Divisão Política, também temos a Divisão por regiões. Estas regiões são
oficialmente organizadas por critérios do IBGE, já que apresentam características em comum.
Veja o mapa com a divisão oficial do Brasil em cinco regiões:

Fonte: www.citybrazil.com.br (Adaptado). Acessado em 08/12/2208

1 Região Centro-Oeste: Compõe-se dos estados: Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso
do Sul e do Distrito Federal. Possui um território de 1 604 852 km2 (18,9% do território nacional).
Sua população é de cerca de 12 milhões de habitantes.
2 Região Nordeste: Compõe-se dos estados: Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do
Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Possui um território de 1 556 001 km2
(18,2% do território nacional), dentro dos quais está localizado o Polígono das secas. Sua
população é pouco superior a 50 milhões de habitantes.
3 Região Norte: Compõe-se dos estados: Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia, Pará,
Amapá e Tocantins. Possui um território de 3 851 560 km2 (45,2% do território nacional), e uma
população pouco superior a 14 milhões de habitantes – o que faz dela a região com menor
densidade demográfica.
4
Região Sudeste: Compõe-se dos estados: Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de
Janeiro e São Paulo. Possui um território de 927 286 km2 (10,6% do território nacional). Sua
população é de cerca de 77 milhões de habitantes.
5 Região Sul: Compõe-se dos estados: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
Possui um território de 575 316 km2 (6,8% do território nacional) e sua população é de mais de 26
milhões de habitantes.
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O geógrafo Pedro Pinchas Geiger, propôs em 1967, um nova divisão regional. Com base
em aspectos da economia e da formação histórica e regional brasileira apontou três complexos
regionais ou regiões geoeconômicas.
Veja no mapa essa nova divisão:

Fonte: educação. uol.com. br. (adaptado). Acessado em 08/12/2008

1 Região da Amazônia: Compreende uma área de aproximadamente 5,1 milhões de
km² distribuído em nove estados. È formada por todos os estados da região Norte (com exceção
do sul do Tocantins), norte do Mato Grosso e oeste do Maranhão.
2 Região Centro-Sul: Compreende aproximadamente 2,2 milhões de km² (cerca de
25% do território brasileiro). Abrange os estados das regiões Sul e Sudeste brasileiros (menos o
norte de Minas Gerais), além dos estados de Mato Grosso do Sul, sul do Tocantins e do Mato
Grosso, Goiás e o Distrito Federal.
3 Região Nordeste: Tem uma área de aproximadamente 1.542.271 km². Inclui todo o
Nordeste da divisão oficial (menos a metade oeste do Maranhão) e o norte de Minas Gerais onde
se localiza a região do Vale do Jequitinhonha.
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SUGESTÕES DE ATIVIDADES

1. Leia a carta de Pero Vaz de Caminha (página 27) e retire daquele documento trechos:
x

Que retratem os primeiros contatos entre portugueses e os indígenas.

x

Que demonstrem a impressão que os portugueses tiveram da terra.

x

Que indiquem o que os portugueses desejavam encontram na terra.

2. A família patriarcal ainda tem influência no comportamento da família brasileira atual. Você
concorda com esta afirmativa? Justifique a sua resposta.

3. Elabore um quadro com os diferentes biomas brasileiros, identificando as áreas mais
devastadas e aquelas que apresentam uma maior preservação ambiental.

4. Você aprendeu dois tipos de divisões regionais para o Brasil. Elabore um texto apontando
a divisão que melhor expressa a diversidade econômica e regional do país.
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BLOCO 1 - UP 3 - MÓDULO: A CIDADE DO RIO DE JANEIRO

É um rio? É uma baía?
É um lago?
Por que Rio de Janeiro? Por que São Sebastião?

Fonte: http://mundafora.wordpress.com/2008/03/04/o-meu-rio/Acessado em 23/11/2008

Cartão-postal do país, lembrada por suas belezas naturais, a cidade do Rio de Janeiro
preserva, ainda, em alguns pontos, símbolos, marcos que contam partes importantes da história do
nosso país.
Passear pelas ruas da cidade, conhecer a arquitetura de seus prédios, a beleza de seus
monumentos, é recriar a memória, estabelecendo um contato vivo com a nossa identidade social,
com a vida de cada um de nós, com a nossa história.
Que tal uma viagem no túnel do tempo para conhecermos um pouco da história desta
“cidade maravilhosa, cheia de encantos mil” que, apesar de todos os problemas, continua a receber
de braços abertos todos aqueles que transpõem suas portas?
É o ano de 1502, 1º de janeiro, quando a primeira expedição portuguesa veio explorar a
costa brasileira e, ao entrar na Baía de Guanabara, confundindo-a com a foz de um grande rio,
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chamou-a de Rio de Janeiro, tendo em vista a data. Este nome, desde então, passou a designar as
terras que ficavam em torno daquela baía.
Mas, como os portugueses, outros povos também tinham interesse em explorar nossa terra.
Era um período de disputa entre os estados absolutistas europeus e suas políticas mercantilistas,
em busca de riquezas. É neste cenário que acontece a fundação da cidade, com objetivos de
defesa, em virtude da presença de piratas e corsários, principalmente franceses, no litoral carioca.

Mapa quinhentista mostrando a Baía de Guanabara, destacando a Cidade Velha (ao lado do Pão de Açúcar)
e a cidade de S. Sebastião (mais acima).
Fonte: www.ibep-nacional.com.br. Acessado em 08/12/2008

Em 1555, invasores franceses, sob o comando de Villegaignon, instalaram-se nas ilhas da
Baía de Guanabara, com o propósito de fundar a França Antártica. Fizeram aliança com os
primeiros habitantes da terra, os índios Tamoios, ameaçando seriamente o domínio português no
Brasil. E foi em meio ao conflito, entre índios, portugueses e franceses que, em 1º de março de
1565, entre o Pão de Açúcar e o Morro Cara de Cão, Estácio de Sá, comandante dos portugueses,
fundou a nossa cidade com um nome bem pomposo – São Sebastião do Rio de Janeiro
homenagem ao rei de Portugal, Dom Sebastião, e do santo do mesmo nome, que se tornou o
padroeiro da cidade.
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“Fundação da Cidade do Rio de Janeiro”, obra de Antônio Firmino Monteiro
Fonte: Cd-rom “75 anos do Palácio Pedro Ernesto”

Como esse local era bastante vulnerável aos ataques dos franceses e dos Tamoios, o então
Governador Geral, Men de Sá, após a batalha em que tombou seu sobrinho, transferiu a administração
da cidade para lugar mais seguro e espaçoso, o alto de um morro: Morro do Descanso, depois S.
Januário e, finalmente, Morro do Castelo (onde hoje fica a Esplanada do Castelo).
O novo povoado marca, de fato, o começo da expansão urbana. A pequena cidade de S.
Sebastião desenvolveu-se lentamente descendo aos poucos do alto do Morro do Castelo até atingir
a planície do Centro, onde a paisagem era completamente diferente da que conhecemos
atualmente. Quem chegasse pelo mar, desembarcava na beira da Rua Direita (atual 1º de Março).
O grande descampado hoje ocupado pela Praça XV não existia. É resultado de recuos do mar e de
aterros, feitos no decorrer do século XVII.
À direita do Morro do Castelo, existia um grande alagado composto pela Lagoa da Sentinela
(na altura do encontro da atual Avenida Rio Branco com a Avenida Presidente Vargas), da Lagoa da
Pavuna (na altura da Avenida Passos e seu entorno) e de um braço de mar que encharcava toda a
região a sua volta.
O trecho onde se situa a Lapa era uma vasta área pantanosa que se estendia até a Praça
da Cruz Vermelha. O mangal (pântano) de São Diogo (onde hoje encontramos o Canal do Mangue)
ocupava toda a área da atual Cidade Nova e da Praça XI, onde existia uma enorme clareira, situada
um pouco acima do nível das águas, o atual Campo de Santana. Uma rede de pequenas ruelas
conectava entre si as igrejas, ligando-as ao Paço e ao Mercado do Peixe, à beira do cais, nascendo,
a partir delas, as principais ruas do atual Centro.
Conforme as atividades econômicas se desenvolviam, basicamente a produção de açúcar,
tanto no engenho D’El Rey (hoje Lagoa Rodrigo de Freitas), como no Engenho Velho (atual área da
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Tijuca), começam a surgir os primeiros caminhos, ligando o centro da cidade aos engenhos:
Caminho da Tijuca, Rua do Riachuelo, Frei Caneca, Caminho da Carioca, acompanhando as praias
da Glória e do Flamengo, chegando até Botafogo.
A descoberta de ouro na região das Gerais, no final do século XVII, dará um impulso ao
processo de expansão urbana do Rio de Janeiro que passou a ser o principal porto de escoamento
do ouro e de abastecimento dos centros mineradores, o que torna a cidade conhecida
mundialmente, atraindo também a cobiça de piratas e corsários.
Continuando nossa viagem, que tal darmos uma “paradinha” no século XVIII? Afinal, foi
nesta época, em 1763, que a nossa cidade tornou-se capital da colônia, quando o governo do
Brasil transferiu-se de Salvador para o Rio de Janeiro, a fim de controlar a saída do ouro e
das pedras preciosas.
Era tempo dos vice-reis, representantes do rei de Portugal no Brasil. O palácio dos vice-reis
ficava onde hoje é o Paço Imperial, na Praça XV.
Aliás, vale a pena visitá-lo!
Ele existe desde 1743. Aproveite para conhecer também o chafariz do Mestre Valentim,
construído na mesma época. Abastecia os navios e as moradias em torno do Largo do Paço. A
Praça XV era muito importante, pois ali ficava o cais construído para embarque e desembarque de
passageiros e mercadorias.

O Largo do Paço e o cais, tendo em primeiro plano o Chafariz do Mestre Valentim. (Debret, 1834)
Fonte: www.wikipedia.org. Acessado em 08/12/2008

Ao longo do século XVIII, importantes obras públicas tiveram lugar na cidade, algumas de
grande beleza, como o Aqueduto da Carioca, para fornecer água limpa e fresca à população. Ali,
havia uma lagoa – a Lagoa do Boqueirão – que foi aterrada, dando lugar ao Passeio Público,
inaugurado em 1793. O tal aqueduto está lá até hoje, só que não é mais aqueduto e com outro
nome. Descobriu do que estamos falando? Do que conhecemos hoje como os Arcos da Lapa.
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Lagoa do Boqueirão, aterrada para construção do Passeio Público, vendo-se ao fundo o aqueduto da Carioca.
Obra de Leandro Joaquim. Museu Histórico Nacional. Rio de Janeiro.
Fonte: www.historiaimagem.com.br. Acessado em 08/12/2008

Seguindo nossa viagem pelo túnel do tempo, chegamos ao século XIX. Quantas
transformações! Em 1808, com a Família Real Portuguesa instalada na cidade, fugida da invasão
napoleônica de Portugal, o Rio de Janeiro adquiriu características urbanas mais acentuadas e
experimentou acelerado crescimento demográfico. Agora a nossa cidade, além de capital do Brasil,
passou a ser a nova sede do governo português.

O Palácio dos Vice-Reis transforma-se em Paço Real e passa a abrigar a família real. E o restante da corte que os
acompanhava? Alguns membros da comitiva ocupavam as casas situadas próximas do Paço. Você já ouviu falar do PR? Estas
letras significavam Príncipe Regente. Se uma pessoa da corte gostasse de uma casa, era só colocar estas duas letras e o morador
tinha de sair. Por esse motivo o povo traduziu o PR, por “Ponha-se na Rua”.

Nessa época, o Rio de Janeiro tinha cerca de 50 mil habitantes, dos quais mais da metade
eram escravos. Com a chegada da Corte, houve um aumento repentino da população,
determinando nova expansão da cidade. Muitas destas pessoas procuravam as chácaras em novas
áreas na zona sul da cidade, nos atuais bairros da Glória e Catete.
E os escravos, os trabalhadores, onde moravam? Bem, a população mais pobre morava na
atual área da Gamboa, Santo Cristo e Saúde, onde se concentravam as casas comerciais, os
trapiches, os estaleiros e as atividades manufatureiras.
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Cais da Gamboa
Fonte: www.almacarioca.com.br. Acessado em 08/12/2008

O bairro da Saúde, nas cercanias da Praça Mauá, era o local onde os negros eram negociados como escravos logo que
desembarcavam no Porto do Rio de Janeiro, vindos da África e da Bahia, nos idos dos séculos XVIII e XIX.
Foi exatamente na Zona Portuária que surgiu, depois da Abolição, a “Pequena África“, espaço que o negro conquistou
progressivamente para a prática de seus cultos religiosos, suas rodas de capoeira e seus desfiles musicais; local em que afirmou
sua liberdade e recriou sua cultura.
Texto adaptado do livro “Pedra do Sal – um quilombo urbano”
(Esse livro é um trabalho realizado por alunos da E. M. Darcy Vargas sob a orientação do Professor Adelino Matias de
Carvalho, e um dos vencedores do projeto Tesouros do Brasil, 2005).

A cidade prosperou e se expandiu. Novos caminhos foram abertos e ruas consertadas:
calçamento, iluminação e limpeza pública, obras de saneamento e provisão de água potável
aconteceram. D. João VI inaugura o Horto Real (atual Jardim Botânico), a Biblioteca e o Museu
Real, o Banco do Brasil e a Imprensa Régia.
Em direção à zona norte, começou a surgir a Cidade Nova (o bairro com este nome ainda
existe), separada da “Cidade Velha” pelo Campo de Santana. A família real foi morar numa chácara,
na Quinta da Boa Vista, dando grande impulso a São Cristóvão e áreas próximas.
Sítios, chácaras e amplas residências começaram a surgir, dando origem aos bairros de Vila
Isabel, Andaraí e Tijuca.
A chegada de imigrantes, procurando as partes altas e os vales mais frescos, levou à
construção de habitações no Morro da Glória, Santa Teresa, Laranjeiras, Botafogo e Lagoa Rodrigo
de Freitas, que passou a ter particular impulso, com a criação do Jardim Botânico.
Os subúrbios da zona oeste começam a surgir perto dos trilhos das estradas de ferro, que
passam a ser construídas a partir da segunda metade do século XIX.
O número de estações se multiplicou rapidamente, e os subúrbios cresceram com grande
velocidade ao lado das linhas. Os primeiros bairros que surgiram foram Quintino Bocayuva,
Cascadura, Madureira, Deodoro, Realengo, Bangu, Campo Grande e Santa Cruz.
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Enquanto as pessoas ricas moravam em mansões, as mais pobres habitavam os cortiços no
centro da cidade. A população crescia e logo apareceu a primeira favela carioca (Morro da Favela),
atual Morro da Providência, ocupada por soldados que retornaram da Revolta dos Canudos.

Tanto a origem do nome Favela quanto Providência remetem à Guerra de Canudos, travada entre tropas republicanas e
seguidores de Antônio Conselheiro no sertão baiano. Favela era o nome de um morro que ficava nas proximidades de Canudos e
serviu de base e acampamento para os soldados republicanos. Faveleiro é também o nome de um arbusto típico do sertão nordestino
Quando os soldados desembarcaram no Rio, após a sangrenta e vitoriosa campanha contra os seguidores de Antônio
Conselheiro, o Morro da Favela era tomado por uma vegetação rasteira. Segundo relatos, entre os arbustos da região eles poderiam
ter encontrado o mesmo faveleiro típico do sertão, daí a inspiração do nome. No entanto, alguns pesquisadores não acreditam nessa
hipótese. Segundo eles, o solo do morro carioca é bastante diferente do encontrado no sertão baiano.
A explicação do por que do termo ter virado sinônimo de comunidade carente deve-se ao fato, segundo pesquisas, de as
pessoas ao olharem para outros morros, viam as casas de zinco parecidas com as do morro do Centro e também chamavam de
favela. Resultado: favela virou substantivo.

Primeira favela carioca: Morro da Providência
Fonte: fotolog. terra.com.br. Acessado em 08/12/2008

Nossa viagem pelo túnel do tempo nos leva ao final de nosso trajeto, já que chegamos ao
século XX. Muita coisa aconteceu em nossa cidade logo no início desse século,
mas... é uma conversa para mais tarde!

SUGESTÕES DE ATIVIDADES

1. Trabalhando com fotos antigas, procure em livros, jornais ou revistas, imagens do Rio
Antigo:
x

Identifique o local.
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x

Verifique se o local ainda se mantém da mesma forma da foto ou sofreu
modificações.

x

Registre, em seu caderno, suas observações e a importância histórica do local.

x

Confeccione um painel com as fotos antigas e os registros históricos obtidos em
sua pesquisa.

2. Trabalhando com mapas: a partir da observação de mapas dos séculos XVI, XVII, XVIII e
XIX, do Atlas Escolar da Cidade do Rio de Janeiro (página 24), identifique as mudanças
ocorridas no espaço geográfico da cidade. Registre-as em seu caderno, ressaltando sua
opinião sobre o crescimento da cidade.
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BLOCO 1 - UP 3 - MÓDULO: RESISTÊNCIAS

Negros e índios resistiram à escravidão e à dominação?
Quais foram às formas de resistência?

Zumbi e o feriado
Zumbi dos Palmares foi um importante líder da resistência negra ao escravismo. Pesquisas indicam que o ano provável
de seu nascimento foi 1655. Apesar de ter nascido livre, no Quilombo dos Palmares, em região atualmente localizada em Alagoas,
foi capturado com poucos meses de idade e feito escravo na paróquia do padre Antonio Melo, em Porto Calvo, onde foi batizado
como Francisco.
Liberdade – Na paróquia, o menino aprendeu a ler e a escrever, privilégio incomum entre os negros na época. Mas a
ânsia de liberdade era forte no jovem Francisco que, aos 15 anos, decidiu voltar ao quilombo. Lá, adotou o nome de Zumbi e
tornou-se importante chefe militar.
Rei – Conta-se que, em 1678, Ganga Zumba, rei de Palmares, assinou acordo de paz com o governador da então
capitania de Pernambuco. Embora trouxesse benefícios para o palmarinos, o acordo determinava que os negros escravizados que
fugissem e fossem para Palmares seriam entregues às autoridades da capitania. Zumbi opôs-se ao acordo, ganhou força política e
acabou destronando Ganga Zumba e sendo aclamado rei.
Morte – Sob a liderança de Zumbi, o Quilombo dos Palmares resistiu a diversos ataques, até ser derrotado pela
expedição chefiada por Domingos Jorge Velho, em 1694. Zumbi conseguiu escapar, mas, no ano seguinte, foi assassinado em
emboscada. Zumbi dos Palmares foi oficializado herói nacional brasileiro em 1995, ano do tricentenário de sua morte.
Memória – No Rio de Janeiro, o feriado de Zumbi resulta de grande mobilização do movimento negro. É um modo de
resgatar a memória do herói negro que se tornou referência para todos os que se empenham por uma verdadeira democracia racial
no Brasil. É também um dia para que as pessoas pensem sobre a liberdade e a necessidade de superação das desigualdades.
Discordância – Há quem discorde da instituição do feriado de Zumbi dos Palmares. Para o historiador Joel Rufino dos
Santos, um defensor do feriado, Zumbi, assim como Tiradentes, é um herói do povo brasileiro como um todo, não um herói étnico,
pois foi o portador dos ideais de liberdade, justiça social e harmonia racial, em seu tempo.
Feriado – O feriado municipal, no Rio de Janeiro, onde foi inaugurada nos anos 90 uma estátua de Zumbi, tem
contribuído para que a história desse líder e sua importância se tornem conhecidas pelos cariocas. Tem impulsionado também o
processo de transformação da data em feriado em outras cidades brasileiras. A mobilização agora é para que isso aconteça em
nível nacional.
Revista Nós da Escola em www.multirio.rj.gov.br. Acessado em 08/12/2008

Durante muito tempo se tentou esconder, de alguma forma, a luta dos negros no Brasil
contra a escravidão, a opressão e pela manutenção da sua cultura. É sabido que a maioria dos
livros didáticos, durante muito tempo, não deu a devida atenção ao tema. Intencionalmente ou não,
o fato é que o tema da resistência negra à escravidão (e também do índio) raramente estava lá e
quando era contemplado, eram dedicadas poucas linhas a ele.
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Resistência Negra

Imagens de autoria de Jean Baptiste Debret.
Fonte: www.cliohistoria.hpg.ig.com.br/bco-imagens. Acessado em 08/12/2208

Analisando as gravuras e pinturas acima, você pode perceber que o tratamento dado ao
escravo no Brasil era desumano.
A resposta mais freqüente a este conjunto de coisas era a fuga, que podia resultar numa
recaptura pelos odiados capitães-do-mato, um tipo de polícia particular dos senhores. As fugas
constantes sempre foram motivos de muita preocupação por parte dos senhores pelos prejuízos
causados.
No final do século XIX, mais notadamente a partir de 1870 até 1888, o Brasil sofreu o que
ficou conhecido como a Onda Negra do século XIX: uma onda sem precedentes de rebeliões e
fugas em massa. Muitos grupos abolicionistas passaram a incentivá-las, auxiliando diretamente nas
fugas e no alojamento destes escravos fugidos. Muitos destes negros fugidos se dirigiam às
cidades, misturando-se à grande massa de libertos onde tentavam se empregar.
Não ocorreu no Brasil uma grande rebelião de escravos semelhante ao que ocorreu no Haiti
no século XVII. A extensão do território era um entrave real para que isso fosse possível. Porém, na
região do atual estado da Bahia, uma importante revolta balançou as estruturas da sociedade
escravista brasileira.

Na noite do dia 24 para 25 de janeiro de 1835, um grande grupo de escravos de origem africana ocupou as ruas de
Salvador, Bahia, e durante mais de três horas enfrentou soldados e civis armados. Os organizadores do levante eram “malês”, como
eram conhecidos na Bahia da época os africanos muçulmanos.
Embora durasse pouco tempo, foi o levante de escravos urbanos mais sério ocorrido nas Américas. Centenas de africanos
participaram, cerca de 70 morreram e mais de 500, numa estimativa conservadora, foram depois punidos com penas de morte, prisão,
açoites e deportação. A rebelião teve repercussão nacional. No Rio de Janeiro a notícia provavelmente chegou ao público através dos
periódicos que publicaram o relatório do chefe de polícia da Bahia. Temendo que o exemplo baiano fosse seguido, as autoridades
cariocas passaram a exercer vigilância estreita sobre os negros. Os rebeldes da Bahia também reavivaram no Parlamento nacional os
debates sobre a escravidão e o fim do tráfico de escravos da África.
REIS, João José. Rebelião escrava no Brasil. São Paulo, Brasiliense, 1987, p. 7(adaptado)
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A resistência à escravidão teve, então, formas individuais de luta, como as fugas, o suicídio,
a prática do aborto, assassinatos de senhores e de seus familiares, mas também formas coletivas,
quando os negros agiam em conjunto e organizados. São exemplos destas ações coletivas, além
das rebeliões, a prática da sabotagem (quando um grupo de escravos fazia “corpo mole” ou
destruía a plantação), a insurreição armada e a fuga em massa.
Dessas fugas em massa resultaram a forma mais conhecida da resistência do negro à
escravidão: os quilombos. Buscando um lugar para se refugiarem, os negros escravos fugidos
fundaram pequenas comunidades que tinham uma organização econômica e social e contavam até
com uma estrutura política de poder. Os quilombos, portanto, não foram apenas um lugar de refúgio
ou um simples acampamento. Muitos deles mantinham um comércio bem intenso com vilarejos
vizinhos e pequenas fazendas próximas a eles.
As pesquisas recentes nos mostram que o número de quilombos espalhados pelo Brasil no
período em que vigorou a escravidão pode ter sido bem maior do que é conhecido hoje. Além do já
conhecido Quilombo dos Palmares, havia outro tipo de quilombo cuja organização e existência se
diferenciavam daquele. Leia o texto sobre o Quilombo do Leblon, para conhecer um pouco mais
sobre o assunto.

AS CAMÉLIAS DA LIBERDADE
No dia 13 de maio de 1888, na hora mesma em que a Lei nº 3.353 – A Lei Áurea – foi assinada, aproximou-se da princesa
Isabel o presidente da Confederação Abolicionista, João Clapp, e lhe fez a entrega, em nome do movimento vitorioso, de um “mimoso
bouquet de camélias artificiais”. Logo em seguida, o imigrante português José de S. Magalhães, passou às mãos da princesa um
outro buquê de camélias naturais, viçosas, trazidas diretamente do quilombo do Leblon. Vindo de onde vinha, o presente guardava um
significado todo especial e representava, na opinião do abolicionista Rui Barbosa, “a mais mimosa das oferendas populares”. (...).
O quilombo produtor das camélias fazia parte de uma imensa rede de quilombos abolicionistas ligados à Confederação
Abolicionista, como o quilombo Carlos Lacerda, em Campos; Senna e Patrocínio, ambos em São Cristóvão; Raymundo, no Engenho
Novo; Miguel Dias, no Catumbi; Padre Ricardo, na Penha; Camorim, na Freguesia de Jacarepaguá; Clapp, na praia de São
Domingos, em Niterói; Jabaquara e Pai Felipe, em Santos. Uma rede que participava já do jogo político da transição e apontava para
a importância fundamental do movimento quilombola e a participação do povo negro na conquista da liberdade. Na verdade, sem a
adesão franca e consistente dos cativos, manifestadas pelas fugas em massa, impossíveis de reprimir ou controlar, a “avalanche
negra”, como se disse na época, o projeto abolicionista não teria a mínima chance de êxito.
(...) o quilombo do Leblon não era um fenômeno meramente folclórico, mas fazia parte de um modelo novo de resistência
ao sistema escravista. Pode-se, assim, chamá-lo de quilombo abolicionista, para diferenciá-lo do quilombo-rompimento, o tradicional,
cujo exemplo clássico é o de Palmares, onde predominava a política do esconderijo e do segredo de guerra, em que quilombolas se
esforçavam para proteger a organização interna e seus líderes de todo inimigo ou forasteiro. Já nos quilombos abolicionistas, as
lideranças eram personalidades públicas muito articuladas politicamente. Eles se organizavam perto dos grandes centros e faziam
uma intermediação entre a comunidade de fugitivos e a sociedade. Devido a essas cumplicidades e as alianças sociais, era quase
impossível dar combate aberto a um quilombo desse tipo, como se fez com Palmares.
Texto adaptado de Revista Nossa História. “Flores contra a escravidão”
em www.revistanossahistória.com.br. Acessado em 08/12/2008
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A resistência negra também foi cultural. Arrancados da sua terra e trazidos à força para o
Brasil, os negros africanos foram obrigados a se converter ao catolicismo e a abandonar suas
religiões. Aí também o negro resistiu. Nas senzalas, continuaram a cultuar seus orixás associandoos aos santos católicos. De forma dissimulada, veneravam suas entidades religiosas. Esta foi, na
verdade, uma estratégia encontrada pelos escravos africanos para continuar com suas crenças.
Mais do que simplesmente misturar as duas religiões, ao que chamamos de sincretismo religioso,
tratava-se de um movimento de resistência, que conseguiu preservar as religiões africanas no
Brasil, como o Candomblé, por exemplo.
O sincretismo religioso no Brasil não significou, propriamente, como muita gente pensa,
uma mistura de religiões, pois, como dissemos anteriormente, na verdade, fingindo adorar os santos
católicos, os negros veneravam suas próprias entidades e mantinham sua tradição cultural.

Quando os negros dançavam para seus orixás, eles colocavam sobre o “assentamento”, estátuas de santos católicos para
enganar os inquisidores.
Como eles cantavam aos seus orixás em seu dialeto primitivo, os padres e fazendeiros, tinham a ilusão que os escravos
louvavam os santos católicos na linguagem yorubá. Mas na verdade, estavam usando as imagens destes santos para esconder em
seu interior, suas obrigações e verdadeiras simbologias dos orixás.
Certamente, os negros assimilaram muito bem os ensinamentos dos senhores brancos, utilizavam as imagens católicas
comparando-as aos orixás por aparência ou feitos. Como exemplo: Oxalá com Jesus, Oxum e Yemanjá com as aparições da Virgem
Maria, Oyá/Yansan com Santa Bárbara e assim por diante”.
Fonte: www.emtursa.ba.gov.br/template.asp. Adaptado. Acessado em 08/12/2008

Outra forma de resistência cultural foi à capoeira. Uma mistura de dança, luta, jogo e
brincadeira, a capoeira, nascida no Brasil no seio da escravidão, também pode ser entendida como
expressão da resistência do negro escravo africano.

Resistência Indígena
Você se lembra de quando a professora do antigo primário pintava as crianças com tinta
guache, colocando riscos nos rostos, fantasiando-as de índios? Você já viu isto ocorrer com seus
filhos e netos na escola? Pois é, a idéia desta brincadeira era comemorar o dia 19 de abril, o Dia do
Índio. Todos nós aprendíamos como os índios se vestiam, alimentavam-se, comportavam-se em
relação à natureza, como brincavam. Mas faltava alguma coisa. Você já sabe o que é?
A imagem e a lembrança que temos do primeiro encontro entre os europeus e os indígenas
brasileiros é, sem dúvida, a da gravura a seguir.
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“Primeira Missa no Brasil”, de Hippolyte Taunay (1822).
Fonte: www.indiana.edu/~baiu/images/missa.gif. Acessado em 08/12/2008

Nela, é destacada a cordialidade do indígena, sua pureza e amabilidade. Nós nos
acostumamos com esta imagem e acabamos por nos esquecer da realidade: o indígena brasileiro
lutou o quanto pode por aquilo que era sagrado: a terra.
A ocupação das terras brasileiras pelos portugueses não ocorreu de forma pacífica. Na atual
região do município de Campos, os índios Goitacá, por volta de 1545, destruíram as diversas
tentativas de povoamento e criação de engenhos de açúcar na região, obrigando os invasores
portugueses a abandonar o local.
Vejamos o texto abaixo, que nos fala sobre a luta dos portugueses contra os índios Tamoios
no Rio de Janeiro do século XVI:

A chamada “Guerra de Cabo Frio” aconteceu em 1575. O Governador do Rio de Janeiro, Antonio Salema, reuniu poderoso
exército com gente da Guanabara, São Vicente e Espírito Santo, apoiado por grande tropa tupiniquim catequizada. Os oficiais e
soldados seguiram por terra e mar, tendo como objetivo liquidar o último bastião da “Confederação dos Tamoios” e acabar com o
domínio francês que já durava 20 anos em Cabo Frio.
Após o cerco e a rendição da fortaleza franco-tamoia, dois franceses, um inglês e o pajé tupinambá foram enforcados; 500
guerreiros foram assassinados a sangue frio e aproximadamente 1500 índios foram escravizados. As tropas vencedoras ainda
entraram pelo sertão, queimaram aldeias, mataram mais de 10.000 índios e aprisionaram outros tantos. Os sobreviventes
refugiaram-se na Serra do Mar e Cabo Frio.
A baixada litorânea, de Macaé até Saquarema, devido à carnificina, levada a efeito contra os índios, verdadeiros donos das
terras, ficou transformada em um verdadeiro deserto humano, e somente movimentada com a passagem esporádica dos Goytacazes
que incursionavam por estas terras à procura da caça e pesca.
Fonte: www.almacarioca.com.br/historia.htm. Acessado em 08/12/2008
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Por esses relatos, não nos parece que os índios tenham sido tão amistosos assim. A
resistência armada, comum em todo o território brasileiro, foi a principal forma de resistência dos
índios ao invasor europeu. Porém, a superioridade bélica dos europeus, que contavam com
canhões e armas de metal e de fogo, e a estratégia de alianças, colocando índios contra índios, fez
a diferença nesta luta desigual. Sabemos que, na época do descobrimento, eles chegavam à cerca
de seis milhões e que hoje não passam de 270 mil. Mas o que talvez não tenha passado por nossa
cabeça é que para resistir à invasão e ao massacre do seu povo, muitos grupos retiraram-se do
litoral, onde habitavam originalmente, e foram para interior, como indicam algumas pesquisas
atuais. Parece-nos lógico que, diante da impossibilidade da luta armada, poucas formas puderam
ter melhor resultado que essa. O isolamento parece ter sido uma tática de resistência, que se não
foi eficaz, parecia a única possível para muitos grupos.

Índios isolados
Alguns povos indígenas, desde a época do Descobrimento, mantiveram-se afastados de todas as
transformações ocorridas no País. Eles mantêm as tradições culturais de seus antepassados e sobrevivem da caça,
pesca, coleta e agricultura incipiente, isolados do convívio com a sociedade nacional e com outros grupos indígenas.
Os índios isolados defendem bravamente seu território e, quando não podem mais sustentar o enfrentamento
com os invasores de seus domínios, recuam para regiões mais distantes, na esperança de lograrem sobreviver
escondendo-se para sempre.
Pouca ou nenhuma informação se tem sobre eles e, por isso, sua língua é desconhecida. Entretanto, sabe-se
que alguns fatores são fundamentais para possibilitar a existência futura desses grupos. Entre eles, a demarcação das
terras onde vivem e a proteção ao meio ambiente, de forma a garantir sua sobrevivência física e cultural.
No processo de ocupação dos espaços amazônicos, o conhecimento e o dimensionamento das regiões
habitadas por índios isolados são fundamentais para que se possa evitar o confronto e a destruição desses grupos.
Fonte: de www.cimi.org.br. Adaptado. Acessado em 08/12/2008

A luta do índio pela posse da terra não é coisa do passado, ela é realidade atual. Portanto, a
resistência indígena à dominação permanece nos dias de hoje. O problema da luta do índio pela
posse da terra está longe de ser resolvido.
O enfrentamento e o isolamento não foram as únicas formas de resistência dos índios. Esta
resistência do índio também é uma luta pela manutenção da sua cultura e do seu modo de vida, que
é a sua própria existência. A resistência indígena à dominação também inclui aspectos culturais que
foram de suma importância para a sobrevivência destes grupos.
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SUGESTÕES DE ATIVIDADES

1. Organize em seu caderno o que você descobriu sobre as formas de resistência dos índios
e negros à escravidão e à dominação.

2. Na leitura do módulo, fica claro que a luta e resistência dos indígenas brasileiros
permanece atual. Comente a afirmativa.

3. No período colonial, as religiões africanas foram perseguidas e os negros africanos e afrobrasileiros proibidos de cultuá-las. Releia o texto que fala sobre o sincretismo religioso e
responda: Qual a sua opinião sobre o fato de muitas igrejas no Brasil de hoje tratarem as
religiões afro-brasileiras como ‘coisa do demônio’ e praticamente pregarem a sua
extinção?
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BLOCO 1 - UP 1 - MÓDULO: HERANÇA COLONIAL

O Brasil de hoje é muito diferente daquele que trazemos do passado
colonial? Qual é o peso dessa herança colonial na vida dos brasileiros nos
dias atuais?

Notícias do Brasil (Milton Nascimento)

Uma notícia está chegando lá do Maranhão
Não deu no rádio, no jornal ou na televisão.
Veio no vento que soprava lá no litoral
De Fortaleza, de Recife e de Natal.
A boa nova foi ouvida em Belém, Manaus,
João Pessoa, Teresina e Aracaju.
E lá do norte foi descendo pro Brasil central
Chegou a Minas, já bateu bem lá no sul.
Aqui vive um povo que merece mais respeito
Sabe, belo é o povo como é belo todo amor.
Aqui vive um povo que é mar e que é rio
E seu destino é um dia se juntar
O canto mais belo será sempre mais sincero
Sabe, tudo quanto é belo será sempre de espantar
Aqui vive um povo que cultiva a qualidade
Ser mais sábio que quem o quer governar
A novidade é que o Brasil não é só litoral
É muito mais, é muito mais que qualquer zona sul
Tem gente boa espalhada por esse Brasil
Que vai fazer desse lugar um bom país
Uma notícia está chegando lá do interior
Não deu no rádio, no jornal ou na televisão
Ficar de frente para o mar, de costas pro Brasil
Não vai fazer desse lugar um bom país

Esta bela canção de Milton fala de um Brasil que não é só litoral e é muito mais que zona
sul. É curioso notar que, de fato, aqui, tão próximo dos nossos olhos, é possível perceber um
divisão social do espaço e uma ocupação desigual das áreas urbanas, segundo diversos
aspectos, que têm como pano de fundo a desigualdade social.
E, olhando para trás, este tem sido um traço marcante na formação do nosso país.
Temos por exemplo o relato de um dos mais importantes cronistas dos tempos do Brasil
colonial, Frei Vicente de Salvador, que afirmava que nos primeiros tempos da colonização
portuguesa os colonizadores rastejavam como caranguejos pelas praias.
Nesse relato ocorre uma clara referência à ocupação litorânea, especialmente a partir de
1532, quando se inicia a montagem de estrutura colonial, baseada na produção de açúcar.
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Tratava-se de ocupação espacial basicamente rural, onde os engenhos ocupavam grandes
extensões de terras (latifúndios), localizadas na faixa litorânea, segundo as necessidades da
exportação da produção que tinha como destino o mercado externo. Além desta faixa, um imenso
interior, desconhecido, impenetrável, proibido, chamado de grande deserto, ou melhor, um
desertão, ou quem sabe, o sertão.
A metrópole, pelo que se sabe, não permitia incursões nestas regiões por acreditar que
elas escondiam riquezas como o eldorado, temendo perder o controle sobre a sua posse. A
ocupação do espaço brasileiro, portanto deu-se, segundo esta lógica de conquista, limitando a
presença humana ao litoral.
A marca deste modelo agro-exportador se faz sentir até hoje, quer pela divisão desigual
das terras cultiváveis neste país, quer pelo perigoso descaso das autoridades governamentais que
intencionalmente, por negligência ou mesmo incompetência, não conseguem elaborar um projeto
de ocupação e desenvolvimento sustentável do interior brasileiro. Ainda hoje a distribuição da
população brasileira pelo território é muito desigual, gerando áreas muito populosas e outras de
baixa densidade demográfica.

População absoluta: número de habitantes de uma cidade, estado, região, país, etc.
Densidade demográfica: é o resultado da divisão da população absoluta de uma determinada cidade, estado, região,
país, etc. pela sua área total em Km², dando a noção da efetiva ocupação do espaço naquela área. Também é conhecida como
população relativa.

Uma das conseqüências mais dramáticas desta herança é o inchaço das grandes cidades,
particularmente do Centro-Sul, onde os problemas sociais no espaço urbano vêm tornando
insuportável a vida nos grandes centros.

Para além deste aspecto mais visível no meio urbano, a lutas dos pobres do campo pela terra,
marcada pela violência, a ausência de um estado de direito, faz com que prevaleça no interior do
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país a lei do mais forte, diga-se, aqui, os latifundiários. Hoje, já não mais pessoas físicas, mas
sobretudo, empresas brasileiras ou até mesmo poderosas multinacionais.
Daí também a resistência por parte do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra
(MST), contra as injustiças sociais, contra a prática do trabalho escravo, a exploração do trabalho
infantil e, sobretudo, pela causa de uma reforma agrária que dê condições de promover uma
agricultura que supere uma das mais escandalosas contradições da história econômica recente do
país: somos um país dos recordes na produção agropecuária e, ao mesmo tempo, o país onde há
um alto índice de pessoas sujeitas à fome.

Outro problema desta herança colonial é o da própria ocupação econômica e
ecologicamente responsável da floresta amazônica. Considerada um dos maiores santuários
ecológicos do planeta, a Amazônia vem tendo sua posse cada vez mais questionada pelas
nações mais poderosas, interessadas, estas sim, em se apossar de suas riquezas minerais e
matérias-primas para diversos setores da indústria, desde a produção de madeira até as ervas
que fornecem princípio ativo para tantos e tantos medicamentos modernos.
Pelo que se vê até agora, convivemos com o medo de investir na região, porque ocupá-la
e explorá-la tem sido algo necessariamente associado à devastação. É como se somente as
nações mais poderosas tivessem capacidade de fazê-lo no nosso lugar, justamente elas, aquelas
que mais devastaram suas florestas, e também as que se negam a assinar protocolos
internacionais de controle e proteção ao meio ambiente e ao ecossistema terrestre.
Cabe-nos, então, fazer as seguintes perguntas: Será que esta ajuda internacional virá de
forma gratuita?
O que o Brasil ganhará com isso?
De fato a intenção destes países é a de preservar o ecossistema amazônico?
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Que intenções se escondem por trás da classificação da Amazônia como patrimônio da
humanidade?

As questões raciais no Brasil

(...) A desigualdade racial no Brasil tem fortes raízes históricas e esta realidade não será alterada significativamente sem
a aplicação de políticas públicas específicas. A Constituição de 1891 facilitou a reprodução do racismo ao decretar uma igualdade
puramente formal entre todos os cidadãos. A população negra acabava de ser colocada em uma situação de completa exclusão em
termos de acesso a terra, à instrução e ao mercado de trabalho para competir com os brancos diante de uma nova realidade
econômica que se instalava no país. Enquanto se dizia que todos eram iguais na letra da lei, várias políticas de incentivo e apoio
diferenciado, que hoje podem ser lidas como ações afirmativas, foram aplicadas para estimular a imigração de europeus para o
Brasil.
Esse mesmo racismo estatal foi reproduzido e intensificado na sociedade brasileira ao longo de todo o século vinte. Uma
série de dados oficiais sistematizados pelo IPEA no ano 2001 resume o padrão brasileiro de desigualdade racial: por 4 gerações
ininterruptas, pretos e pardos têm contado com menos escolaridade, menos salário, menos acesso à saúde, menor índice de
emprego, piores condições de moradia, quando contrastados com os brancos e asiáticos. Estudos desenvolvidos nos últimos anos
por outros organismos estatais demonstram claramente que a ascensão social e econômica no país passa necessariamente pelo
acesso ao ensino superior. (...)
Trecho do Manifesto em favor da Lei de Cotas e do Estatuto da Igualdade Racial, assinado por diversas personalidades e
intelectuais brasileiros, enviado ao Congresso Nacional em 03/07/2006.
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A leitura do texto anterior traz à discussão uma outra herança colonial dramática, que é a
do descaso histórico em relação à escravidão na história do Brasil. Descaso porque apesar de ter
existido concretamente no passado colonial, sendo um dos pilares da exploração portuguesa,
seus efeitos sobre os indígenas e, sobretudo, sobre os afros descendentes, tem sua face mais
perversa simplesmente ocultada: a do racismo. E para comprovar isto basta analisarmos o gráfico
acima . Trata-se de um disfarçado “apharteid” social que nega a tantos brasileiros o direito às
oportunidades iguais de trabalho, educação, habitação, cidadania, etc., que claramente se revela
nos números sociais.

Apartheid ("vida separada") é uma palavra africânder adotada legalmente em 1948 na África do Sul
para designar um regime segundo o qual os brancos detinham o poder e os povos restantes eram
obrigados a viver separadamente, de acordo com regras que os impediam de ser verdadeiros cidadãos.
Este regime foi abolido pelo presidente Frederik de Klerk em 1990 e, finalmente em 1994 eleições livres
foram realizadas.(.)
Fonte: www.wikipedia.Org/Wiki/Apartheid. . Acessada em 23/11/2008

Será que as raízes históricas deste quadro não estão na nossa herança colonial?
Por quê?
De que forma este panorama social foi construído?
E neste sentido, será que iniciativas como as cotas raciais não seriam um caminho para
tentar igualar as oportunidades?
Ou será que vivemos numa democracia racial no Brasil?
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SUGESTÕES DE ATIVIDADES

1. Analisando a letra da música de Milton Nascimento (página 55), faça uma pesquisa entre
os colegas da turma a respeito de suas origens, e identificando aqueles que vieram das
regiões mais remotas do Brasil interior, fazendo em seu caderno um resumo de como eles
vêem suas terras natais, destacando as coisas boas e os problemas.

2. Usando o mapa de população do Estado do Rio de Janeiro, identifique as áreas de maior
densidade demográfica e compare com outros estados brasileiros. Anote os dados
pesquisados em seu caderno e escreva suas conclusões.
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