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Apresentação 
 

 
Querido aluno (a), 

 

Seja muito bem-vindo às nossas atividades.  Em nossos encontros, vamos oferecer a você 

diferentes ferramentas e possibilidades de estudo da História. Neste material, estamos lhe fazendo 

um convite para mergulhar em importantes questões acerca da Idade Média e da Idade Moderna. É 

um tempo distante que exige de nós um exercício delicado de interpretação de sociedades que 

viveram e pensaram o sagrado como elemento fundamental de interpretação do real vivido. 

Nosso objetivo é trabalhar com você, para que possa se perceber como sujeito histórico, ou 

seja, como um cidadão inserido em uma realidade social, na qual ao mesmo tempo é herdeiro e 

agente de ação e – por que não? – de transformação.  

         

Bom trabalho! 

 

        Equipe de História 
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  Disponível em: http://noticias.terra.com.br. Acesso em: 11/07/13. 

 

 O que você pensa imediatamente após escutar alguém falando sobre a Idade Média? 

 Cavaleiros destemidos que salvam frágeis donzelas?  
 Castelos protegidos por fossos cheios de crocodilos? 
 Batalhas com exércitos grandiosos ao som dos metais das espadas?  
 Na história do Rei Artur?  
 Em como as armaduras e as roupas usadas pelos nobres da época podiam ser 

desconfortáveis? 
 
Certamente, alguma dessas imagens deve ter vindo a sua cabeça, porque essas construções 

são passadas através de filmes, desenhos e livros.  
 No 6º ano, estudamos que a crise do Império Romano, que ocorreu no século III, provocou o 
esvaziamento das cidades e a migração para o campo. Isso aconteceu porque a maioria da população 
das cidades estava sem trabalho e as invasões dos povos germânicos passaram a ser constantes. 
 Com esse processo de ruralização do Ocidente europeu, o centro da vida social, que eram 
até então as cidades, passou a ser o campo, dando origem a um processo chamado feudalismo. 
 Como isso aconteceu? Eles buscaram inspiração onde para criar essa organização? Nesta 
unidade, vamos entender o início e a consolidação desse sistema. 
 

 

 

 

 

http://noticias.terra.com.br/
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Unidade 1 
 

O FEUDALISMO 

 
Disponível em: http://www.gondim.net. Acesso em: 17/07/13. 

 

O FEUDALISMO 

O feudalismo foi um modo de organização social e político, baseado nas relações entre os 
servos e os senhores feudais, amplamente difundido na Europa. Ele foi criado a partir de um 
processo de união de elementos romanos, como o 

 
 

 colonato   

 

 

 e, de origem germânica, o comitatus  

 

 

Quando houve a divisão do Império Carolíngio, o poder dos reis diminuiu e, diante de tantas 

invasões de vikings, árabes e húngaros, esses reis pediram ajuda a nobres, que em troca recebiam 

um feudo.  

Com isso, os reis enfraqueciam e os nobres ganhavam prestígio. Quem doava um feudo era 

chamado de suserano ou senhor, e quem o recebia era denominado de vassalo. Essa transferência 

era feita por meio de um juramento de fidelidade, cerimônia em que eles se comprometiam a ajudar 

um ao outro, militarmente, caso fosse necessário. 

  
 

que era a obrigação dos 

camponeses de entregar parte 

do que produziam ao dono da 

terra onde estavam 

trabalhando. era um bando de 

guerreiros unidos 

por fidelidade a 

um chefe que, ao 
ganhar as 

batalhas, dividia 

os bens obtidos. 

O camponês sem terra 

Detém a charrua 

E pensa em colheitas 

Que nunca serão suas 

Bucólica 

José Paulo Paes 

 (1926-1998) 

http://www.gondim.net/
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Como passar do tempo, a Europa foi se dividindo em vários feudos, sendo que em cada um 

deles a autoridade máxima era o senhor feudal. Cabia a ele, dentro de sua propriedade, criar leis, 
julgar e punir quem não as respeitasse e também criar e cobrar impostos, além de cunhar a sua 
própria moeda, que era de uso exclusivo em seu feudo. Com o passar do tempo, no século IX, o 
feudo passou a ser um bem hereditário. 
 Podemos citar, como principais características do feudalismo, as relações baseadas na 
dependência e fidelidade; o poder político descentralizado; o predomínio do cristianismo e a 
produção voltada para a subsistência. 

A economia feudal baseava-se na agricultura e no pastoreio. As terras do feudo eram 
divididas em três grandes áreas:  
 
 

  
 Disponível em: http://www.not1.com.br. Acesso em 11/07/13. 

  
No feudo, produzia-se o que era necessário para a sobrevivência , o que significa dizer que 

era  autossuficiente. Já o comércio era bem limitado, pois geralmente se trocava um produto por 
outro, o que também é chamado de escambo ou economia natural. 
 A posição social de uma pessoa dependia de suas origens, dificultando enormemente ou não 
permitindo mudanças de classe, o que chamamos de sociedade estamental. Geralmente era assim 
dividida: 
. Nobreza: pessoas com títulos (conde, duque etc), que detinham armas e ofereciam proteção ao 
povo. Em troca, exigiam ser sustentados. Consideravam o trabalho indigno. 
 
] 
 
 
 
 
 
 
 

 Manso 

Senhorial: tudo 

era do senhor. 

 

 Manso Servil: 

terras onde os 

camponeses 
viviam e 

cumpriam as 

obrigações 
para o senhor. 

 

 Manso Comunal: 

florestas e 

pastagens, de uso 

comum. 

http://www.not1.com.br/


 

 
8 

 
 

 
Disponível em: http://historiapensante.blogspot.com.br/. Acesso em 17/07/13. 

 

. Clero: era formado por pessoas ligadas à Igreja (padres, Papa, cardeais etc), a maioria de origem 
nobre. Era uma classe que possuía muitos feudos e bens. Era uma classe muito respeitada, 
considerada como aquela que reunia os representantes de Deus na Terra. Sua missão era orar pela 
humanidade. 
 
. Camponeses: também chamados de servos da gleba (terra), não tinham liberdade de ir embora da 
área onde trabalhavam, porém não podiam sofrer castigos físicos ou serem vendidos como faziam 
com escravos. Em troca do uso da terra e da proteção que tinham do senhor feudal, cumpriam 
obrigações, como: corveia (trabalhar de graça alguns dias por semana nas terras do senhor), talha 
(entregar parte do que produzia em sua área de uso ao senhor feudal) e banalidade ( pagamento em 
produto, pelo uso do moinho, prensas, etc). 
 

GLOSSÁRIO 
Hereditário: passado de pai para filho. 
Consolidação: fortalecimento. 
Feudo: era o nome que davam geralmente a um lote de terras, mas podia também se referir a um 
cargo ou ao direito de receber impostos. 
 
ANOTE AÍ! 
DICAS DE LIVROS E FILMES! 
MACDONALD, Fiona. O cotidiano europeu na Idade Média. São Paulo: Melhoramentos, 1997. (Povos 
do Passado). 
STEINMANN, Heloisa. No tempo do feudalismo – Coleção o cotidiano da História. São Paulo: Ática. 
Filme Coração de cavaleiro (2001, com roteiro de Brian Helgeland). 
Filme O feitiço de Áquila (1985, direção de Richard Donner). 
 

 
 

 

 

http://historiapensante.blogspot.com.br/.%20Acesso%20em%2017/07/13
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Brian_Helgeland&action=edit&redlink=1
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Tarefas de Revisão 
 
01-Explique como surgiu o processo conhecido como feudalismo. 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
02-Qual a consequência da divisão do Império Carolíngio para os monarcas? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
03-Relacione a segunda coluna, de acordo com a primeira: 
 
( 1 ) Suserano.  
( 2 ) Vassalo. 
( 3 ) Feudo. 
 
(   ) era o nome dado a quem recebia um feudo. 
(   ) era o nome que se costumava dar a quem fazia a doação do feudo. 
(   ) era o nome dado ao modelo específico de propriedade da terra durante o feudalismo. 
 
04-Observe com atenção a gravura a seguir. Depois, identifique as ordens sociais do feudalismo que 
você observou nela. Não se esqueça de mencionar quais as pistas que estão na imagem e que 
ajudaram na sua conclusão. 
 

 
Disponível em: http://comunidade.sol.pt. Acesso em: 11/07/13. 

 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

http://comunidade.sol.pt/
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05- Agora, um exercício de criatividade, caro (a) aluno (a)! Faça um desenho de cada uma das partes 
do feudo, caracterizando o uso que o homem medieval fazia de cada uma delas. 
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Avancemos, caro(a) aluno(a), em nossas reflexões! 
 
A Idade Média foi considerada, por muito tempo, uma “Idade das Trevas”. Usavam, como 

justificativa para essa denominação, o fato de ser um período onde poucas transformações 
significativas foram feitas para a humanidade. A Igreja Católica cobrava da população uma postura 
de resignação e obediência. O clero pregava que as coisas ruins que aconteciam no período eram 
“castigos de Deus”, pelo comportamento insensato dos homens. 

 

   

http://www.reidaverdade.net. Acesso em: 23/07/13. 

 

 
Disponível em: http://www.tanianavarroswain.com.br . Acesso em: 23/07/13. 

 
 
 

Pessoas que contraíram a peste 

negra, doença altamente letal, 

transmitida pela pulga do rato. 

As guerras eram frequentes 

nessa época. Eram motivadas 

por razões diferentes, dentre 

elas, a posse de terras, honra, 

adquirir riquezas, fome. 

http://www.reidaverdade.net/
http://www.tanianavarroswain.com.br/


 

 
12 

 
Você concorda com a visão, na verdade criada pelo Renascimento do século XVI, de que a 

Idade Média pouco produzira riquezas, sejam elas do plano da vida material ou do mundo das idéias, 
como a Arte e a Filosofia?  

Será mesmo que só aconteceram tragédias nesse período? É o que veremos nesta próxima 
unidade. 
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Unidade 2 

 
 
 A REVITALIZAÇÃO DAS CIDADES 
 
 No século XI, a Europa feudal passou por algumas modificações de ordem técnica, que 
resultaram em aumento na produção de alimentos. 

 As que mais se destacaram foram: 

http://www.archeofactu.pt acesso em 23/07/13. 

Disponível em: http://historiaema.blogspot.com.br/ Acesso em: 23/07/13. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 

. a substituição do arado 

(charrua) que era de 

madeira, por ferro; 

 

. o desenvolvimento da 

rotação de culturas em 

três campos; 

 

http://www.archeofactu.pt/
http://historiaema.blogspot.com.br/
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Disponível em: http://clionainternet.wordpress.com. Acesso em: 23/07/13.     

 
 
 
 
  
 
 
 

Com o aumento da produção de alimentos, a população pode se alimentar melhor, o que 
contribuiu para seu crescimento. Houve também uma reativação das cidades e comércio, que tinham 
enfraquecido no tempo das invasões. 
 

 Disponível em: http://www.atampadecrush.com. Acesso em: 23/07/13. 

  
Com o aumento da produtividade – ou seja, com uma maior quantidade de alimentos à 

disposição para consumo –, não era preciso mais de um número tão grande de pessoas trabalhando 
nos campos.  Assim,  muitos  se  deslocaram  para  as  cidades  e  tornaram-se  artesãos  (sapateiros,  
 
 

. a maneira  de atrelar o 

cavalo pelo pescoço, foi  
substituída pelo uso do 
peitoral; 
 

Mercado medieval: 

ao fundo, um 

artesão; à 

esquerda, são 

tecidos; e à direita, 

provavelmente 

especiarias. 

http://clionainternet.wordpress.com/
http://www.atampadecrush.com/
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carpinteiros, ferreiros) ou mercadores ambulantes. Os camponeses traziam o alimento excedente 
para trocar por esses artigos, aumentando a importância do comércio e das cidades. 
 O comércio de longa distância também prosperou. Os pólos comerciais mais famosos 
localizavam-se na Itália, nas cidades de Gênova e de Veneza. As rotas ao sul e ao norte da Europa 
comercializavam especiarias e artigos de luxo. Já nas rotas ao Norte (dominadas pela Liga 
Hanseática), os mercatores (grandes comerciantes) especializaram-se nos negócios de peles e peixe. 
 

 

Disponível em: http://severimimagens.no.sapo.pt. Acesso em: 24/07/13. 
 

 
 

 

Disponível em: http://www.atampadecrush.com Acesso em: 23/07/13. 

 
  
 
 
 
 
 

Os comerciantes 

organizavam feiras, 

que duravam de 15 a 

60 dias, uma ou duas 

vezes por ano. 

Geralmente, elas 

ficavam perto de 

entroncamentos de 

estradas, castelos ou 

igrejas, pois eram 
lugares muito 

movimentados, no 

período. 

http://severimimagens.no.sapo.pt/
http://www.atampadecrush.com/
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Com a intensificação das atividades comerciais, as cidades cresceram e, para se protegerem, 

passaram a construir muros ao seu redor, ficando assim conhecidas por burgos. Alguns eram 
utilizados por comerciantes para exporem seus produtos, por isso passaram a ser chamados de 
burgueses. Esse termo, mais tarde, tornou-se sinônimo de homens ricos. E assim é até os dias de 
hoje. 
 
 As cidades medievais geralmente ficavam em terras de nobres ou bispos e seus habitantes 
pagavam impostos ou prestavam serviços ao proprietário. Alguns moradores se juntavam e 
compravam uma carta de franquia, que era um documento que determinava que eles mesmos 
ficariam encarregados  da administração da cidade, elegendo seus próprios representantes. 
  
 Uma pessoa somente estava autorizada a trabalhar nas cidades medievais se pertencesse a 
uma associação de profissionais de um mesmo tipo de trabalho, a chamada corporação de ofício. Em 
cada uma dessas corporações, existiam normas para controlar os preços, bem como a qualidade e a 
quantidade do que ia ser produzido. Elas também impunham regras para os iniciantes e protegiam os 
idosos, doentes e quem ficava inválido. 
 
 Os burgueses tinham corporações que uniam profissionais de várias cidades europeias. Elas 
eram chamadas de ligas. Uma delas tornou-se famosa por sua riqueza e poder, a Liga Hanseática. 
 
 

               

 
         http://idademedia.wordpress.com                                                            http://gloriadaidademedia.blogspot.com.br  
                               Acesso em 27/07/13.                                                                                               Acesso em 27/07/13. 

 
 
A Igreja Católica e as Cruzadas 
 

A Igreja Católica foi uma instituição muito agraciada (beneficiada) durante a Idade Média, 
por doações em terras e em dinheiro. Ela se tornou a maior proprietária de feudos na Europa 
Ocidental. Alguns de seus membros viviam em meio ao luxo e à ostentação. Outros preferiam viver 
em refúgios ou mosteiros. 
 Na Europa do século V, era costume os peregrinos católicos irem a Jerusalém, para 
reafirmarem a sua fé. Porém, em 1071, os turcos conquistaram a cidade e proibiram a visitação aos 
cristãos. Em 1095, o Papa Urbano II incitou os cristãos a reconquistarem a Terra Santa. Essas 
expedições militares receberam o nome de Cruzadas. 
  

Existiam corporações de 

padeiros, sapateiros, 

ferreiros, tecelões, etc. Ao 

ser aceita na corporação, a 

pessoa se tornava aprendiz e 

trabalhava para um mestre 

em troca de abrigo, comida e 

roupa. Mais tarde, tornava-

se oficial, com direito a 

pagamento e, após sete 

anos, fazia uma prova, para 

ter direito a se tornar mestre 

e ter sua própria oficina. 

http://idademedia.wordpress.com/
http://gloriadaidademedia.blogspot.com.br/
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As principais causas que motivaram essas expedições foram as promessas, feitas pela Igreja, 

de que seus participantes teriam a salvação eterna. Aliado a isso, sob o aspecto político e social, 
havia a necessidade de obter melhores condições materiais para os estamentos: para os nobres, 
terras; para o povo, comida; para os mercadores, a ampliação das rotas de comércio. 
 

 

                http://ascruzadas.blogspot.com.br. Acesso em 27/07/13. 

 
As principais consequências socioeconômicas das Cruzadas foram: o aumento do comércio 

entre Ocidente/Ocidente; o fato de os europeus passarem a controlar o fluxo comercial de 
especiarias no mar Mediterrâneo; a queda significativa de poder entre os nobres, que também 
perderam parte de seus servos, uma vez que muitos deles foram participar das Cruzadas. 

Os comerciantes, de fato, prosperaram consideravelmente, pois o comércio e as cidades 
voltaram a ser lugares bem dinâmicos, com intenso intercâmbio de objetos e culturas entre o 
Ocidente e Oriente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ao todo, aconteceram oito 
movimentos de Cruzadas, que na época eram 
chamadas de “Guerra Santa” ou peregrinação. 

Já do lado muçulmano, elas eram simplesmente 

chamadas de “invasões francas”. A maior parte 
do percurso era feito a pé. Também usavam 
barcos e cavalos. A Primeira Cruzada foi 
organizada por Pedro, o Eremita, e ficou 
conhecida como  "A Cruzada dos Mendigos"  ou 

"Cruzada Popular". Em 1212, entre a 3ª e 4ª 

Cruzadas, houve a Cruzada das Crianças. O 

movimento contou com cerca de 50 mil crianças 

que foram enviadas para o Oriente. A Terceira 

Cruzada ficou conhecida como "Cruzada dos 

Reis", pois contou com a participação de 

importantes reis europeus: Ricardo, Coração de 

Leão (Inglaterra); Frederico Barba Ruiva (Sacro 

Império Romano-Germânico) e Filipe Augusto 

(rei dos Francos). Apesar do caráter religioso, 

muitos cavaleiros fizeram saques e roubos em 

cidades do oriente.  

 (Disponível em: http://www.suapesquisa.com . 

 Acesso em: 27/07/13.) 
 

http://ascruzadas.blogspot.com.br/
http://www.suapesquisa.com/
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                     Disponível em: http://www.descobrindohistoria.com.br. Acesso em 27/08/13. 
 

Entre os anos 1000 e 1300, a Europa passou por transformações nas cidades e no aumento 
populacional; no entanto, a partir de 1400, começou uma crise que se estendeu por muito tempo e 
que foi marcada por fome, doenças e revoltas. 

A população aumentou durante o período de prosperidade. Mas quando ocorreram 
mudanças climáticas, como seca em uma região e inundações em outras, as colheitas não atenderam 
à demanda (necessidade) da população, fazendo com que milhares de pessoas morressem de 
fome. As más condições de higiene fizeram a “peste negra” virar uma epidemia, que exterminou 
cerca de 1/3 da população europeia. 

As mortes provocadas pela peste e pela Guerra dos Cem Anos resultaram na redução da 
oferta de mão de obra, ou seja, havia menos camponeses para trabalhar. O resultado foi a queda de 
produção de grãos nos campos. Os nobres, para não terem prejuízos, aumentaram os impostos sobre 
os camponeses, que promoveram revoltas, como a Jacquerie, na França (1358) e a Revolta de Watt 
Tyler, na Inglaterra (1381). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Com a intensificação do comércio, era necessário dominar a escrita para 

facilitar a administração dos negócios. Frequentar a escola era uma prova 

de honradez e acarretava ascensão social. Na maioria das vezes, as escolas 

ficavam perto de centros religiosos e os “alunos” ficavam sujeitos à 

disponibilidade do seu mestre/professor. Ensinavam, dentre outras 

disciplinas, as quatro operações, bem como o cálculo da taxa de juros. 

Para os futuros banqueiros, um tópico importante era a conversão de 

moedas.                                                                                           

   Disponível em: http://www.descobrindohistoria.com.br. Acesso em 27/08/13. 

 

http://www.descobrindohistoria.com.br/
http://www.descobrindohistoria.com.br/
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                        http://www.jfcros.com. Acesso em: 28/07/13.             http://precisamosdenota-1ano.blogspot.com.br  
Acesso em: 28/07/13. 

 

GLOSSÁRIO 

Excedente: o que sobra; ultrapassa. 
Liga Hanseática: foi uma aliança de cidades mercantis que estabeleceu e manteve um monopólio 
comercial sobre quase todo o norte da Europa e do Mar do Báltico 
Agraciada: condecorada, premiada. 
Ostentação: comportamento de quem exibe riquezas. 
Epidemia: quando uma doença se desenvolve de maneira rápida em uma determinada região. 
 
 
ANOTE AÍ! 
DICAS DE LIVROS, SITES! 
 
FRANCO Júnior, Hilário. Cruzada: a Guerra Santa entre Ocidente e Oriente. São Paulo: Moderna 1999. 
MACEDO, José Rivair. Viver nas cidades medievais. São Paulo: Moderna, 1999 (Desafios). 
MACDONALD, Fiona. Como seria sua vida na Idade Média? São Paulo: Scipione, 1997. (Como seria a 
sua vida). 
SANTOS, Joel Rufino. Robin Hood: o Salteador Virtuoso. São Paulo: Scipione, 2003. 
www.abrem.org/links.htm. Acesso em: 1 mar. 2009. 
www.revistamirabilia.com. Acesso em: 1 mar. 2009. 
Filme O Incrível Exército de Brancaleone (1966, dirigido por Mario Monicelli, comédia satírica sobre a 
cavalaria medieval).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observe à esquerda, camponeses 

atacando um nobre; e à direita, 

pessoas infectadas pela peste 

negra. 

 

http://www.jfcros.com/
http://precisamosdenota-1ano.blogspot.com.br/
http://www.abrem.org/links.htm
http://www.revistamirabilia.com/
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Tarefas de Revisão 
 

01-Observe a gravura que segue: 
 

 

http://www.brasilescola.com. Acesso em 28/07/13. 

 
 
02-Escreva uma frase relacionando: aumento da produtividade agrícola e aumento populacional. 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
 
03- Nas cidades medievais, existiam as __________________________ ,  que eram associações de 
profissionais de um mesmo ramo de atividade. Elas controlavam os preços, qualidades e quantidade 
do produto a ser fabricado. Também estabeleciam regras para quem tivesse interesse em se 
profissionalizar. 
Assinale com um X a alternativa correta, que preenche a lacuna. 
( A ) Facção.    ( C ) Corporações de Ofício. 
( B ) Liga de Delos.   ( D ) Grêmios Recreativos. 
 
 
04-Explique o que foram as Cruzadas e cite duas de suas consequências. 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

Podemos observar uma 

inovação técnica surgida 

neste período, que 

contribuiu muito para 

aumentar a 

produtividade das 

lavouras. 

Você seria capaz de 

dizer qual é? 

___________________ 

 

 

http://www.brasilescola.com/
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05-No final da unidade, vimos que houve uma crise, que favoreceu o fim da chamada Baixa Idade 
Média. O que provocou essa crise, segundo a imagem a seguir? 
 

 

                                              http://vitorhugotrovadorcuriosidades.blogspot.com. Acesso em: 28/07/13. 
 
_________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://vitorhugotrovadorcuriosidades.blogspot.com/
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Unidade 3 
 

Você já viu alguém na rua de sua cidade usando alguma destas roupas? Consegue se 
imaginar ou imaginar suas amigas, mãe, professora ou irmãs se vestindo desta forma?  
  
Hijab     khimar    Burca 

  

http://ihijabi.blogspot.com.br    http://pt.made-in-china.com                      http://avoltaaomundo.wordpress.com/ 

 
Reflitam acerca de como seria no nosso país, com esse clima quente, para ir à praia, à escola 

ou para praticar alguma atividade física. 
Elas são utilizadas por uma questão religiosa, por mulheres de países diferentes que seguem 

o Islamismo. Para as fieis, essas vestimentas revelam o apreço que têm pela sua fé em Alá como 
Deus único e no profeta Mohammad, como seu profeta. Assim, a vestimenta é uma profissão de fé.  

Como o Islamismo surgiu e se espalhou pelo mundo é o que veremos neste capítulo.  Vamos 
aos nossos estudos do tema, está bem?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.com.br/imgres?hl=pt-BR&biw=1024&bih=677&tbm=isch&tbnid=y4a7m5qTrudFaM:&imgrefurl=http://hijabstyletrends.com/hijab-fashion/hijab-fashion-style-for-2013/&docid=5BPuO6G-9PVeYM&imgurl=http://hijabstyletrends.com/wp-content/uploads/2013/05/hijab-fashion-style-2013.jpg&w=600&h=719&ei=ZeLnUcvKM_f94AOrvIGwCQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:3,s:0,i:95
http://www.google.com.br/imgres?hl=pt-BR&biw=1024&bih=677&tbm=isch&tbnid=y4a7m5qTrudFaM:&imgrefurl=http://hijabstyletrends.com/hijab-fashion/hijab-fashion-style-for-2013/&docid=5BPuO6G-9PVeYM&imgurl=http://hijabstyletrends.com/wp-content/uploads/2013/05/hijab-fashion-style-2013.jpg&w=600&h=719&ei=ZeLnUcvKM_f94AOrvIGwCQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:3,s:0,i:95
http://www.google.com.br/imgres?hl=pt-BR&biw=1024&bih=677&tbm=isch&tbnid=y4a7m5qTrudFaM:&imgrefurl=http://hijabstyletrends.com/hijab-fashion/hijab-fashion-style-for-2013/&docid=5BPuO6G-9PVeYM&imgurl=http://hijabstyletrends.com/wp-content/uploads/2013/05/hijab-fashion-style-2013.jpg&w=600&h=719&ei=ZeLnUcvKM_f94AOrvIGwCQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:3,s:0,i:95
http://www.google.com.br/imgres?hl=pt-BR&biw=1024&bih=677&tbm=isch&tbnid=vSmogRGoSNBN0M:&imgrefurl=http://ihijabi.blogspot.com/2012/02/hijab-styles-to-suit-round-faces.html&docid=LDTVzDrL_QM_MM&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/__Ax-UFC7PrY/TMg8KG0nE7I/AAAAAAAAADg/bfe3_dIgjUM/s320/arabic-hijab-style-5.jpg&w=401&h=604&ei=ZeLnUcvKM_f94AOrvIGwCQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:23,s:0,i:163
http://pt.made-in-china.com/co_btjoab/product_2012-New-Parent-Child-Abaya-Long-Dress-Kids-Maxi-Dress-Islamic-Clothing_esniugieg.html
http://pt.made-in-china.com/co_btjoab/product_2012-New-Parent-Child-Abaya-Long-Dress-Kids-Maxi-Dress-Islamic-Clothing_esniugieg.html
http://www.google.com.br/imgres?hl=pt-BR&biw=1024&bih=677&tbm=isch&tbnid=sy2bYQlkxQzlJM:&imgrefurl=http://avoltaaomundo.wordpress.com/&docid=-6IWZxSARbW98M&imgurl=http://avoltaaomundo.files.wordpress.com/2011/11/burca1.jpg&w=200&h=238&ei=VePnUcuhKdLA4AOqi4HoBw&zoom=1&ved=1t:3588,r:29,s:0,i:183
http://ihijabi.blogspot.com.br/
http://pt.made-in-china.com/
http://avoltaaomundo.wordpress.com/
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A ASCENSÃO DO ISLÃ  
 

 
http://mundoestranho.abril.com.br. Acesso em 10/07/13. 

  
Na Península Arábica, o clima é muito quente e seco. Em seu território, porém, existem oásis. 

Os povos dessa região viviam dispersos, em tribos, cada uma delas com um líder e com suas 
tradições. 
 Existiam os árabes do deserto, também chamados de beduínos, que eram nômades, viviam 
próximo a oásis e se dedicavam à pecuária e à agricultura; e existiam os árabes do litoral, que se 
dedicavam ao artesanato e ao comércio. As duas cidades mais importantes desse período eram Meca 
e Yatreb (ou Yatribe), que mais tarde seria rebatizada de Medina. 

Os árabes eram politeístas e, na cidade de Meca, ficava a Caaba, um templo que reunia as 
imagens dos vários deuses que eles cultuavam. Lá havia também uma Pedra Negra, que também era 
cultuada. Acreditavam os árabes de então que ela era branca e que foi escurecendo por conta dos 
pecados dos homens. A Caaba era controlada pelos árabes da tribo coraixita, a mesma tribo em que 
Maomé nasceu. 

 http://www.comunidadeislamica.pt. Acesso em 10/07/13. 
Maomé nasceu por volta de 570, em uma família humilde e, ainda criança, quando ficou 

órfão, foi morar com o avô, entre os beduínos. Por volta dos 15 anos, começou a trabalhar como 
condutor de caravanas e foi nessa época que passou a conhecer pessoas que seguiam o judaísmo e o 
cristianismo, as duas religiões monoteístas até então conhecidas. 

Quando fez 25 anos, casou-se com uma viúva, de nome Kadija, e passou a fazer retiros 
espirituais nas montanhas. Afirma-se que em um desses retiros, Maomé teve uma visão do Arcanjo 
Gabriel, pedindo que ele pregasse que só havia um Deus  e que seu nome era Alá. Maomé foi 

Olhe como 

fiquei por 

conta dos 

pecados de 

vocês !!!!! 

http://mundoestranho.abril.com.br/
http://www.comunidadeislamica.pt/


 

 
24 

reunindo um grupo de seguidores, o que descontentou os comerciantes, porque passaram a vender 
menos imagens dos ídolos. Os comerciantes passaram a perseguir Maomé, que se mudou para 
Yatreb. Esse incidente , ocorrido em 622, é conhecido como Hégira, e marca o ano 1 do calendário 
muçulmano. Depois de oito anos da Hégira, Maomé e seus seguidores conquistaram Meca e 
destruíram as imagens dos deuses locais, conservando, porém, a Caaba. A cidade de Yatreb  passou a 
ser conhecida como Medina, cidade do profeta. Essa conquista é o marco inicial do nascimento do 
Islã, palavra árabe que significa “submissão total a Deus”. 

 

 
                                                http://www.historia.templodeapolo.net. Acesso em 10/07/13. 

 
O Islamismo tem como livro sagrado o Alcorão ou Corão e tem como referências os 

chamados cinco pilares: 

 Profissão de fé: crer em um único Deus, Alá, e seguir Maomé, seu mensageiro; 

 Oração: realizada cinco vezes ao dia, com o corpo voltado para Meca; 

 Jejum: praticado no mês do Ramadã, do nascer ao pôr do sol; 

 Zakat: para os ocidentais, traduz-se como “esmola”; mas o real sentido entre os 
muçulmanos é o de um dízimo pago ao Estado para ajudar os mais pobres;  

 Peregrinação (Hijjad, em Língua Árabe): ir a Meca pelo menos uma vez na vida. 
Ao morrer, em 632, Maomé tinha conseguido unir, através do Islamismo, as tribos árabes do 

deserto e do litoral, ao mesmo tempo criando um estado árabe. Seus seguidores passaram a 
discordar sobre como deveria ser sua sucessão, após a morte do profeta. Em torno dessa discussão, 
não havia concordância. Assim, surgiu a corrente Xiita, que afirma que só parentes legítimos de 
Maomé poderiam sucedê-lo; e a Sunita, que afirma que todo seguidor, independentemente de ser 
parente do profeta, poderia assumir o cargo de Califa, nome dado ao governante islâmico. 

 

 http://stellarevenge.blogspot.com.br. Acesso em 10/07/13. 
 

Os árabes sempre foram famosos comerciantes. Eles transportavam e vendiam artigos de 
luxo (sedas, jóias, tapetes) e especiarias (pimenta, cravo, gengibre), promovendo assim uma rica 
troca comercial e cultural do Oriente com o Ocidente. 

Foram muitas e importantes as contribuições dos povos árabes para o Ocidente, como a 
identificação de doenças, a exemplo do sarampo e da varíola. Praticando a alquimia, descobriram  

Você sabia que o café, 

a cana-de-açúcar e o 

algodão chegaram à 

América por mãos de 

árabes? 

 

http://www.historia.templodeapolo.net/
http://stellarevenge.blogspot.com.br/
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compostos atualmente utilizados em indústrias, como o álcool. Além disso, difundiram o uso da 
pólvora, do papel e da bússola (que foram invenções chinesas). E foram eles os criadores das 
histórias intituladas de As mil e uma noites. Nesse livro, uma mulher escrava consegue escapar da 
morte por ter sido capaz de seduzir o sultão (rei) com as histórias que conta. 

Muito importante também é a contribuição dos árabes para a formação da nossa língua, o 
português. Segundo os estudiosos, cerca de 4% do léxico português é de origem árabe, perdendo 
somente para o latim, que contribuiu para a formação de 90% do léxico do português. Se perde para 
o Latim, o Árabe ganha do Grego (3%) e de outras línguas (que somam 3%). Um exemplo de palavra 
árabe que usamos cotidianamente? Al-sukar, que deu origem a...açúcar!  
 
 
GLOSSÁRIO 
Oásis: local, em meio a um deserto, onde há água e vegetação. 
Dispersos: dividido, espalhado. 
Nômade: aquele que vaga, não mora ou fica em um lugar fixo. 
Politeísmo: religião caracterizada pela admissão de múltiplos deuses. 
Monoteísmo: religião caracterizada pela crença em um único Deus. 
Preceito: mandamento, ensinamento. 
 
ANOTE AÍ! 
DICAS DE LIVROS, SITES! 
 
BELTRÃO, Cláudia. Os árabes na Idade Média (os senhores do deserto). São Paulo: FTD, 2000.  
MARTINS, Maria Luísa Soriano. Contos árabes para jovens de todos os lugares. São Paulo: Algazarra, 
2002. 
TAHAN, Malba. O homem que calculava. Disponível em: 
 <http://www.tse.gov.br/hotSites/biblioteca/corujita/arquivos/O_homem_que_calculava.pdf>. 
Acesso em: 04/11/12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tse.gov.br/hotSites/biblioteca/corujita/arquivos/O_homem_que_calculava.pdf
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Tarefas de Revisão 
 
01-Como estavam organizados os árabes no período pré-islâmico? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
02-Assinale com um X a alternativa correta: 
 A ______________ era um templo, situado em ____________ que reunia as imagens dos 
diversos deuses adorados pelos árabes antes da implantação do Islamismo. 
( A ) Caaba  -   Meca. 
( B ) Caaba  - Yatreb. 
( C ) Caaba  -   Medina. 
( D ) Caaba - Bagdá. 
( E ) Caaba – Beirute. 
 

 
                                                                                            http://operamundi.uol.com.br. Acesso em 28/07/13. 

03-Explique o que foi a Hégira. 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
04-Nós que seguimos o calendário Cristão, temos como ano 1 o nascimento de Cristo e estamos, 
portanto, no ano 2013 depois de Cristo. Tendo como marco inicial do calendário muçulmano, a 
Hégira, que ocorreu em 622, em que ano eles estão? 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

http://operamundi.uol.com.br/
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05-Quando Maomé morreu, houve uma divergência relacionada à sua sucessão, que culminou na 
origem de correntes religiosas diferentes. Como isso aconteceu? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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Unidade 4 
 

  
http://universidadehiphop.blogspot.com.br. Acesso em 12/07/2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oi, eu sou um Griot. 

Através das minhas músicas 

e poemas ,transmito 

histórias do meu povo às 

novas gerações. Esse 

instrumento é chamado de 

Kora e é tocado apenas 

com o polegar e o 

indicador. Prestem atenção 

no que é relatado sobre 

meu povo. 

 

http://universidadehiphop.blogspot.com.br/
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AS ÁFRICAS 

O continente africano, entre os séculos VII e XVII, abrigou importantes civilizações, 
merecendo destaque, por sua administração e organização, o Império do Mali e o Reino do Congo. 
Vamos conhecê-los mais de perto! 

 http//:sites.google.com/site/heroisnegros701/ananse/sundiata. Acesso em: 12/07/13. 

O Império do Mali 
 
As principais fontes sobre a história desse povo são transmitidas oralmente pelos griots. Eles 

contam que o povo mandinga que habitava o Mali foi dominado pelos sossos, um povo do reino de 
Gana.  Porém, um dia os mandingas, liderados por Sundiata Keita, dominaram seus inimigos e 
posteriormente avançaram em direção a Gana, tornando-se um Império. Sundiata converteu-se ao 
islamismo, adotou o título de Mansa e, para facilitar a administração de seu Império, dividiu-o em 
províncias. 

Outros mansas importantes foram Abu Bacar I, que conquistou Songai, e Kanku Mussá, que 
explorou minas auríferas e importantes rotas comerciais. 

  
 
 
 
 
 
No Mali, praticava-se a mineração, dando-se ênfase ao ouro e ao cobre, à agricultura e ao 

pastoreio. Seu artesanato era desenvolvido, merecendo maior destaque os trabalhos de ourives e de 
tecelões. Seus mercadores são famosos até na atualidade. 
 O Imperador no Mali ouvia e julgava seus súditos e, quando havia necessidade, reunia um 
Conselho com auxiliares. Graças a esse método de escutar seu povo, que também previa a 
manutenção de tradições e costumes dos povos que eles dominavam, aliada a um exército forte, o 
Mali conseguiu permanecer como um Império grande e populoso até a chegada dos portugueses. 
 De início, os portugueses apresentaram-se como amigos, porém, ao perceberem que 
contavam com as armas de fogo desconhecidas pelos malineses, eles passaram a escravizá-los, com a 
ajuda de outras tribos que também queriam enfraquecer o Império. 
 
 

Sundiata Keita era portador de 

deficiência e, aos 3 anos, ainda 

não sabia andar e falava mal. Não 

era herdeiro direto do trono, pois 

não era o filho mais velho. Teve a 

vida poupada quando invadiram 

sua região por não representar 

perigo ao seu inimigo. E acabou, 

anos mais tarde, tornando-se o 

Imperador de todo o Mali. 

 

Quando Kanku Mussá foi a 

Meca, distribuiu toneladas de 

ouro entre os pobres, fazendo 

seu preço desvalorizar. 
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Reino do Congo 

 
                                                         http://daeunstripstokongo.blogspot.com.br. Acesso em 12/07/13. 

  
Nimi Lukeni, líder dos kigongo, casou-se com uma mulher do povo ambundo e foi dessa 

união que surgiu o reino do Congo. Ele passou a ser conhecido como Mani (senhor do Congo) e, mais 
tarde, seus sucessores foram aumentando essa área. 
 O Mani Congo recebia impostos que eram pagos em espécie e em nzimbu. Ele também se 
encarregava de ouvir seus súditos e de aplicar a justiça. 
 A vida econômica no Reino do Congo girava em torno da agricultura e do pastoreio. E tudo 
era feito coletivamente. O sal era monopólio real e o ferro era um metal trabalhado apenas pelos 
nobres. 
 Os portugueses apoiaram Nzinga Mbemba na sucessão real e ele, por sua vez, converteu-se 
ao cristianismo, adotando o nome de Affonso I. O rei Affonso I tornou-se aliado dos portugueses com 
o intuito de melhorar a educação, a saúde e o poder bélico de seu povo. No entanto, essa aliança 
resultou em uma maneira ainda mais fácil de escravização de seu povo, por parte dos portugueses. 
Em 1665, os portugueses dominaram todo o reino do Congo.  
 

GLOSSÁRIO 

Nzimbu: era o que no Congo se considerava como dinheiro, uma espécie de concha marinha obtida 
na Ilha de Luanda.  
Monopólio: quando só uma pessoa pode fazer uso de determinada coisa. 
Bélico: relativo a armas.  
 
ANOTE AÍ! 
DICAS DE LIVROS, SITES! 
BARBOSA, Rogério Andrade. Sundjata: o príncipe leão. Rio de Janeiro: Agir, 1995. 
www.museuafrobrasil.com.br. Acesso em: 1 mar. 2009. 
Filme Uma jornada da esperança (2003, África do Sul, Paris Filmes, direção de David Hickson) 

http://daeunstripstokongo.blogspot.com.br/
http://www.museuafrobrasil.com.br/
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Tarefas de Revisão 
 
01-Relacione cada governante do Império Mali a seus respectivos feitos. 
( 1 ) Sundiata Keita. 
( 2 ) Abu Bacar I. 
( 3 ) Kanku Mussá. 
(   ) Ampliou o território do Mali até Songai. 
(   ) Venceu o povo mandinga e conquistou Gana.  
(   ) Em sua peregrinação, a Meca doou tanto ouro aos pobres que fez seu preço despencar. 
 
02-Explique como foi possível preservar a história do povo do Mali e onde estão suas principais 
fontes históricas. 
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
03-Como foi possível a durabilidade do Império do Mali em um tempo onde existiam tantas guerras 
para conquistar a região?  
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
04-No Reino do Congo, a moeda corrente era o _____________, que era uma espécie de concha 
marinha obtida na Ilha de Luanda, de monopólio real. 
Assinale com um x a alternativa correta. 
( A ) milhete. 
(B ) nzimbu. 
( C ) ouro. 
( D ) real. 
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AVALIAÇÃO 1 

 
                                                      Disponível em: http://www.123rf.com. Acesso em: 12/07/2013. 
 

Qual a diferença entre os títulos da nobreza? 
Os cinco principais títulos de nobreza formam uma escadinha hierárquica que obedece à 

seguinte ordem, a começar do mais poderoso: duque, marquês, conde, visconde e barão.  
Na Idade Média, cada um desses fidalgos recebia do rei um pedaço de terra onde eles 

mandavam e desmandavam, ajudando na administração do reino. "Os nobres tinham autoridade 
jurídica e militar sobre o território concedido pelo monarca. Entre outras coisas, eles cobravam 
impostos, cuidavam das fronteiras e recrutavam exércitos para o reino", diz o historiador Celso Silva 
Fonseca, da Universidade de Brasília. Quanto mais alta a honraria, mais terra o nobre ganhava, e 
mais poder ele era autorizado a exercer. 

 Os títulos surgiram no século V, quando a Europa foi retalhada em vários pequenos reinos. 
Dentro desses impérios, os nobres formavam uma elite de parentes ou de súditos que ajudavam o rei 
na conquista de novas terras. A partir do século IX, os títulos se tornaram hereditários, passando de 
pai para filho. 

 No Brasil, essas designações da fidalguia aportaram no século XIX. No total, 1.211 títulos de 
nobreza foram distribuídos por aqui. Mas com uma diferença importante: eles não eram 
transmitidos de pai para filho. Se o herdeiro de um nobre quisesse ter direito à mesma honraria, 
teria de pagar ao governo. Um título de duque, por exemplo, custava três vezes mais que um de 
barão. Com a proclamação da República, em 1889, todos os ícones dos tempos de monarquia foram 
banidos pelos militares, incluindo os títulos de nobreza.  

Hoje, essas condecorações não valem nada. Mas, na Inglaterra e em outras monarquias 
européias, ser barão ou conde ainda garante certo prestígio social.  

(Fonte: http://mundoestranho.abril.com.br. Acesso em 12/07/2013.) 
 

01- Quantos são e quais são, na respectiva ordem, os títulos de nobreza mais importantes? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
02-Quais eram as funções de um nobre dentro de seu feudo? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

http://www.123rf.com/
http://mundoestranho.abril.com.br/
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03-Quando os títulos surgiram, no século V, quem fazia parte da nobreza? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
04-Qual a diferença que existia entre a nobreza da Europa e a que existiu no Brasil? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
05-Observe a gravura que segue: 

 (Fonte: http://profisabelaguiar.blogspot.com.br. Acesso em: 12/07/2013.) 

Ela representa a organização da sociedade no período denominado de ______________, e tinha 
como principal característica ser _________________ ; ou seja, não permitir a mudança das ordos.  
Assinale com um x a alternativa correta, que preenche as lacunas. 
( A ) feudalismo  -   estamental.  ( C ) socialismo   - estamental. 
( B ) capitalismo   -  classista.  ( D ) feudalismo – classista. 
 
06-Explique como funcionava um feudo, identificando as relações de suserania e de vassalagem nele 
presentes. 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
07- Observe a gravura e elabore uma frase, relacionando-a com a sociedade árabe, antes da criação 
do islamismo. 

 (Fonte: http://tenda-arabe.blogspot.com.br. Acesso em: 12/07/2013) 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

http://profisabelaguiar.blogspot.com.br/
http://tenda-arabe.blogspot.com.br/
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08-Existem vários calendários. No Ocidente, o mais usual é o cristão, que tem como marco o 
nascimento de Cristo. Mas quem segue o islamismo está submetido a um calendário próprio, que 
tem seu início  ____________________ . 
( A ) em Yatreb.    ( C ) na Hégira. 
( B ) em Medina.   ( D ) em Meca. 
 
09-A história dos povos africanos vem sendo preservada, graças, em parte, a uma tradição de mantê-
la viva na oralidade através dos tempos. Quem é responsável por esse feito? 
_____________________________________________________________________________ 
 
10-Tanto no reino do Congo, quanto no Império do Mali, vimos que foram os ________________ os 
responsáveis pela dominação de seu povo. Um dos fatores que os tornaram imbatíveis foi a 
utilização de _____________________, que os nativos desconheciam. 
( A ) franceses   -   armas de fogo. 
( B ) ingleses   - armas de fogo. 
( C ) espanhóis   - armas de fogo. 
( D ) portugueses   - armas de fogo. 
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Unidade 5 
 
 

 http://euevcfazendoarte.wordpress.com. Acesso em: 13/07/2013. 

   
http://bronzeartes.blogspot.com.br          http://www.sensacionalista.com.br        http://www.sensacionalista.com.br 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://euevcfazendoarte.wordpress.com/
http://bronzeartes.blogspot.com.br/
http://www.sensacionalista.com.br/
http://www.sensacionalista.com.br/
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O RENASCIMENTO E A REVOLUÇÃO CIENTÍFICA 
 No século XI, o desenvolvimento comercial e urbano possibilitou um intenso intercâmbio 
entre o Oriente e o Ocidente, o que proporcionou novas formas de pensar, que foram se difundindo 
pela Europa, influenciando a literatura, as artes e as pesquisas científicas. Esse movimento ficou 
conhecido como Renascimento. 
 Os idealizadores do Renascimento buscavam inspiração nas culturas gregas e romanas. Eles 
também procuravam se opor às idéias medievais, como, por exemplo, aquelas crenças de que os 
acontecimentos em nossas vidas eram determinados por Deus. Dessa forma, passaram a desenvolver 
valores antropocêntricos, valorizando as pesquisas e o racionalismo. 
 A burguesia nesse período era uma classe em ascensão, que defendia o individualismo. 
Alguns desses burgueses tinham a intenção de obter prestígio, patrocinando os artistas da época. 
Eles ficaram conhecidos como Mecenas. 
 O Renascimento teve sua origem na Itália, pois lá existiam cidades com atividades comerciais 
e financeiras importantes, portanto com vários mecenas dispostos a investir nos grandes talentos da 
época. Além disso, lá havia os monumentos arquitetônicos que serviam de inspiração aos artistas. 
 A produção dessa época trouxe importantes inovações, tais como: 

.  o realismo, na representação da figura humana;  

.  a sensação de profundidade nas telas (perspectiva); 

. o autorretrato, como marca do individualismo em oposição aos retratos coletivos que 
prevaleceram durante a Idade Média. 
 São exemplos de obras desse período: 
Na literatura... 

 Disponível em: http://redes.moderna.com.br. Acesso em: 13/07/2013. 
 
       

 
         Disponível em: http://oquepensameles.blogspot.com.br. Acesso em: 13/07/2013. 

 
 

William Shakespeare, inglês, autor de 

Romeu e Julieta, de Hamlet. Na época 

em que ele viveu, era ilegal para 

mulheres atuar no teatro. Todas as 

personagens do sexo feminino eram 

interpretadas por homens. O que você 

diria sobre isso?  

 

Luís de Camões, considerado o maior 

poeta da língua portuguesa, autor de 

Os Lusíadas, épico, conta a viagem do 

navegador Vasco da Gama às Índias. 

Serviu como militar algumas vezes. 

Em seu primeiro período, na África, 

perdeu um olho, em batalha. Em um 

outro episódio, em um naufrágio, 

salvou os manuscritos de Os 

Lusíadas, nadando até a praia. 

 

http://redes.moderna.com.br/
http://oquepensameles.blogspot.com.br/
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Disponível em: http: //www.listal.com. Acesso em: 13/07/2013. 

 
Na pintura e na escultura... 

 
http://rumbochamanico.blogspot.com.br.Acesso em: 13/07/2013. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
                http://www.michelangeloclub.com/pieta-de-michelangelo.html . Acesso em: 14/07/13. 
 

 
 
 

Miguel de Cervantes, espanhol, escreveu Dom 
Quixote. Sátira aos cavaleiros medievais. Por 

ter a mão esquerda deformada, conseqüência 

de um ferimento dos anos em que foi 

soldado, recebeu o apelido de El Manco de 

Lepanto. Nessa época,  tinha 24 anos. Depois 

dessa história de vida você acha que uma 

pessoa com algum problema físico pode ser 

considerada menos capaz? 

 

Sandro Botticelli, italiano, autor de quadros onde 

se via nitidamente a influência greco-romana, 

como esse, O nascimento de Vênus. Você seria 

capaz de citar quais são as influências greco-

romanas que estão presentes neste quadro? 

Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni 
nasceu em Caprese, região toscana, província 
de Arezzo, na Itália em 06 de Março de 1475. A 
família Buonarroti era de uma linhagem 
nobre,mas em decadência. Quando tinha seis 
anos de idade, sua mãe faleceu e ele foi 
entregue aos cuidados de uma ama de leite na 
cidade onde o pai dela e seu marido 

trabalhavam como cortadores de mármore, em 
Settignano. O menino cresceu nesse ambiente, 
e com este convívio direto com o mármore 
pode estudar as diversas técnicas de escultura.  

 

http://www.listal.com/
http://rumbochamanico.blogspot.com.br/
http://www.michelangeloclub.com/pieta-de-michelangelo.html%20acesso%20em%2014/07/13
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Durante o Renascimento, a valorização do racionalismo proporcionou o desenvolvimento de 

estudos de Matemática, Física, Geometria, Astronomia, Cartografia, Anatomia e de outros campos. A 
observação da natureza suscitou dúvidas de suas leis, que estimulavam pesquisas para respondê-las, 
surgindo assim novas teorias. 

Foi nesse período que Galileu Galilei inventou o telescópio e o termômetro. Ele também é 
responsável pela comprovação da Teoria Heliocêntrica, que afirma que a Terra gira em torno do Sol, 
que é o centro do Universo.  Por esse estudo, Galileu foi acusado de heresia pela Igreja Católica, que 
afirmava ser a Terra o centro do Universo (Teoria Geocêntrica). Para não morrer na fogueira, Galileu 
negou sua descoberta. 

 

 
                      http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=1352. Acesso em: 14/07/13. 
 

Outro grande nome dessa época foi Johann Gutenberg, um alemão, que desenvolveu a 
imprensa. Aos poucos, essa manufatura foi substituindo o trabalho dos monges copistas e, graças ao 
barateamento dos custos da produção literária, houve uma maior circulação de ideias e 
conhecimentos. 

  
Disponível em: www. digitalblue.blogs.sapo.pt. Acesso em: 14/07/13. 

O primeiro livro impresso por Gutenberg 

foi a Bíblia, num processo que levou 

cinco anos. Ao longo da História, 
observamos que o processo de deter o 

conhecimento e a escrita, era restrito às 

elites, como os nobres, sacerdotes e 

escribas. Nesse sentido de popularizar o 

conhecimento para outros segmentos 

da sociedade, a invenção da imprensa 

foi de fundamental importância. 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=1352
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GLOSSÁRIO 
Antropocêntrico: o homem como o centro de tudo. 
Racionalismo: visão que enfatiza a razão humana e sua capacidade para responder a questões. 
Individualismo: tendência em colocar seus interesses em primeiro lugar; por muitos, considerado 
sinônimo de egoísmo. 
Autorretrato: retrato de si mesmo feito por alguém (em pintura, desenho, escultura, texto literário). 
Heresia: doutrina contrária aos preceitos estabelecidos pela Igreja. 
 
ANOTE AÍ! 
DICAS DE LIVROS, FILMES! 
CAPRA, Fritjof. A ciência de Leonardo da Vinci: um mergulho profundo na mente do grande gênio. São 
Paulo: Cultrix, 2008. 
CHIANCA, Leonardo. Dom Quixote, 1. ed. São Paulo: Difusão Cultural do Livro, 2005. 
Filme Agonia e êxtase (1965, EUA, Épico com direção de Carol Reed). 
Filme Giordano Bruno (1973, Itália, Drama com direção de Giuliano Montaldo). 
Filme Shakeaspeare apaixonado (1999, EUA/Reino Unido, Comédia dramática sob direção de John 
Madden). 
Filme Romeu e Julieta (1994, França, Drama sob direção de Patrice Chéreau).  
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Tarefas de Revisão 
 
01-Explique o que foi o Renascimento. 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
02-Na imagem, observe duas características que nos remetem à sua fonte de inspiração: a cultura 
greco-romana. Descreva quais são. 

 

http://historiainte.blogspot.com.br/2013/02/o-renascimento-cultural.html. Acesso em: 14/07/13. 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
03-Nesta tela, temos o exemplo de uma inovação muito difundida por pintores da época do 
Renascimento. Trata-se: 

 http://www.portalsaofrancisco.com.br. Acesso em: 14/07/13. 

 
( A ) do autorretrato.    ( C ) da serigrafia. 
( B )da  fotografia.    ( D ) da Arte Sacra. 
 
 
 
 

http://historiainte.blogspot.com.br/2013/02/o-renascimento-cultural.html.%20Acesso%20em:%2014/07/13
http://www.portalsaofrancisco.com.br/
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04-Diferencie a Teoria Heliocêntrica da Teoria Geocêntrica. 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
05-Observe a frase abaixo: 
A invenção da imprensa foi fundamental para a difusão das ideias renascentistas. 

Você concorda com essa afirmação? Justifique. 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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Unidade 6 
 

 
http://tiagomaciel.webnode.com.br. Acesso em: 14/07/13. 

 
Com a nova postura do homem, adquirida com o Renascimento, surgiram questionamentos 

sobre a conduta da Igreja Católica, pois alguns de seus membros cometiam abusos. Isso permitiu que 
na Alemanha, na França e na Inglaterra surgissem novas Igrejas, com doutrinas que agradavam a 
burguesia em franca ascensão. 
 
REFORMA PROTESTANTE 
  

Alguns membros da Igreja Católica viviam em meio ao luxo e à riqueza, vendiam artigos 
religiosos falsos, uma prática chamada de Simonia, e o perdão dos pecados, chamado de 
Indulgências. 
 
 

  Disponível em: http://pelasescrituras.blogspot.com.br. Acesso em: 14/07/13. 
 
  
 

Martinho Lutero era alemão da cidade de 

Eisleben. Foi educado severamente. Seu pai 

trabalhava em uma mina de carvão, era muito 

pobre e, ainda assim, fez com que seu filho 

estudasse. Mais tarde, cursou Direito, mas 

gostava muito de estudar a Bíblia. Tanto que 

trocou esse curso por Teologia. Ele defendia que 

todos deviam saber ler para estudar a Bíblia, o 

que contribuiu para a alfabetização de muitas 

pessoas. 

oas. 

 

http://tiagomaciel.webnode.com.br/
http://pelasescrituras.blogspot.com.br/
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Na Alemanha, o monge Martinho Lutero, escreveu 95 teses, nas quais criticava a venda de 

indulgências e o comportamento de alguns membros do clero. O Papa Leão X excomungou-o e a 
partir daí ele fundou a Igreja Luterana. 
 A Igreja de Lutero acreditava que só a fé salva, que a Bíblia é a única fonte confiável. Além 
disso, proibia o culto aos santos, considerava o batismo e a eucaristia como os dois únicos 
sacramentos e não impunha o celibato entre seus membros. 

 

http://mantenedordafe.org . Acesso em: 15/07/13. 

 
 
 
As principais ideias (concepções religiosas) defendidas por Calvino foram: 
-  a salvação só é atingida através da fé; 
- a crença na Predestinação Divina: a salvação é concedida por Deus somente para 
algumas pessoas eleitas e o sinal dos escolhidos é a prosperidade material; 
- a visão de que todo homem é pecador por natureza; 
- a defesa de que a realização de culto religioso deve ser feito em local simples e 
sem imagens. O culto deve ser composto apenas por comentários bíblicos, sem 
cerimônias; 
- a realização da eucaristia e do batismo.  

O estilo de vida burguês fez com que rapidamente o Calvinismo se 
espalhasse pela Europa. Na Escócia, eles receberam o nome de presbiterianos; na 
Inglaterra, de puritanos; e na França, de huguenotes.  

 
Disponível em: http://blogdoflavionassar.blogspot.com.br. Acesso em: 15/07/13. 

  

João Calvino era francês, de  

Noyon ( nasceu em 10/07/1509 

e faleceu em Genebra – Suíça – 

em 27/05/1564). Calvino 

iniciou o movimento conhecido 

por Calvinismo. Até os 24 

anos de idade, Calvino era 

católico. Em 1533, converteu-

se ao protestantismo. Foi 

perseguido na França e, no ano 

de 1536, fugiu para Genebra 

(Suíça). 

 

As guerras entre católicos e 

protestantes resultaram em 

um massacre em  

24/08/1572, no dia de São 

Bartolomeu. Católicos, com o 

apoio do governo, 

executaram milhares de 

huguenotes em Paris, 

durante o casamento da 

rainha Marguerite de Valois 

(católica) com o rei Henrique 

de Navarra (huguenote), feito 

para selar a paz entre os dois  

lados. 

 

http://www.google.com.br/imgres?hl=pt-BR&biw=1024&bih=677&tbm=isch&tbnid=WQi93sPJ0zn1JM:&imgrefurl=http://mantenedordafe.org/blog/%3Fp%3D15919&docid=Anqhbe1h7xWgYM&imgurl=http://mantenedordafe.org/blog/wp-content/uploads/John-Calvin1-300x297.jpg&w=300&h=297&ei=CDjkUfHXIsr07Aarj4HwAg&zoom=1&ved=1t:3588,r:19,s:0,i:145
http://www.google.com.br/imgres?hl=pt-BR&biw=1024&bih=677&tbm=isch&tbnid=WQi93sPJ0zn1JM:&imgrefurl=http://mantenedordafe.org/blog/%3Fp%3D15919&docid=Anqhbe1h7xWgYM&imgurl=http://mantenedordafe.org/blog/wp-content/uploads/John-Calvin1-300x297.jpg&w=300&h=297&ei=CDjkUfHXIsr07Aarj4HwAg&zoom=1&ved=1t:3588,r:19,s:0,i:145
http://www.google.com.br/imgres?hl=pt-BR&biw=1024&bih=677&tbm=isch&tbnid=WQi93sPJ0zn1JM:&imgrefurl=http://mantenedordafe.org/blog/%3Fp%3D15919&docid=Anqhbe1h7xWgYM&imgurl=http://mantenedordafe.org/blog/wp-content/uploads/John-Calvin1-300x297.jpg&w=300&h=297&ei=CDjkUfHXIsr07Aarj4HwAg&zoom=1&ved=1t:3588,r:19,s:0,i:145
http://www.google.com.br/imgres?hl=pt-BR&biw=1024&bih=677&tbm=isch&tbnid=WQi93sPJ0zn1JM:&imgrefurl=http://mantenedordafe.org/blog/%3Fp%3D15919&docid=Anqhbe1h7xWgYM&imgurl=http://mantenedordafe.org/blog/wp-content/uploads/John-Calvin1-300x297.jpg&w=300&h=297&ei=CDjkUfHXIsr07Aarj4HwAg&zoom=1&ved=1t:3588,r:19,s:0,i:145
http://blogdoflavionassar.blogspot.com.br/
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Na Inglaterra, o rei Henrique VIII queria se livrar da influência do Papa e da cobrança de seus 

impostos. O rei também queria se separar de Catarina de Aragão (espanhola e católica), para se casar 
com Ana Bolena. Como teve seu pedido recusado, rompeu com a Igreja Católica, casou-se com Ana 
Bolena e fundou, apoiado pelo Parlamento, a sua própria Igreja, chamada Anglicana. 
 Para obter aliados, confiscou as terras da Igreja Católica e vendeu-as ou ofereceu-as de 
presente aos nobres e burgueses que se tornassem Anglicanos. Sendo assim, seu poder político e 
religioso foi se consolidando. 

 
http://valeriareis.blogspot.com.br. Acesso em: 15/07/13. 

 
A Contrarreforma 
  

A Igreja Católica, buscando conter o avanço das novas Igrejas Protestantes, organizou um 
movimento chamado Reforma Católica ou Contrarreforma. Ela foi idealizada no Concílio de Trento, e 
impulsionada pelos Jesuítas e pela Inquisição. 
 O Concílio deliberou as seguintes medidas: 

. criação de Seminários; 

. manutenção dos  sete sacramentos, do poder do Papa e da proibição do casamento de 
padres e freiras; 

 . reativação do Tribunal da Inquisição, que vigiava, julgava e punia os chamados hereges. 

 
 

 

 

 

Henrique VIII teve seis esposas, 

e quase todas tiveram final 

trágico. Catarina de Aragão, Ana 

Bolena, Jane Seymour, Ana de 

Cleves, Catarina Howard e 

Catarina Parr (de cima para 

baixo, e da esquerda para 

direita) ficaram conhecidas 

como: a divorciada, a 

decapitada, a morta, a segunda 

divorciada, a segunda 

decapitada e a sobrevivente. 

http://leiturasdahistoria.uol.co

m.br. Acesso em: 14/07/13. 

http://valeriareis.blogspot.com.br/
http://leiturasdahistoria.uol.com.br/
http://leiturasdahistoria.uol.com.br/
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GLOSSÁRIO 
Excomungar: expulsar; rejeitar; amaldiçoar. 
Celibato: é o estado do homem ou da mulher que vivem, espontaneamente, em solidão, sem se 
casar. 
Consolidar: tornar mais sólido, fortalecer; tornar duradouro. 
Concílio: reunião de autoridades eclesiásticas com o objetivo de discutir e deliberar sobre questões 
pastorais, de doutrina, de fé e de costumes (moral).  
 
 
ANOTE AÍ! 
DICAS DE LIVROS, SITES, FILMES! 
KUG, João. Lutero e a Reforma religiosa. São Paulo: FTD, 1998. 
SIQUEIRA, Sônia Aparecida. A Inquisição. São Paulo: FTD, 1998. 
http://leiturasdahistoria.uol.com.br  
http://valeriareis.blogspot.com.br  
Filme A Outra (2008, EUA/Reino Unido, Drama dirigido por Justin Chadwick). 
Filme Lutero (Biografia histórica, co-produção Alemanha/EUA). 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://leiturasdahistoria.uol.com.br/
http://valeriareis.blogspot.com.br/
http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-127364/
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Tarefas de Revisão 
 

01-Elabore um texto, explicando quais  eram as condutas adotadas por parte do clero que fizeram 
surgir questionamentos sobre a postura da Igreja Católica. 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
02-Uma das práticas usuais no período que antecede a Reforma Protestante é a venda do perdão dos 
pecados. Uma prática que era chamada de: 
 ( A ) simonia.     ( C ) indulgências. 
( B ) carestia.     ( D ) dízimo. 
 
03-Cite e comente dois princípios defendidos por João Calvino, que faziam parte da Doutrina 
Calvinista. 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
04-Observe a imagem e depois analise qual a sua relação com o avanço do Protestantismo. 

  http://ativandoneuronios.com. Acesso em: 16/07/13. 
 
05-Como a Igreja Católica se comportou frente à expansão do protestantismo? Dê exemplos de suas 
medidas comentando cada um dos temas escolhidos. 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

http://ativandoneuronios.com/
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Unidade 7 

 

 
Disponível em: http://noticias.r7.com. Acesso em: 16/07/13. 

  
O rapaz da foto é o príncipe William, da Inglaterra. Seu casamento foi muito celebrado, pois 

ele pode se tornar um dia o rei da Inglaterra. Atualmente são sete monarquias que fazem parte da 
União Europeia:  Bélgica, Dinamarca, Luxemburgo, Países Baixos, Espanha, Suécia e Reino Unido. 

 Você já teve curiosidade de saber como elas surgiram ou como se tornaram fortes, em 
detrimento de outras famílias?  

Com o recuperação do comércio e o crescimento urbano, os negócios se intensificaram.  
Porém, existiam problemas para os comerciantes, dentre eles, os diversos tipos de moedas e de 
impostos que tinham que ser adaptados em cada feudo. 

Os burgueses precisavam de proteção e de favores; a nobreza empobrecida após as 
Cruzadas pedia ao rei ajuda militar para reprimir as revoltas camponesas; já os camponeses 
procuravam, no rei, apoio para defesa contra os abusos dos senhores feudais. 

Os reis recebiam dinheiro dos burgueses e investiam em um exército profissional e 
assalariado, podendo assim criar impostos, moeda única no seu território e, aos poucos, impor a sua 
autoridade entre os súditos. 

Vejamos os casos em Portugal, Espanha, Inglaterra e na França, os principais reinos 
responsáveis pela colonização das Américas. 

 
 
 
 
 
 
 

http://noticias.r7.com/


 

 
48 

 
FORMAÇÃO DOS ESTADOS NACIONAIS 

 
http//:respirehistoria.blog.terra.com.br. Acesso em: 16/07/13. 

 
Portugal            

 http://www.arqnet.pt/. Acesso em: 16/07/13. 

 
 
Espanha 

 

 http://historiativanet.wordpress.com. Acesso em: 16/07/13. 

 
 
 

Tanto Portugal quanto a 

Espanha, formaram-se 

como reinos no contexto 

da Guerra da 

Reconquista, com a qual  

os católicos queriam 

recuperar os territórios 
ocupados por árabes 

muçulmanos. 

O nobre Henrique de Borgonha, no século XI, 

ganhou do rei de Castela e Aragão, pela 

bravura em combate contra os árabes, um 

pedaço de terra chamado Condado 

Portucalense. Seu primogênito, Afonso 

Henriques, continuou a combater os árabes e 

também liderou a independência do condado, 

tornando-se, em 1139, o primeiro rei de 

Portugal. 

 

As lutas contra os árabes, nessa região, 

eram lideradas pelos reinos católicos de 

Aragão e de Castela. Nos dois reinos, 

existiam burgueses prósperos que 

contribuíam financeiramente para a luta. 

Em 1469, o rei Fernando de Aragão 

casou-se com Isabel de Castela, unindo 

os reinos. Posteriormente, em 1492, 

seus exércitos reconquistaram Granada 

e Navarra, completando a formação 

atual da Espanha. 

 

http://www.google.com.br/imgres?um=1&sa=N&hl=pt-BR&biw=1024&bih=677&tbm=isch&tbnid=wS_PXsPwjiJCoM:&imgrefurl=http://www.barrosbrito.com/1890.html&docid=7yQ3OlzLLNWpAM&imgurl=http://www.barrosbrito.com/pictures/d__henrique.jpg&w=336&h=386&ei=u1TlUZiGNND54AOt8oDQAw&zoom=1&ved=1t:3588,r:2,s:0,i:89
http://www.google.com.br/imgres?um=1&sa=N&hl=pt-BR&biw=1024&bih=677&tbm=isch&tbnid=wS_PXsPwjiJCoM:&imgrefurl=http://www.barrosbrito.com/1890.html&docid=7yQ3OlzLLNWpAM&imgurl=http://www.barrosbrito.com/pictures/d__henrique.jpg&w=336&h=386&ei=u1TlUZiGNND54AOt8oDQAw&zoom=1&ved=1t:3588,r:2,s:0,i:89
http://www.arqnet.pt/
http://historiativanet.wordpress.com/
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Inglaterra 
 Guilherme I     Ricardo Coração de Leão      João Sem-Terra 

     

http://pt.wikipedia.org                            http://www.angus-donald.com          http://ameliaguimaraess.blogspot.com.br  

 
No século XI, Guilherme, o Conquistador, que era duque da Normandia, conquistou a 

Inglaterra e tornou-se o seu 1º rei, com o título de Guilherme I. Seu sucessor, Henrique II, continuou 
a centralização do reino. Porém, seu herdeiro, Ricardo Coração de Leão, passou a maior parte do seu 
governo lutando fora do país, o que contribuiu pra enfraquecer a figura do rei. 

João Sem-Terra, irmão e sucessor de Ricardo, aumentou muito os impostos para cobrir as 
despesas com as guerras. Os nobres reagiram e obrigaram o rei a assinar a Magna Carta, que 
determinava que o rei não poderia criar ou cobrar novos impostos sem o aval do Parlamento. 
 
 
França 
Filipe Augusto                Luis IX               Filipe IV, o Belo 

   
http://virgiliocamposhistoriaantiga.blogspot.com.br / http://frasesdossantos.blogspot.com.br/ http://historianovest.blogspot.com.br  

 
O primeiro rei que impôs sua autoridade na França foi Filipe Augusto (1165/1223). Ele 

conquistou feudos muito grandes, por meio do casamento e comprando terras de nobres.  
Luís IX, por sua vez, unificou as moedas e permitiu que quem fosse condenado pelo tribunal 

dos senhores feudais poderia recorrer ao tribunal real. Já Filipe IV, o Belo, exigiu que o clero também 
pagasse impostos. 

 

http://pt.wikipedia.org/
http://www.angus-donald.com/
http://ameliaguimaraess.blogspot.com.br/
http://virgiliocamposhistoriaantiga.blogspot.com.br/
http://frasesdossantos.blogspot.com.br/
http://historianovest.blogspot.com.br/
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Durante esse período, ocorreu a Guerra dos Cem Anos – que na verdade durou 116 anos –, 

entre a França e a Inglaterra. Essa guerra ocorreu porque o rei da Inglaterra queria tomar a França e 
os países também disputavam a rica região de Flandres. A vitória coube aos franceses, graças à ajuda 
de Joana d’Arc. 

  
Disponível em: http://historica.com.br. Acesso em: 16/07/13. 

 
Algumas monarquias, como a francesa, se transformaram em Absolutismo, que é um regime 

político no qual o rei tem poderes plenos para criar leis, aplicar a justiça, criar e cobrar impostos. 
Nesse tipo de governo, o rei fica acima da nobreza e da burguesia, servindo como mediador entre 
esses grupos sociais. 

Foram criadas teorias para justificar a obediência ao soberano. O inglês Thomas Hobbes 
(1588/1679), por exemplo, afirmava que “o homem era o lobo do homem”, e que, portanto, deveria 
existir alguém capaz de governar para o bem comum, que era o rei. O francês Jacques Boussuet 
(1627/1704), por sua vez, pregava a teoria do direito divino dos reis, ou seja, que Deus havia 
escolhido o soberano e não cabia aos súditos questionar os desígnios divinos. 
 O rei que mais soube encarnar a figura do monarca absolutista na Europa Ocidental foi o rei 
francês Luís XIV (1643/1715), autor da célebre frase: “O Estado sou eu”, também conhecido como o 
rei Sol. 

 
 

GLOSSÁRIO 
Condado: antiga jurisdição ou território de conde. 
Primogênito: que nasceu antes dos outros irmãos; Filho mais velho. 
Aval: aprovação. 
Desígnios: plano, projeto, intenção, propósito. 
Célebre: conhecido; que tem fama; 

Joana d’Arc  tornou-se ícone da França.  Filha 

caçula de Jacques d’Arc e de Isabelle Romée, 

camponeses humildes, modestos e 

analfabetos. A menina tornou-se muito 

religiosa, indo à igreja quase todos os dias. Aos 

13 anos, Joana começou a ouvir vozes. 

Acreditando que as vozes fossem de anjos ou 

santos, ela passa a obedecê-las. Aos 16 anos, 

as vozes passam a dizer que ela deve ir ao 

exército francês, coroar Carlos VII, como rei, e 

expulsar os ingleses da França. Com a 

coroação, Joana para de ouvir as vozes e 

decide  regressar à sua casa, mas o rei insiste 

que fique e continue lutando. Ela cede e acaba 

sendo presa pelos inimigos e entregue aos 

ingleses. Acusada de  bruxaria, é condenada à 

fogueira. No dia 30 de maio de 1431, Joana 

d’Arc é executada em praça pública, na 

fogueira. Suas cinzas são jogadas no Rio Sena.  

http://historica.com.br/
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Personificou: pessoa que interpreta ou representa de modo perfeito uma ideia ou alguma coisa de 
teor abstrato. 
 
 
ANOTE AÍ! 
DICAS DE LIVROS, SITES, FILMES! 
MIDLETON, Haydn. O cotidiano europeu no século XVI. São Paulo: Melhoramentos, 1992.  
TAYLOR, Lawrence. O cotidiano europeu no século XIVI. São Paulo: Melhoramentos, s.d. 
Filme Elizabeth ( 1998, EUA, Drama sob direção de Shekhar Kapur). 
Filme O homem da máscara de ferro (1998, Eua/Reino Unido; Drama, aventura e ação sob direção de 
Randall Wallace). 
Filme Joana d’Arc (Produção: França. Drama e História sob direção de Luc Besson). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-26269/
http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-626/


 

 
52 

 

Tarefas de Revisão: 
 
01-Tanto na formação do Reino de Portugal quanto no da Espanha, a guerra chamada de 
________________ foi um dos pontos de partida para as outras etapas que culminaram com a 
formação e afirmação de suas fronteiras e da monarquia centralizada. 
Assinale com um X a alternativa correta. 
( A ) Guerra das Duas Rosas. 
( B ) Guerra da Reconquista. 
( C ) Guerra dos Cem Anos. 
( D ) Guerra do Ópio. 
 
02-Explique por que Ricardo Coração de Leão e João Sem-Terra perderam prestígio junto ao povo. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 
03-O que estipulava a Carta Magna?  
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 
04-Qual a Carta Magna em vigor no Brasil hoje?  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 
05-Relacione  os reis franceses aos seus respectivos feitos: 
( 1 ) Filipe Augusto.                        
( 2 ) Luís IX. 
( 3 ) Filipe IV, o Belo. 
( 4 ) Luís XIV. 
 
(   ) passou a cobrar impostos do clero. 
(   ) personificou o monarca absolutista com a frase: 
 “O Estado sou eu”. 
(   ) unificou as moedas e criou o recurso no tribunal 
Real. 
(   ) casou-se por interesse e comprou terras para              http://laiisemonteiro.blogspot.com.br 
expandir seu território.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         O Estado sou eu!!! 

 

http://laiisemonteiro.blogspot.com.br/
http://www.google.com.br/imgres?um=1&hl=pt-BR&biw=1024&bih=677&tbm=isch&tbnid=uvFS30er8FFe1M:&imgrefurl=http://laiisemonteiro.blogspot.com/2011/03/o-absolutismo-e-o-mercantilismo.html&docid=d7OuCIpF2nyIgM&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_iL2kc29lIKU/SLtAKtNEHSI/AAAAAAAAAl8/emnu7ItK7KY/s400/475px-Louis_le_Grand%2525253B_Harnas%25255B1%25255D.jpg&w=317&h=400&ei=a4jlUZeTJuXl4APJpoDABw&zoom=1&ved=1t:3588,r:42,s:0,i:220
http://www.google.com.br/imgres?um=1&hl=pt-BR&biw=1024&bih=677&tbm=isch&tbnid=uvFS30er8FFe1M:&imgrefurl=http://laiisemonteiro.blogspot.com/2011/03/o-absolutismo-e-o-mercantilismo.html&docid=d7OuCIpF2nyIgM&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_iL2kc29lIKU/SLtAKtNEHSI/AAAAAAAAAl8/emnu7ItK7KY/s400/475px-Louis_le_Grand%2525253B_Harnas%25255B1%25255D.jpg&w=317&h=400&ei=a4jlUZeTJuXl4APJpoDABw&zoom=1&ved=1t:3588,r:42,s:0,i:220
http://www.google.com.br/imgres?um=1&hl=pt-BR&biw=1024&bih=677&tbm=isch&tbnid=uvFS30er8FFe1M:&imgrefurl=http://laiisemonteiro.blogspot.com/2011/03/o-absolutismo-e-o-mercantilismo.html&docid=d7OuCIpF2nyIgM&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_iL2kc29lIKU/SLtAKtNEHSI/AAAAAAAAAl8/emnu7ItK7KY/s400/475px-Louis_le_Grand%2525253B_Harnas%25255B1%25255D.jpg&w=317&h=400&ei=a4jlUZeTJuXl4APJpoDABw&zoom=1&ved=1t:3588,r:42,s:0,i:220
http://www.google.com.br/imgres?um=1&hl=pt-BR&biw=1024&bih=677&tbm=isch&tbnid=uvFS30er8FFe1M:&imgrefurl=http://laiisemonteiro.blogspot.com/2011/03/o-absolutismo-e-o-mercantilismo.html&docid=d7OuCIpF2nyIgM&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_iL2kc29lIKU/SLtAKtNEHSI/AAAAAAAAAl8/emnu7ItK7KY/s400/475px-Louis_le_Grand%2525253B_Harnas%25255B1%25255D.jpg&w=317&h=400&ei=a4jlUZeTJuXl4APJpoDABw&zoom=1&ved=1t:3588,r:42,s:0,i:220
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Unidade 8 

 

 
http://mariliacoltri.blogspot.com.br. Acesso em: 17/07/13. 

  
Você gosta de viajar? Já pensou como eram essas viagens antigamente, sem energia, sem 

conforto, sem precisão dos caminhos? 
No século XV, viajar em alto-mar era muito perigoso. Existiam perigos reais, como ventos 

desfavoráveis, a possibilidade de encalhar, a fome, as doenças, a sede; e os perigos imaginários, 
como a crença de que a Terra era achatada e que, navegando longe do litoral, o navegador e toda a 
sua tripulação cairiam em um abismo. Acreditava-se também que próximo à Linha do Equador as 
águas ferviam e que o mar era habitado por criaturas monstruosas. 

Ainda assim, a necessidade fez com que europeus chegassem a lugares nunca antes 
explorados. Vejamos como isso ocorreu! 
 
A EXPANSÃO MARÍTIMA 

 
A principal causa que levou ao movimento denominado Grandes Navegações ou Expansão 

Marítima foi o desejo de conseguir as especiarias e artigos de luxo direto na fonte, no Oriente. 
Nessa época, esses artigos eram monopolizados por árabes, que os traziam do Oriente até os portos 
no Mediterrâneo, onde os italianos os revendiam, obtendo altos lucros. Havia também o interesse de 
difundir a fé cristã. 

Os motivos que explicam o pioneirismo de Portugal na Expansão Marítima foram: 
.  o fato de o reino ter uma monarquia centralizada;  
. a posição geográfica privilegiada, com um litoral extenso onde se praticava a pesca do 

bacalhau, o que trouxe experiência em navegação longe do litoral; além disso, havia uma burguesia 
próspera que podia investir nessa empreitada; 

.  o desenvolvimento de técnicas náuticas, como, mapas, a bússola e a caravela. 

http://mariliacoltri.blogspot.com.br/
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. 
      Disponível em: http://comiporai.com. Acesso em: 17/07/13. 

  
O plano português era chamado de Périplo Africano e consistia em contornar a África até 

chegar à Índia, fato ocorrido em 1498, com Vasco da Gama , que ao retornar teve um lucro de 
aproximadamente 600% com a venda dos produtos. 
 Você acha mesmo que os outros países europeus ficaram lá felizes da vida com o êxito 
português? Que nada!!!  

Alguns desenvolveram outros planos para também chegar à Índia. Vejamos como isso 
ocorreu.  

Os reis Fernando e Isabel, reis católicos da Espanha, contrataram os serviços de um 
navegador italiano de Gênova, chamado Cristovão Colombo. Ele queria fazer a viagem e ao mesmo 
tempo comprovar a esfericidade da Terra. Para isso, ele defendia que deveria navegar sempre em 
direção ao Ocidente até chegar ao Oriente.  

O que ele não sabia era que no meio do caminho tinha um continente: mais tarde, conhecido 
como as Américas. Assim, pensando ter chegado ao Oriente, ao aportar na América Central, Colombo 
chamou os habitantes da região de índios. 

A descoberta das terras americanas foi alvo de disputa entre Portugal e Espanha. Em 1494, 
foi assinado o Tratado de Tordesilhas, que estabelecia que 370 léguas a partir da Ilha de Cabo Verde, 
a “nova terra”, ficaria assim dividida: a oeste, as terras seriam da Espanha e a leste, de Portugal. 

A Inglaterra fundou Treze Colônias na América do Norte, que, mais tarde, tornaram-se os 
Estados Unidos. Também dividiu a colonização no território do atual Canadá com a França. Os 
franceses, por seu turno, tentaram invadir o Brasil por duas vezes. Tanto os ingleses quanto os 
franceses nesse período praticavam a pirataria. 

A Holanda conquistou regiões ricas em especiarias na África, na Ásia e nas Américas. 
As consequências das grandes navegações foram: dinamizar o comércio; fazer com que o 

oceano Atlântico se tornasse mais importante que o mar Mediterrâneo; permitir que Portugal, 
Espanha, Inglaterra, França e Holanda erguessem Impérios Coloniais. Sob o aspecto cultural, a 
convivência com tantos povos e culturas diferentes apresentou à humanidade uma questão com a 
qual até hoje nos confrontamos: era preciso começar a aprender a conviver com as diferenças. 
 
Mercantilismo 

 
Com o comércio em evidência, o indicador de riqueza passou a ser o dinheiro que uma 

pessoa possuía. Para conseguir ampliar sua riqueza e poder, as monarquias europeias absolutistas 
adotaram algumas ideias que juntas formaram um sistema econômico, conhecido como 
Mercantilismo. Seus princípios eram: 

 

http://comiporai.com/
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. Metalismo: quanto mais ouro e prata uma nação concentrasse, mais rica ela seria. Por isso, era 
necessário evitar a saída dos mesmos; 
. Balança Comercial Favorável: os reinos deviam estimular a exportação e inibir a importação, para 
evitar a saída de metal precioso dos cofres, em cumprimento ao metalismo; 
. Protecionismo: incentivo ao comércio, indústria e marinha nacionais, protegendo esses setores da 
concorrência de outros reinos; 
. Colonialismo: o reino que conseguisse colonizar uma região devia controlar a área de modo que a 
colônia (área dominada) comercializasse somente com a metrópole (país dominador). 
 Cada reino priorizou um princípio do mercantilismo. Na Espanha, por exemplo, predominou 
o metalismo; Na França, o protecionismo; e na Inglaterra, durante o governo de Elizabeth I (1558-
1603), buscou-se aplicá-lo de maneira mais ampla, incluindo até alianças, com piratas e corsários. 

 http://noticias.universia.com.br acesso em 17/07/13. 

 
 

 

GLOSSÁRIO 
Monopólio: é quando há somente um vendedor para um bem precioso no mercado. 
Especiarias: condimento alimentar extraído de uma planta. As mais comuns são a pimenta, a noz-
moscada, o cravo, o gengibre, a pimenta-da-jamaica, o macis, a mostarda e a canela. 
Artigos de Luxo: artigos caros e supérfluos que vinham do Oriente como tapetes da Pérsia, 
algodão da Índia, seda e porcelana da China. 
Pioneiro: pessoa que é a primeira a fazer algo.  
Prioridade: preferência; o que está em primeiro lugar. 
Pirata: aquele que atacava e roubava os navios. 
Corsários: embarcação armada de propriedade privada, que podia perseguir ou apressar navios de 
comércio de outros países. Os navios recebiam carta de corso e, tanto eles como suas tripulações, 
eram conhecidos como corsários. Tinham autorização para atacar, roubar ou afundar os navios 
mercantes dos reinos inimigos. 
 
ANOTE AÍ! 
DICAS DE LIVROS, SITES, FILMES! 
AMADO, Janaína;FIGUEIREDO, Luiz Carlos. A magia das especiarias: a busca de especiarias e a 
expansão marítima. 3. ed. São Paulo: Atual, 1999.  

Você achava que ser pirata era coisa só de 
homens? Leia isso então... 
Era um caso raro, mas era possível encontrar 
uma mulher que trocou os cuidados da casa por 
um navio. Os exemplos mais famosos são Anne 
Bonny e Mary Read, que navegaram com “Calico 
Jack” Rackham em 1719. As duas se vestiram 
como homens e supostamente lutaram tão bem 
quanto seus companheiros. Quando Rackham e 
sua tripulação foram capturados, as moças 
disseram que estavam grávidas e se livraram do 
enforcamento. 
http://piratas-dos-sete-mares.blogspot.com.br 
Acesso em: 17/07/13. 

http://noticias.universia.com.br/
http://piratas-dos-sete-mares.blogspot.com.br/
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PEREIRA, Paulo Roberto. Os três únicos testemunhos da descoberta do Brasil. São Paulo: Lacerda 
Editores, 1999. 
Carta de Pero Vaz de Caminha. Disponível em: www.dominiopublico.gov.br. Acesso em: 1 mar. 2009. 
Filme 1492: a conquista do paraíso.(1992, Produção: Reino Unido, EUA, França e Espanha. Direção: 
Ridley Scott).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dominiopublico.gov.br/
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Tarefas de Revisão 
 
01-Observe os significados das palavras a seguir e, depois, faça o que se pede. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na sua opinião, qual das duas palavras está mais adequada ao que aconteceu com o continente 
americano? Justifique. 
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
02- Relacione a imagem com os temores que existiam por parte dos marinheiros existentes na época 
das Grandes Navegações. 
 

 
              Disponível em: http://commons.wikimedia.org. Acesso em: 17/07/13. 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
03- Cite e comente dois motivos que fizeram Portugal ser o pioneiro nas Grandes Navegações. 
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
04-Um dos princípios do Mercantilismo consistia em exportar mais do que importar, mantendo assim 
sua balança comercial favorável. Estamos falando sobre o: 
( A ) metalionismo.   ( C ) metalismo. 
( B ) protecionismo.   ( D ) colonialismo. 

Descobrir: encontrar o que era 

desconhecido, que estava escondido; achar; 

inventar. 

Conquistar: submeter pelas armas; ganhar; 

dominar; submeter; subjugar; vencer. 

 

http://commons.wikimedia.org/
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Avaliação 2 
 
10 curiosidades sobre Leonardo da Vinci 

 
1. O italiano Leonardo di ser Piero da Vinci nasceu no dia 15 de abril, no calendário juliano, ou no dia 25 de 
abril, no calendário gregoriano, de 1452. Leonardo da Vinci era canhoto e vegetariano. 
2. Não há certeza sobre o local de seu nascimento. Alguns pesquisadores afirmam que Leonardo nasceu na 
cidade de Vinci, que fica na região da Toscana, na Itália, mas a maioria deles acredita que ele nasceu em um 
vilarejo próximo à cidade. Leonardo não tinha um sobrenome, por ser filho ilegítimo de Piero da Vinci, um 
notório funcionário público ligado ao poder judiciário e Caterina, uma camponesa. Seu nome era composto por 
uma referência a seu pai, "di ser Piero" e à cidade de origem de sua família, "da Vinci". Acredita-se ser esse o 
motivo que levou um dos maiores gênios da história da humanidade a assinar seus trabalhos somente como 
Leonardo. 
3. Leonardo da Vinci jamais frequentou uma universidade. Por isso, era desprezado nas rodas intelectuais de 
Florença, na época do Renascimento. Mesmo assim, ficou famoso com seus quadros "Mona Lisa" e "A Última 
Ceia".  
4. Em cerca de 6 mil páginas manuscritas que permaneceram inéditas até a sua morte, há a mais fantástica 
coleção de invenções e soluções de engenharia já imaginadas por um único homem: esboços de helicópteros, 
submarinos, paraquedas, veículos e embarcações automotoras, máquinas voadoras, projetos minuciosos de 
tornos, máquinas perfuratrizes, turbinas, teares, máquinas hidráulicas para limpeza e dragagem de canais, 
canhões, metralhadoras, espingardas, bombas, carros de combate, pontes móveis. 
5. Muitos anos depois de sua morte, foi descoberto o projeto de uma bicicleta muitíssimo superior, em termos 
de solução de engenharia, às primeiras que seriam fabricadas por volta de 1817. O sistema proposto por 
Leonardo tinha o pedal ligado a uma roda dentada, que transmitia força à roda traseira por meio de uma 
correia. A ideia seria adotada no começo do século XX. Sua bicicleta jamais foi construída em seu tempo. O 
mesmo aconteceu com todos os seus outros inventos, avançados demais para as possibilidades técnicas da 
época. 
6. Ele tinha o hábito de fazer suas anotações da direita para a esquerda. Também costumava comprar pássaros 
engaiolados só para soltá-los.  
7. Criou a técnica de pintura chamada "sfumato", que mistura tons e cores de uma forma que o observador 
não perceba essa fusão. O nome da técnica vem justamente da semelhança do resultado com fumaça. 
8. Foi pintor, escultor, arquiteto, botânico, músico, engenheiro, cientista e geólogo, além de ter estudado 
anatomia, óptica e perspectiva. 
9. Seu QI foi estimado entre 180 e 220. Um índice acima de 141 pontos já indica genialidade. Foi aluno de duas 
grandes personalidades da Renascença: Lorenzo de Médici e Andrea del Verrocchio. 
10. Da Vinci fez o primeiro projeto de uma bicicleta da história. Desenhou um velocípede com transmissão por 
corrente, que só virou realidade 400 anos depois, em 1885. Também projetou esboços de helicópteros, 
paraquedas, submarinos, diversos tipos de máquinas e metralhadoras, entre outras invenções somente 
concretizadas centenas de anos após sua morte. 

 Disponível em: http://www.guiadoscuriosos.com.br. Acesso em: 17/06/13. 
 

http://guiadoscuriosos.com.br/categorias/652/1/mona-lisa.html
http://www.guiadoscuriosos.com.br/


 

 
59 

Questões sobre o texto. 
 
01-O que fez Leonardo assinar seus trabalhos somente com o primeiro nome? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
02-Cite algumas áreas de interesse desenvolvidas por Leonardo da Vinci.  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
03-Explique qual era e como funcionava a técnica de pintura criada por Leonardo. 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
04- Por que se pode afirmar que Leonardo da Vinci tem a primeira mente moderna da humanidade?  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

 
     Disponível em: http://falandosobrerenascimento.blogspot.com.br/. Acesso em: 18/07/13. 

 
Agora, tendo por base o que foi estudado nas unidades, procure responder. 
05- Relacione os expoentes do Renascimento do campo da literatura às suas respectivas obras: 
( 1 ) William Shakespeare 
( 2 ) Luís de Camões 
( 3 ) Miguel de Cervantes 
(   ) Mona Lisa.  (   ) Os Lusíadas.  (   ) O nascimento de Vênus. 
(   ) Dom Quixote. (   ) Romeu e Julieta.  (   ) Pietá. 
 
 

 

 
 
 
 

http://falandosobrerenascimento.blogspot.com.br/
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06- Explique o que era indulgência e como ela contribuiu para dar início à chamada Reforma 
Protestante. 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
07- João Calvino era francês e defendia que as pessoas já nascem com o destino de serem salvas ou 
não. Para ele, um sinal de quem havia sido escolhido por Deus era a prosperidade material. A essa 
teoria dava o nome de: 
( A ) Teoria da Predestinação Divina. 
( B ) Teoria Evolucionista. 
( C ) Teoria do Direito Divino dos Reis. 
( D ) Teoria da Salvação. 
 
08-Como a Igreja Católica reagiu ao avanço do protestantismo? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
09-Explique, com suas palavras e resumidamente, como se deu a formação dos Estados Nacionais em 
cada um dos reinos abaixo: 
Portugal: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

Espanha: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
Inglaterra: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
França: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
10-O reino pioneiro no movimento conhecido como Expansão Marítima foi ______________, porque 
contava a seu favor com uma ____________________, um litoral extenso e técnicas aperfeiçoadas 
para a navegação. 
( A ) Espanha -  monarquia centralizada. 
( B ) Portugal – monarquia centralizada. 
( C ) Inglaterra - monarquia centralizada. 
( D )  França - monarquia centralizada. 
 
11- Cite e comente duas consequências das Grandes Navegações. 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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Unidade 9 
 

 Quando, em 1492, Colombo aportou na América Central, achou que tinha chegado à Índia e, 
por isso, chamou os nativos que encontrou de índios. Muito tempo depois, Américo Vespúcio 
comprovou que se tratava de um novo continente, que em sua homenagem foi batizado com seu 
nome. 
 Essas pessoas que foram encontradas nas terras das Américas tinham costumes, línguas e 
crenças muito diferentes das existentes na Europa. 
 

 
Disponível em: http://deslumieres.blogspot.com.br. Acesso em: 18/07/13. 

  
No começo, as relações entre os europeus e os nativos foram amigáveis. Os estrangeiros 

traziam presentes para conquistá-los e logo se encarregaram de aprender o idioma nativo com o 
propósito de facilitar o convívio. Com o passar do tempo, as coisas mudaram drasticamente. 
 Como essas pessoas estavam na América vivendo totalmente isoladas e de uma forma tão 
diferente daquela de algumas outras sociedades da época? Elas eram originais daqui ou tinham vindo 
de outras regiões? Quais foram os motivos dessa mudança de comportamento por parte dos 
europeus? Os europeus respeitaram as culturas que eram diferentes daquela, conhecida e 
vivenciada no chamado Velho Mundo, a Europa? 
 Nesta unidade, veremos como foi esse encontro e o que se desenrolou a partir daí. Ao 
trabalho, caro aluno! 
 
 
 
 

http://deslumieres.blogspot.com.br/
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TEORIAS DE POVOAMENTO DAS AMÉRICAS 
 
 Existem várias teorias para o povoamento da América. Uma delas afirma que o homem veio 
caminhando, atravessando o Estreito de Bering, que liga a América do Norte à Ásia (Rota 1), em um 
período em que o inverno foi tão rigoroso, que construiu uma “ponte de gelo” nessa região, unindo 
as duas áreas. Então, quando a temperatura esquentou novamente, a “ponte de gelo” derreteu e 
eles não voltaram e acabaram se espalhando pelo continente americano. 
 

 
Disponível em: http://www.infoescola.com. Acesso em: 18/07/13. 

 
Uma outra teoria diz que o homem só chegou ao continente americano, graças a pequenas 

embarcações, que saíram da Polinésia e rumaram para a Oceania e a  América do Sul (Rota 2). Essa 
hipótese ficou conhecida como Malaio-Polinésia. 
 Alguns pesquisadores acreditam que esse fato ocorreu há cerca de 12 mil anos. Porém, 
segundo a arqueóloga franco-brasileira Niède Guidon, existem vestígios com cerca de 50 mil anos, 
que comprovam a presença de seres humanos  na região da Serra da Capivara (Piauí). 
 Esses milhares de povos diferentes, que estavam dispersos de norte a sul do continente, 
tinham hábitos diversos. Alguns eram nômades, outros seminômades e viviam da caça, pesca, coleta 
e agricultura rudimentar. Outros eram sedentários e praticavam a agricultura e a domesticação de 
animais. E existiam ainda os povos que haviam se organizado em sociedades com Estados e 
Exércitos. Essas tropas eram utilizadas tanto para defender, quanto para subjugar os seus 
adversários. Eles utilizavam escrita, numeração, praticavam o comércio e usavam moedas. 
 

  
Disponível em; http://historiae-evolucao.blogspot.com.br. Acesso em: 19/07/13. 

 
 
 

As civilizações de maior desenvolvimento 

na fase pré-colonização foram os Incas, 

Maias e Astecas. A arte Inca destacou-se 

pela qualidade dos objetos esculpidos em 

ouro e prata, assim como pela confecção 

de tecidos e jóias. 

 

http://www.infoescola.com/
http://historiae-evolucao.blogspot.com.br/
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Os nativos da América Portuguesa 
 

  
        http://mrvalaski.blogspot.com.br. Acesso em: 20/07/13. 

  
Habitavam no Brasil, até o século XVI, cerca de 2,5 milhões de índios, que embora tivessem 

diferenças étnicas, compartilhavam algumas características, como: viviam da caça, pesca, coleta e 
agricultura. Praticavam a coivara, eram nômades ou seminômades. Nas aldeias, viviam organizados 
em sociedades unidas por laços de parentescos. Moravam coletivamente em ocas feitas com 
madeira, galhos e folhas.  Elas ficavam organizadas em círculo. No centro, aconteciam as festas e 
rituais da tribo. 

 

 
Disponível em: http://alfabetanews.wordpress.com. Acesso em: 20/07/13. 

São heranças culturais 

indígenas o hábito de andar 

descalço, de tomar banho, de 

usar redes e algumas palavras 

como Ibirapuera, que significa 

“lugar que já foi mato” e 

Boaçu, que significa “cobra 

grande”. 

http://mrvalaski.blogspot.com.br/
http://alfabetanews.wordpress.com/
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O trabalho era dividido de acordo com o sexo. Aos homens cabiam as tarefas de caçar, 

guerrear, pescar, construir canoas, casas e preparar o terreno para plantio. Já as mulheres ficavam 
encarregadas de cuidar dos filhos, plantar, colher raízes e frutas, criar animais, fazer cestos, 
cerâmicas, redes, tecidos e preparar farinha de mandioca, óleo de coco e bebidas, que eram 
preparadas com base na mandioca, milho e frutas. 

 

 
     http://bielvulcao.blogspot.com.br. Acesso em: 20/07/13. 

 
Os nativos da América Espanhola 
 
Os Maias  

 
Disponível em: http://portaldoprofessor.mec.gov.br. Acesso em: 20/07/13. 

  
Habitavam a região onde hoje está o México, Belize, Guatemala, El Salvador e Honduras. 

Praticavam a agricultura, cultivando: milho, abóbora, feijão, tomate, algodão, cacau, batata, tabaco e 
pimenta. Também caçavam e pescavam. E ainda desenvolveram a criação de pequenos animais,  

Os Marajoaras 

Originários da Ilha de Marajó (Pará), 

notabilizaram-se pelas peças de 

cerâmica que produziam. Elas 

indicam, através de sua 

complexidade, que possuíam 

agricultura desenvolvida, diferenças 

sociais, que eram politeístas e que 

possuíam governo centralizado. As 

pesquisas sobre esse povo ainda 

estão em andamento, mas já 

sabemos, por exemplo, que 

construíam morros artificiais, onde 

moravam pessoas da elite, para fugir 

das inundações; no entanto, ainda 

são desconhecidas as causas que 

motivaram o desaparecimento desse 

povo. 

 

 

http://bielvulcao.blogspot.com.br/
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/
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como perus, cães e patos. Com o barro tirado do pântano, faziam peças de cerâmica; também 
confeccionavam joias, armas e estatuetas. Criaram um sistema de irrigação, que retirava o excesso 
das águas das áreas pantanosas para as áreas secas.  
 

 
            Disponível em:http://www.variedades1.com. Acesso em: 22/07/13. 

  
Na sociedade maia, existiam divisões de classes e ela estava assim organizada: nobres, 

sacerdotes, funcionários públicos, artesãos comerciantes, camponeses, e poucos escravos, que eram, 
na verdade, prisioneiros de guerra. A maior parte do trabalho era executado pelos camponeses, que 
ficavam encarregados de edificar templos, palácios, canais de irrigação e reservatórios de água e 
ainda estavam sujeitos a pagar impostos. 
 Os maias fizeram estudos importantes sobre Astronomia e Matemática, que os auxiliavam na 
agricultura. Na arquitetura, desenvolveram templos e canais de irrigação. Desenvolveram um 
calendário solar e uma escrita hieroglífica e ideográfica, que era lida da esquerda para a direita e de 
cima para baixo, tão difícil de ser decifrada que ainda hoje não se pode fazer toda a sua tradução. 
 

 

"Glifos emblema" 

 
Disponível em: http://ocandelabrodojhon.blogspot.com.br. Acesso em: 22/07/13. 

  
 

Suas cidades eram 

independentes 

umas das outras 

(cidades-Estados). 

Seus reis eram 

poderosos e 

governavam com a 

ajuda de um  

Conselho de 

Estado. 

 

http://www.variedades1.com/
http://ocandelabrodojhon.blogspot.com.br/
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Os deuses maias eram representados pelas forças da natureza. Em honra a eles, seus 

seguidores praticavam até sacrifícios humanos. Para eles, a alma era imortal e seus mortos eram 
enterrados dentro de casa. Quando havia uma cerimônia religiosa, ela era feita pelos sacerdotes no 
topo das pirâmides e a população assistia lá de baixo, na sua base.  

 
deus Macuilxóchitl 

   
Quando os espanhóis chegaram às Américas, em 1523, com Pedro de Alvarado, não 

encontraram dificuldade em dominá-los, pois mesmo antes da conquista a sociedade maia estava 
enfraquecida por problemas como falta de unidade política, rivalidades entre suas cidades-Estado e 
epidemias. 

 
Os Astecas 

 
                   http://ancientamerindia.wordpress.com. Acesso em: 19/07/13. 

  
Assim como os maias, o povo asteca também mantinha a tecnologia de desviar as águas 

excedentes dos pântanos para as áreas mais secas. Seu comércio era bem desenvolvido, mas esse 
povo desconhecia o ferro. Como moeda, utilizavam sementes de cacau. 
 Sua sociedade era composta de nobres, sacerdotes, militares, comerciantes, artesãos e 
camponeses. Os prisioneiros de guerra tornavam-se escravos. A escravidão na sociedade asteca  

Um acessório que adquiriu grande espaço na 

moda atualmente é o alargador, mas ele não 

tem nada de novo, pelo contrário, o 

alargador é um dos acessórios mais antigos 

da América e existem diversas lendas e 

teorias sobre sua origem. Os povos pré-

colombianos também foram grandes 

utilizadores dos alargadores de orelha. Seus 

alargadores eram usados somente por 

pessoas de grande prestígio social, por causa 

disto os espanhóis apelidaram os nativos 

superiores de “orejones” (orelhudos). 

http://ocandelabrodojhon.blogspot.com.br. 

Acesso em: 22/07/13. 

 

 

 

Os astecas vieram da região 

de Aztlán, de localização 

ainda hoje imprecisa,  mas 

possivelmente situada no 

nordeste do México e sul 

dos EUA. Eles viviam em 

pequenas ilhas ligadas umas 

às outras por plataformas. 

Em uma dessas estava a 

capital Tenochtitlán. 

 

http://ancientamerindia.wordpress.com/
http://ocandelabrodojhon.blogspot.com.br/
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permitia que o escravizado possuísse bens, caçasse com pessoas livres e pudesse comprar sua 
liberdade. Seus filhos eram pessoas livres. 

    http://www.doismiledoze.com. Acesso em: 22/07/13. 
  
As áreas urbanas do território asteca destacavam-se pelo planejamento. Os astecas criaram 

um calendário solar e um religioso. Desenvolveram a escrita hieroglífica e pictórica, na qual os 
desenhos representavam ideias. 

Em 1519, quando os astecas eram governados por Montezuma, o espanhol Hernán Cortez 
chegou à região. No início, Cortez foi muito bem recebido, pois havia uma lenda, entre os astecas, de 
que Quetzalcóalt, um deus em quem eles acreditavam, viria pelo mar para ficar com eles. E a 
chegada dos espanhóis foi assim interpretada. Pelo menos inicialmente. 

 Posteriormente, quando os astecas perceberam que se tratava de uma invasão, houve 
guerra. Os espanhóis contavam a seu favor com as armas de fogo e com cavalos, que eram 
desconhecidos pelos nativos. Além disso, Cortez fez alianças com povos vizinhos que eram oprimidos 
pelos astecas. As doenças trazidas pelos europeus também contribuíram para o êxito espanhol. 

 

 
Disponível em: http://www.valleonline.org. Acesso em: 22/07/13. 

 
 
 
 
 

Os astecas eram 

politeístas. 

Faziam sacrifícios 

humanos, 

acreditavam em 

paraíso e 

cremavam seus 

mortos. 

Nesta gravura, 
podemos observar 

nativos 

moribundos 

contaminados por 

alguma doença. 

http://www.doismiledoze.com/
http://www.valleonline.org/
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Os Incas      

 
Disponível em: http://www.historiadomundo.com.br. Acesso em: 22/07/13. 

 

 
www.civilizacaoinca.blobspot.com. Acesso em: 22/07/13. 

  
Os incas criavam lhamas, alpacas e vicunha, de onde extraíam lã para confeccionar tecidos. 

Seu artesanato era feito em couro, madeira, ouro, prata, cobre e bronze. O comércio era pouco 
desenvolvido e o escambo era mais utilizado. 
 A sociedade inca era organizada em ayllus, e cada uma tinha uma divindade protetora e um 
chefe próprio que o representava frente ao Imperador. Sua população era formada por nobres, 
sacerdotes, militares, funcionários públicos, artesãos, camponeses e escravos. 
 

  
múmia de criança inca. 
 
 

Esse povo era politeísta e um de seus principais deuses era o Sol. Faziam sacrifícios de  
animais e raramente de humanos.  
  

Ocupavam uma faixa de terras que 

atualmente pertence ao Peru, Chile e 

Colômbia. Em meados do século XII, 

fundaram a capital Cuzco e passaram a 

dominar vários povos da região, 

organizando um Império, onde o 

governante era considerado o filho do 

deus Sol. 

 

Nas montanhas dos Andes, faziam 

degraus onde desenvolviam a 

agricultura. A água para irrigar essa 

área vinha de canais que captavam 

as águas que desciam das geleiras 

do alto das montanhas.    

 

Crianças sacrificadas pelos incas parecem 

ter sido “engordadas” em um ritual anual, 

sugere uma nova pesquisa. Parece que as 

crianças eram levadas até um santuário no 

topo de uma montanha como culminação 

da peregrinação, drogadas e abandonadas 

para morrer de exposição.                      

                                          http://ibrpe.wordpress.com 

http://www.historiadomundo.com.br/
http://www.civilizacaoinca.blobspot.com/
http://ibrpe.wordpress.com/
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          http://clanperu08.blogspot.com.br. Acesso em: 22/07/13. 

  
Através do estudo das ruínas da região, foi possível perceber que tinham conhecimentos 

sobre arquitetura, engenharia, astronomia e astrologia. Graças a essas noções, conseguiram criar um 
calendário com o qual podiam prever os períodos de secas e chuvas, de acordo com as fases da lua. 

 

   
www.idasevindas.com.br                                             http://rumoaosandes.wordpress.com  

  
 
 
 
 

Os espanhóis chegaram à região em 1535, tendo como líder Francisco Pizarro. Ele se 
aproveitou da briga entre os irmãos Atahualpa e Huáscar, pelo direito a sucessão do Império, para 
conquistar espaço e poder. Atahualpa matou seu irmão e passou a governar. Fragilizados pelas 
batalhas internas, os incas não conseguiram resistir aos ataques de Pizarro, que em 1533 conquistou 
a região e executou Atahualpa.  

Sua escrita é 

conhecida como 

quipo, que significa 

nó. Combinava 

cores, tamanho 

dos nós e tipos de 

materiais 

empregados para 

sua confecção. 

O Lago Titicaca tem 

cerca de 8300 km² e está 

situado 

3821metros acima do 

nível do mar. É 

o lago comercialmente 

navegável mais alto do 

mundo. Está localizado 

no altiplano dos Andes, 

na fronteira do Peru com 

a Bolívia. Sua 

profundidade média é de 

140 a 180 m, podendo 

chegar a uma 

profundidade máxima de 

280 m. Mais de 25 

rios desaguam no 

Titicaca, que tem 

41 ilhas,densamente 

povoadas.  

http://clanperu08.blogspot.com.br/
http://www.idasevindas.com.br/
http://rumoaosandes.wordpress.com/
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GLOSSÁRIO 
Teoria: conjunto sistematizado de opiniões, de ideias sobre determinado assunto. 
Disperso: espalhado; dividido; separado; desordenado. 
Subjugar: sujeitar pela força das armas, dominar, vencer, domar. 
Coivara: técnica rudimentar de agricultura, que consiste em atear fogo na vegetação do terreno que 
se quer desmatar, o que empobrece o solo rapidamente. 
Edificar: erguer; levantar; ou construir algo.  
Impreciso: sem precisão; ausência de clareza, de exatidão e/ou de perfeição; 
Cremar: incinerar ou queimar cadáveres. 
Hieroglífica: de caráter simbólico. 
Ayllu: comunidades formadas por laços de parentesco ou de aliança. 
 
ANOTE AÍ! 
DICAS DE LIVROS, SITES, FILMES! 
CLARE, John D. Os astecas: vida cotidiana. São Paulo: Melhoramentos, 2002. 
LÈON-Portilla, Miguel. A conquista da América Latina vista pelos índios: relatos astecas, maias e 
incas. São Paulo: Vozes, 1985. 
Machado, Ana Maria. Explorando a América Latina. São Paulo: Ática, 2000. 
MUSSET, Alain. A América pré-colombiana, os maias e os astecas. São Paulo: Augustus, 1994. (Povos 
do passado.) 
STADEN, Hans. A verdadeira história dos selvagens, nus e ferozes devoradores de homens. Rio de 
Janeiro: Dantes, 2000. 
O Estado Imperial  Inca, Disponível em : www.luzcom.br/inca/livro/html/Indice.htm. Acesso em : 01 
mar. 2009. 
Os maias – Discovery. Disponível em: WWW.discoverybrasil.com/guia_maia/index.shtml. Acesso em: 
01 mar. 2009. 
Filme Hans Staden (Produção: Brasil/Portugal, dirigido por Luis Alberto Pereira) 
Filme Apocalypto (2007, EUA; Aventura, drama e ação sob direção de Mel Gibson). 
Filme O caminho para El Dorado (2000, EUA, Animação sob direção de Don Paul, Eric Bergeron, David 
Silverman). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.luzcom.br/inca/livro/html/Indice.htm
http://www.discoverybrasil.com/guia_maia/index.shtml
http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-32356/
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Tarefas de Revisão  
 
01-Explique as teorias mais conhecidas sobre o povoamento da América? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
02- Observe a imagem com atenção: 

 
Disponível em: http://pib.socioambiental.org. Acesso em: 23/07/13. 

A prática agrícola desenvolvida pelos índios no período pré-colonial, que consistia em queimar a 
vegetação na terra que vai ser trabalhada para o plantio é denominada: 
( A ) talha.    ( C ) coivara. 
( B ) corveia.    ( D ) capina. 
 
03- Ao observarmos com atenção esta imagem,  percebemos que se trata de um trabalho de 
cerâmica feito por remanescentes de índios que habitavam a região do Pará, conhecidos por: 

 http://paivaalfa1.blogspot.com.br. Acesso em: 22/07/13. 

 
04- Analise a escrita do povo maia. 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

( A ) tupi-guaranis. 

( B ) marajoaras. 

( C ) carijós. 

( D ) tupinambás. 

http://pib.socioambiental.org/
http://paivaalfa1.blogspot.com.br/
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Unidade 10 
 

 
Disponível em:http://nacaonordestina.wordpress.com/. Acesso em: 19/07/13. 

  
Quem são as pessoas retratadas na pintura? O que o levou a essa conclusão? 

 Você acredita que os primeiros contatos dos europeus com os nativos americanos 
aconteceram mesmo desta forma harmoniosa? Por quê? 
 Quais foram os detalhes que mais te chamaram a atenção nessa obra?   
 Você acha que o termo “descobrimento” do Brasil está correto? Por quê? 
  

   

 
Disponível em: http://artecentrista.blogspot.com.br/2009/10/breve-historia-de-victor-meirelles.html. Acesso 
em: 19/07/13. 

  
Agora que você sabe que a obra foi encomendada no século XIX para retratar um 

acontecimento do século XV, você acha mesmo que ela representa o real encontro de portugueses 
com indígenas? Ou seria uma cena ideal, que de forma alguma corresponde às invasões e massacres 
das primeiras décadas de ocupação do Brasil?  

O autor da obra é Victor Meirelles, brasileiro de 

Florianópolis que estudou na Europa. E foi lá, 

em 1861, que pintou essa tela, intitulada “A 

primeira missa no Brasil”. Quando voltou para 

cá, tornou-se um dos pintores favoritos de D. 

Pedro II. O Imperador queria realizar uma 

renovação da imagem do Brasil, criando 

símbolos visuais da história do país, como foi 

feito nessa tela. 

 

http://nacaonordestina.wordpress.com/
http://artecentrista.blogspot.com.br/2009/10/breve-historia-de-victor-meirelles.html
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Você acertou, caro aluno, se optou pela segunda possibilidade.  

 Continuemos essa conversa mais um pouco. Quais são os grupos retratados no centro da tela 
e aqueles retratados em seu entorno, mais próximos à moldura do quadro?  
 Você acertou, de novo, caro aluno, se respondeu que, no centro desse capítulo de nossa 
história retratado por encomenda do imperador Pedro II, estão os portugueses. E que na periferia do 
quadro estão os indígenas.  
 Sob o ponto de vista das ideologias – ideias que são usadas para manipular uma determinada 
situação –, esse quadro quer dizer que todos os primeiros ocupantes desta terra, o Brasil, são 
importantes. Mas que havia alguns mais importantes do que outros: os portugueses!  
 Perceba, então, caro aluno, que história é acima de tudo poder! Anote bem isso, está certo? 
 
A COLONIZAÇÃO PORTUGUESA 

 
Disponível em:http://www.historiadigital.org. Acesso em: 23/07/13. 

 
Quando os portugueses chegaram às Américas, em 1500, não encontraram nem ouro nem 

prata, por isso persistiram no comércio de especiarias e artigos de luxo, atividade que era altamente 
rentável. 

 
                                   http://www.clickescolar.com.br. Acesso em: 23/07/13. 

 
Por volta de 1503, em uma das muitas expedições exploradoras a mando do rei  de Portugal, 

foi encontrado o pau-brasil. Essa árvore era muito valiosa, porque sua madeira servia para construir 
móveis, portas e outros objetos e do seu cerne se extraía uma tinta vermelha muito rara na época. 

Quem extraía a madeira eram os índios, que em troca recebiam machados, foices, espelhos e 
outros objetos. Nessa época, devido à concorrência com outras nações européias, o comércio de  

Os índios chamavam o pau-

brasil de Ibirapitanga. 

Ibira = madeira; 

Pitanga = vermelha. 

Sua tinta era muito valiosa na 

Europa. Os tecidos vermelhos 

eram privilégio da elite.Na 

gravura, vemos sua tingidura  

e a flor do pau-brasil. 

http://www.historiadigital.org/
http://www.clickescolar.com.br/
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especiarias  deixou de ser muito lucrativo. Tão logo a notícia da descoberta de pau-brasil chegou à 
Europa, franceses começaram a invadir o litoral colonial brasileiro em busca da valiosa madeira, e 
existia uma dificuldade grande em patrulhar um litoral tão extenso. Tentando solucionar esse 
problema, o rei de Portugal D. João III, em 1530, resolveu enviar uma expedição colonizadora, 
chefiada por Martim Afonso de Sousa. Eles expulsaram os franceses e fundaram uma vila chamada 
de São Vicente (1532). 

Com o objetivo de colonizar a colônia, o rei português a dividiu em quinze faixas de terras, 
que receberam o nome de capitanias hereditárias. Elas foram entregues a doze capitães donatários, 
que tinham que cumprir deveres (cuidar da defesa; expandir a fé cristã; desenvolver a produção 
açucareira) e direitos (5% na exploração do pau-brasil; escravizar e vender índios; cobrar impostos 
em rios e portos; fundar vilas e doar sesmarias). 

 

 
                                    Disponível em: http://professormarcianodantas.blogspot.com.br. Acesso em: 23/07/13. 

 
O plano das capitanias não funcionou, pois, com exceção de Pernambuco e São Vicente, as 

demais não tiveram sucesso. Alguns donatários não tinham recursos para explorá-las, outros nem 
chegaram a conhecê-las, outro fator que pesou negativamente foram os constantes ataques 
indígenas. 

Como as capitanias hereditárias não obtiveram êxito, foi criado o Governo-geral, com o 
intuito de aumentar o controle sobre a colônia. O cargo de governador- geral  teve como destaques: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://professormarcianodantas.blogspot.com.br/
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  http://historiandonanet07.wordpress.com. Acesso em: 23/07/13. 
 

            

        
http://utopiadepobre.blogspot.com.br. Acesso em: 23/07/13. 
  

 www.ep-historia.blobspot.com.br. Acesso em: 23/07/13. 
 
Quando Mem de Sá morreu (1572), na tentativa de melhorar a defesa e administração da 

América Portuguesa, o governo foi divido em Governo do Norte, com capital em Salvador; e Governo 
do Sul, cuja capital era no Rio de Janeiro. Porém, essa divisão durou somente seis anos. 

Posteriormente (1621), a metrópole dividiu a área da colônia a ser administrada em Estado 
do Maranhão, com capital em São Luís (que a partir de 1751 passou a se chamar Estado do Grão-Pará 
e Maranhão, com capital em Belém) e Estado do Brasil, com capital em Salvador.  

A capital da colônia passou a ser o Rio de Janeiro em 1763, e o motivo dessa transferência foi 
garantir o controle do ouro que então se produzia na região mineradora. 

Nas vilas e cidades, foram criadas as Câmaras Municipais. Encarregadas de administrá-las, 
seus vereadores eram escolhidos entre os “homens-bons”, que faziam parte da elite proprietária de 
terras e de escravos. 

Em 1549, Tomé de Sousa, veio para a Bahia com a ajuda 

de um capitão–mor, encarregado da defesa; de um 

ouvidor-mor, responsável pela justiça; e de um 

provedor-mor, que se responsabilizava pelas finanças. 

Tornou-se o primeiro governador-geral.  Ele fundou a 

primeira capital do Brasil, Salvador, incentivou a 

agricultura e a pecuária, lutou bravamente contra os 

índios e trouxe jesuítas para catequizá-los. 

No ano de 1553, o governador-

geral era Duarte da Costa e foi 

durante o seu governo que os 

jesuítas José de Anchieta e Manuel 

da Nóbrega fundaram  a Vila de 

são Paulo. Nesse período, os 

franceses invadiram o Rio de 

Janeiro. 

 

Entre 1558 e 1572, o governador-geral foi Mem de Sá, 

que, com o auxílio de seu sobrinho Estácio de Sá, 

expulsou os franceses da região da Baía de 

Guanabara, onde tinham fundado uma colônia 

chamada França Antártica, estimulou o tráfico de 

africanos, a produção açucareira e criou leis que 

proibiam a captura dos índios catequizados.  

 

http://historiandonanet07.wordpress.com/
http://utopiadepobre.blogspot.com.br/
http://www.ep-historia.blobspot.com.br/
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 http://novahistorianet.blogspot.com.br. Acesso em: 23/07/13. 
 
Economia 
  

Quando optou por colonizar as suas terras na América, o rei de Portugal, D. João III, precisou 
escolher um produto para iniciar a ocupação. A cana-de-açúcar foi escolhida, porque era um produto 
que tinha alta cotação no mercado. Além disso, o solo e o clima no litoral nordestino eram 
favoráveis, e eles já tinham experiência com esse produto no litoral africano. 

 

 
                                                                   Disponível em: http//:vivaminas.blogspot.com. Acesso em: 23/07/13. 

  
A mão de obra utilizada no início era indígena, o que restringia sua lucratividade às terras 

americanas, sendo posteriormente substituída pela africana, que proporcionava lucro aos 
comerciantes portugueses, africanos , brasileiros e ao rei de Portugal. Esse lucro era obtido com o 
tráfico de africanos das Áfricas para as Américas. 
 O açúcar era produzido nos engenhos e era destinado ao comércio externo. Para o 
abastecimento da colônia, eram produzidos fumo, algodão, couro, carne, aguardente, cacau e anil. 
Os pequenos lavradores contavam com uma lavoura de subsistência, com milho, feijão e mandioca. 

Juntamente com os portugueses, a Igreja 

Católica se fez presente desde o início, 

porque tinha o objetivo de converter o 

gentio. Os jesuítas eram conhecidos como os 

soldados de Cristo. Encarregaram-se de 

fundar colégios nas principais vilas, porque 

acreditavam que, por meio das crianças, 

poderiam atingir os adultos. 

 

http://novahistorianet.blogspot.com.br/
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Sociedade 

   
Disponível em:http://fazendohistorianova.blogspot.com.br. Acesso em: 23/07/13. 

  
Cerca de 80% da população colonial era composta de africanos escravizados e seus 

descendentes. O lugar onde os escravizados moravam era chamado de senzala, cujo significado em 
banto é “povoado” ou “comunidade”. 

 

www.cpmg-hbr.blogspot.com. Acesso em: 23/07/13. 

 
www.acrissul.com.br. Acesso em: 23/07/13. 

A sociedade açucareira caracterizava-se 

principalmente por sua complexidade. No 

topo de sua hierarquia, estavam os senhores 

de engenhos, dono das máquinas, terras e 

escravos. Seu poder estendia-se aos 

habitantes do engenho, vem daí o termo 

patriarcal, para designá-la. Em seguida, 
vinham os comerciantes, vendedores de bois, 

mulas, carne, farinha. Alguns usavam seu 

dinheiro para se tornar latifundiários, outros 

casavam com filhas de famílias importantes, 

fazendo o casamento de “trampolim” para 

conseguir um título de senhor de engenho. 

 

Os assalariados, que podiam 

ser carpinteiros, ferreiros, 

pedreiros, feitor-mor, mestres 

de açúcar, purgadores e 

caldeireiros, dividiam com os 

escravos o ofício da produção 

do açúcar. Dentre eles, o mais 

bem remunerado era o mestre 

de açúcar. 

Antes de o açúcar conquistar o mundo, as pessoas 

adoçavam os alimentos com mel. O caldo de cana já era 

bebido pelos indianos três séculos antes de Cristo. Certo, 

mas qual a origem da cana-de-açúcar? Acredita-se que a 

cana-de-açúcar tenha surgido no Sudeste Asiático e de lá 

tenha sido levada para a Índia e a Pérsia. Mais tarde, 

durante a conquista da Pérsia, os árabes conheceram o 

produto e o espalharam por seu império. E como ela 

chegou ao Brasil? Através dos conquistadores 

portugueses que, por sua vez, conheceram a cana-de-

açúcar graças a uma mãozinha dos cruzados, que a 

levaram para a Europa. Vindas da Ilha da Madeira, as 

primeiras mudas foram introduzidas aqui em 1502. 

http://fazendohistorianova.blogspot.com.br/
http://www.acrissul.com.br/
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GLOSSÁRIO 
Cerne: parte mais interior e dura do tronco das árvores, entre a medula e a casca.;  
Capitanias Hereditárias: faixas de terras que pertenciam ao rei de Portugal, mas eram administradas 
por capitães donatários, que as exploravam. Elas receberam esse nome porque eram passadas de pai 
para filho. 
Donatário: sujeito para o qual se fez uma doação; beneficiário de uma doação. 
Sesmaria: terreno sem culturas ou abandonado, que a antiga legislação portuguesa, com base em 
práticas medievais, determinava que fosse entregue a quem se comprometesse a cultivá-lo. 
Gentio: indígena. 
Latifundiário: dono de grandes propriedades produtivas. 
Ofício: trabalho; profissão. 
Remunerados: recompensados; trabalho pago. 
 
ANOTE AÍ! 
DICAS DE LIVROS, SITES, FILMES! 
PEREIRA, Carlos Eduardo; MOTT, Maria Lúcia. No tempo da escravidão no Brasil. São Paulo: Scipione, 
1996. 
Brasil 500 anos . Disponível em: www.expo500anos.com.br . Acesso em : 12 dez. 2008. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.expo500anos.com.br/
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Tarefas de Revisão 
 
01 – Leia com atenção a afirmação a seguir: 
 

 
Disponível em: http://fabiopestanaramos.blogspot.com.br. Acesso em: 23/07/13. 

 
“Os escravos são as mãos e os pés do senhor de engenho, porque sem eles no Brasil não é possível 
fazer, conservar e aumentar fazenda.” 
(Antonil, CULTURA E OPULÊNCIA DO BRASIL, 1711, livro 1, Capítulo, IX). 
Você concorda com essa afirmação? Justifique. 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
02-Qual foi o objetivo da criação das Capitanias hereditárias? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
03- Explique por que o pau-brasil era tão valorizado no mercado europeu. 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://fabiopestanaramos.blogspot.com.br/
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Unidade 11 
  

Na colonização espanhola, houve um caso curioso. Quando Cortez chegou às Américas, 
recebeu de presente escravas astecas. Dentre elas havia uma, por nome de Malinche, que tinha 
origem Nahua. Ela dominava o seu idioma natural e tinha aprendido o asteca, quando foi feita 
escrava. Como era muito esperta, logo aprendeu a falar espanhol e tornou-se amante de Cortez e 
intérprete durante a conquista.  
 Por ter assumido essa postura, Malinche foi muito criticada. Algumas pessoas a consideraram 
traidora de seu povo, porque, afinal, ela estava ajudando os europeus a dominar os nativos. Outros a 
consideram a mãe do futuro povo miscigenado americano. 

E você? O que acha da postura de Malinche? Você a considera traidora de seu povo ou não? 
Por quê? 

 

 
Disponível em: http://pt.wikipedia.org. Acesso em: 19/07/13. 

 
 Nesta unidade, vamos ver como foi a empresa da colonização nas Américas, comandada por 
espanhóis, holandeses e ingleses. Vamos analisar os motivos da travessia do oceano Atlântico e 
conhecer quais técnicas foram utilizadas para auxiliá-los na conquista e posterior administração das 
terras daqui. Importante também é analisar como se apropriaram da mão de obra indígena para 
desenvolver suas respectivas colônias. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://pt.wikipedia.org/
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COLONIZAÇÃO? INVASÃO? EXTERMÍNIO?  

  
                                          Disponível em:www.ufsj.edu.br. Acesso em: 23/07/13. 

  
Observe, caro aluno, o título desta nossa seção de estudos. Cada uma das palavras acima – 

colonização, invasão, extermínio – traduz de forma completamente distinta os eventos que se 
seguiram às Grandes Descobertas Marítimas dos séculos XV e XVI. Se falarmos de colonização, não 
necessariamente deixamos claro que a empresa de ocupação das terras das Américas foi marcada 
pela violência contra os nativos, pela destruição de culturas inteiras, pela usurpação das riquezas dos 
povos locais. Se adotarmos o conceito de invasão, essa característica fica muito mais evidente. O tom 
de denúncia prevalece também quando traduzimos a colonização como extermínio. 
 Ficou claro para você, caro aluno, que as palavras dão significado às coisas? E que as coisas se 
tornam diferentes porque as palavras usadas têm sentidos diversos? Por isso mesmo é importante 
você treinar o olhar e o seu senso crítico para apreender ...as palavras. Esse exercício é fundamental 
para a História.  

O fato é que a empresa da colonização – ou da invasão, extermínio ou usurpação – ganhou 
fôlego com a descoberta de ouro nas terras espanholas americanas. Em busca do ouro, outros 
conquistadores, dentre eles Francisco Pizarro, chegaram à região com o intuito de obter o precioso 
metal. Pizarro atacou o Império Inca e fez de Atahualpa, o Imperador, seu refém. Atahualpa 
prometeu encher o quarto em que estava de ouro se fosse colocado em liberdade. Pizarro aceitou a 
proposta, mas, mesmo quando ela se concretizou, executou o imperador. As lutas de resistência inca 
persistiram até 1572, quando seu último líder, Tupac Amaru, foi decapitado.  

Os fatores que favoreceram à conquista dos espanhóis, que estavam em menor número nas 
Américas foram: as armas que possuíam (espadas, armaduras, armas de fogo); o cavalo (que era 
desconhecido e assustava o nativo); as doenças européias, desconhecidas aqui; e a aliança feita com 
os povos oprimidos pelos astecas e incas. Além disso, as informações que os europeus possuíam 
junto aos seus guias nativos faziam com que eles tivessem mais conhecimento sobre os nativos do 
que eles sobre os espanhóis. 

 
 

Hernán Cortez, ao 

aportar na região do 

atual México, recebeu 

uma escrava por nome 

Malinche, de origem 

maia e escravizada pelos 

astecas. Ela se tornou 

sua amante e passou a 

colaborar com os 

espanhóis na conquista 

das terras americanas. 

Cortez fez alianças com 

os inimigos dos astecas, 

e, em 1519, tomou a 

capital asteca. Um dos 

episódios que marca a 

violência dessa conquista 

é chamado de “Noite 

triste”. 

 

http://www.ufsj.edu.br/
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     tristamfanesaunders.blogspot.com. Acesso em: 23/07/13. 
 
Administração 
 

 
Disponível em: http://aseganfreddo.blogspot.com.br. Acesso em: 23/07/13. 

  
De início, a exploração das minas ficou a cargo de particulares, por meio de contratos. 

Pessoas como Cortez e Pizarro tinham o direito de conquistar e explorar as terras americanas. Mais 
tarde, o governo espanhol criou a Casa de Contratação, em Sevilha, no ano de 1503, que controlava, 
pelo sistema de único porto, os navios que vinham para a colônia; e o Conselho das Índias, criado 
em 1524.  O Conselho criava leis, punia quem as descumprisse e nomeava funcionários para as 
colônias. Entre os séculos XVI e XVIII, também dividiu a região em quatro vice-reinos – Nova 
Espanha, Peru, Nova Granada e Rio da Prata; e em capitanias – Cuba, Guatemala, Venezuela e Chile. 
As capitanias ficavam em lugares onde existiam muitos ataques de piratas e elas tinham que 
defender a região. Os navios só podiam sair da colônia em frotas e escoltados por galeões, que eram 
navios de guerra. 

 
 
 
 
 
 

PINTURA DE UMA 

MINA DE PRATA NO 

PERU. Observe que as 

condições submetidas 

aos índios eram 
péssimas, o lugar era 

insalubre, sujeito a 

desabamento e 

provavelmente muito 

quente devido às 

tochas usadas como 

iluminação. 

http://aseganfreddo.blogspot.com.br/
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Disponível em: http://navegarepreciso1.blogspot.com.br. Acesso em: 23/07/13. 

 
Sociedade 
 
Eram formadas principalmente por: 

 
 

Disponível em: http://histoblogsu.blogspot.com.br. Acesso em: 23/07/13. 

 
 
 
 
 

. Chapetones: colonos que, por nascerem na 

Espanha, ocupavam os melhores cargos políticos, 

militares e religiosos. Possuíam muitos privilégios; 

.Criollos: filhos de espanhóis nascidos na América, 

eram da elite; porém, não podiam ocupar 

importantes cargos políticos; 

. Mestiços: filhos de espanhóis ou de criollos com 

índios ou africanos. Tinham profissões sem grande 

visibilidade, como ferreiro, pedreiro. 

. Indígena: maioria da população que era utilizada 

como mão de obra nas fazendas, tecelagens e 

minas. 

. Africanos escravizados: trabalhavam 

principalmente nas lavouras de cacau na Colômbia, 

Equador e Venezuela. No início da colonização, era 

um grupo bem pequeno. 

 

http://navegarepreciso1.blogspot.com.br/
http://histoblogsu.blogspot.com.br/
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Economia 
  

A principal atividade econômica nessa região foi a mineração, que teve início com a 
descoberta de minas de prata em Potosi (atual Bolívia), em 1545, e em Zacatecas (atual México). As 
minas eram de propriedade do rei da Espanha, que distribuía lotes auríferos para os interessados em 
explorá-las, usando para esse fim mão de obra indígena. 
 As formas de exploração indígena eram a mita, que consistia em trabalho forçado por quatro 
meses no ano, em troca de 1/3 do salário de um homem livre; e a encomienda, que era o direito de o 
colono espanhol explorar o trabalho indígena, em troca de amparo material e religioso. 
 Também se praticavam a agricultura, a pecuária e a tecelagem na região. Eram produtos que 
abasteciam o mercado interno colonial. Nas fazendas, o trabalhado era realizado, geralmente, por 
africanos escravizados. Nessas fazendas, as lavouras eram feitas seguindo o sistema inglês do 
plantation. 
 

 
                              Disponível em: http://jesimillyferreira.blogspot.com.br/. Acesso em: 23/07/13. 
 
 

GLOSSÁRIO 
Frota: conjunto de navios mercantes. 
 
ANOTE AÍ! 
DICAS DE LIVROS, SITES, FILMES! 
FERREIRA, Jorge Luís. Conquista e colonização da América Espanhola. São Paulo: Ática, 1999. 
KARNAL, Leandro. A conquista do México. São Paulo: FTD, 1996 (Para conhecer melhor).  
Pucllana. Disponível em: <htpp://pucllana.perucultura.org.pe/>. Acesso em: 1 mar. 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://jesimillyferreira.blogspot.com.br/
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Tarefas de Revisão 
 

 
Disponível em: http://historiandonanet07.wordpress.com. Acesso em: 23/07/13. 

 
01-Quais fatores contribuíram para que os espanhóis, mesmo estando em número menor, 
conseguissem dominar as civilizações nativas da América? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
02-Na América portuguesa, foram criadas as Capitanias Hereditárias para auxiliar na colonização e na 
administração do território colonial. Na América Espanhola, quais foram as instituições criadas pelo 
rei para a empresa da colonização? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
03-Explique quais eram as duas formas de exploração indígena mais usadas pelo conquistador 
espanhol. 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
04-Você estudou os grupos sociais que formam a sociedade colonial espanhola. No espaço abaixo, 
desenhe a pirâmide social da América espanhola, caracterizando cada um dos grupos sociais 
existentes do período. 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

http://historiandonanet07.wordpress.com/
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Unidade 12 
 

O mapa a seguir retrata o Tratado de Tordesilhas, proposto Papa  Alexandre VI, que dividia 
as terras americanas entre os países ibéricos. Ficou determinado que 370 léguas das terras a oeste 
da ilha de Cabo Verde pertenceriam à Espanha; e a leste, a Portugal. 

 

 
Disponível em: http://www.etno.com.br. Acesso em: 23/07/13. 

 

 Disponível em: http://pt.wikipedia.org. Acesso em: 23/07/13. 
 

 Outros países europeus, além da França, também se sentiram lesados e procuraram regiões 
ainda não exploradas no continente, para serem colonizadas. Os países europeus que fizeram esse 
empreendimento foram: a Inglaterra, que ocupou o território que hoje pertence aos Estados Unidos 
e parte do Canadá; a França, que invadiu o Brasil por duas vezes, que no Norte fundou Nova York e 
ocupou parte do Canadá; e os Holandeses, que ocuparam o nordeste brasileiro, mais 
especificamente, o atual estado de Pernambuco, por cerca de 30 anos (1630-1654). 

É sobre as características principais dessas ocupações que esta unidade vai tratar. Ao 
trabalho, caro aluno! 

 

Quando soube desse acordo, o rei da França, 

Francisco I, insatisfeito com a exclusão de 

outras nações europeias da partilha, reagiu. 

Disse ele: “Gostaria que espanhóis e 

portugueses mostrassem onde está o 

testamento de Adão, que dividiu o mundo 

entre Portugal e Espanha”. 

 

http://www.etno.com.br/
http://pt.wikipedia.org/


 

 
87 

 
AS OUTRAS COLONIZAÇÕES EUROPEIAS NA AMÉRICA 
 
Os holandeses no Brasil 
  

Em 1580, o rei de Portugal, D. Henrique, morreu sem deixar herdeiros. O rei da Espanha, 
Filipe II, que era seu parente, invadiu Portugal, anexando-o ao seu reino. Esse período ficou 
conhecido como União Ibérica e durou cerca de 60 anos. 
 

                                           
              Disponível em:http://pt.wikipedia.org acesso em 23/07/13. 

  
O reinado de Filipe II estendia-se até os Países Baixos (atuais Bélgica e Holanda), onde ele 

tentava submeter a população ao catolicismo e cobrava altos impostos. A população se revoltou e, 
após algumas lutas, tornou-se independente, com o nome de Holanda. Inconformado, Filipe II impôs 
um embargo espanhol, proibindo que os colonos brasileiros comercializassem com a Holanda.  

 

   
Disponível em: http://www.multirio.rj.gov.br. Acesso em: 23/07/13. 

 
 

Em 1637, o conde João Maurício de Nassau foi enviado para administrar a região controlada 
pelos holandeses e tomou as seguintes medidas: concedeu empréstimos aos senhores de engenho 
para que comprassem escravos e recuperassem as suas lavouras, com o propósito de reativar a 

D. Henrique, 

conhecido pelo 

cognome de O Casto, 

devido à sua função 

eclesiástica, que o 

impediu de ter 

descendência 

legítima. 

Filipe II de 

Espanha. 

Os holandeses, por sua vez, criaram a Companhia 

das Índias Ocidentais, uma empresa apoiada pelo 

governo holandês, e começaram a elaborar um 

plano para invadir a colônia brasileira pela Bahia. 

Em 1624, tentaram colocar o plano em prática, mas 

a população resistiu e não houve êxito. Porém, em 

1630, os holandeses resolveram invadir 

Pernambuco, o maior centro produtor de açúcar do 

período. Nessa nova empreitada, conseguiram o 

sucesso pretendido anteriormente, graças ao 

auxílio de Domingos Fernandes Calabar, que era 

um morador da região. Dessa vez, conseguiram 

consolidar seu poderio local. 

 

http://pt.wikipedia.org/
http://www.multirio.rj.gov.br/
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economia local; foi tolerante com os que professavam religiões diferentes da protestante; e realizou 
melhorias em Recife, como o calçamento de ruas, abertura de canais e construções de pontes. 
 

 
Disponível em: http://www.multirio.rj.gov.br. Acesso em: 23/07/13. 

 
Enquanto isso, na Europa... 
 O trono português foi recuperado em 1640 e ocupado por D. João IV, em episódio conhecido 
como Restauração Monárquica. 
 Na região ocupada pelos holandeses, na colônia portuguesa, a  Companhia das Índias 
Ocidentais acusava Nassau de enriquecimento e ele, por sua vez, acusava a Companhia de abusos 
com os colonos. Mediante essas discordâncias, Nassau foi obrigado a retornar à Holanda em 1644. O 
novo governante passou a agir com muito rigor com os colonos, que se revoltaram e, em 1645, 
promoveram a Insurreição Pernambucana. As batalhas prosseguiram até 1654, quando finalmente os 
holandeses se renderam. 
 Quando partiram do Nordeste brasileiro, os holandeses levaram mudas de cana-de-açúcar, 
que passaram a cultivar na América Central, região conhecida como Antilhas. Como eram 
experientes nesse negócio de produção, refino e distribuição do açúcar e também possuíam uma 
imensa frota naval, passaram a ser os maiores concorrentes do Brasil no mercado internacional, 
fazendo com que os preços do açúcar produzido no Brasil despencassem. 
 

  
Disponível em: http://www.portalsaofrancisco.com.br. Acesso em: 23/07/13. 

 
 

Em meados do século XVII, os senhores de engenho 

de Olinda estavam endividados com os comerciantes 

de Recife, por causa da queda do preço do açúcar. 

Esse fato resultou em grande rivalidade entre eles. 

Conscientes do seu poder, os comerciantes, 

apelidados de mascates, reivindicaram ao rei a 

elevação de seu povoado à categoria de Vila, e 

foram atendidos. Insatisfeitos com o ocorrido, os 

senhores de engenho atacaram a região, dando 

início à Guerra dos Mascates (1710/1711). O rei de 

Portugal teve de intervir e foi solidário aos mascates. 

Recife foi reafirmada como vila autônoma e tornou-

se a capital de Pernambuco. 

 

 

http://www.multirio.rj.gov.br/
http://www.portalsaofrancisco.com.br/
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GLOSSÁRIO 
Lesados: enganados. 
Embargo: impedimento; proibição. 
Mascates: indivíduo que percorre as ruas vendendo tecidos e jóias, bem como quinquilharias. 

Autônoma: independente. 
 

OS FRANCESES EM TERRAS PORTUGUESAS 
 

 
Disponível em: http://iprenascenca.com. Acesso em: 23/07/13. 

  
A primeira invasão francesa no Brasil aconteceu em 1555. Na Europa, era a época da 

Reforma Protestante, e os protestantes, chamados de huguenotes na França, praticavam o 
calvinismo e eram severamente perseguidos. O almirante Gaspar de Coligny foge para o Brasil e se 
refugia na ilha de Sergipe, situada na Baía de Guanabara, onde, em meio aos núcleos portugueses de 
São Vicente e da Bahia, fundaram a França Antártica. Tão logo se estabeleceram, construíram o forte 
Coligny, na ilha de Sergipe, que punha em risco a exploração de pau-brasil feita pelos portugueses. 
Posteriormente, eles foram expulsos por Mem de Sá e seu sobrinho, Estácio de Sá, que morreu em 
combate contra os índios tupinambás. 
 A segunda invasão francesa aconteceu em 1612, no Maranhão, onde foi fundado o forte São 
Luís e criada a França Equinocial. Nas suas imediações, foi surgindo o povoado que se tornou a 
capital do Estado. Dessa vez, o rei da França, Henrique IV, foi quem deu a Daniel de La Touche a 
tarefa de cumprir essa missão. Quando o rei morreu, sua sucessora Catarina de Médicis continuou 
com o propósito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://iprenascenca.com/


 

 
90 

 

 
Disponível em: http://www.portalsaofrancisco.com.br. Acesso em: 23/07/13. 

  
A primeira expedição promovida pelo governo-geral para expulsar os franceses foi liderada 

por Jerônimo de Albuquerque, e não teve sucesso. Porém, no segundo ataque, na Batalha de 
Guaxenduba, os franceses foram expulsos definitivamente. 
 
As principais características da colonização inglesa na América 
 

 
http://blogdaprofmarie.blogspot.com.br. Acesso em: 23/07/13. 

 
 
 
 
  

Durante o século XVII, a Inglaterra passava por turbulências sociais, políticas e religiosas. Elas 
eram resultado da Reforma Protestante, do Absolutismo, do desemprego e do êxodo rural. Fundar 
colônias na América, para os calvinistas (lá chamados de puritanos) era o mesmo que escapar das 
perseguições impostas pelo governo anglicano e ter uma possibilidade de praticar sua fé em outro 
lugar. 
 Os ingleses acreditavam que o trabalho e o lucro eram uma dádiva de Deus e o ócio, para 
eles, era considerado pecado. Os ricos burgueses patrocinavam as viagens das famílias sem recursos, 
que trabalhavam por cerca de quatro ou sete anos para quitar as dívidas. Esse sistema recebeu o 
nome de “servidão por contrato”. Assim, exploravam as terras americanas, com mão de obra barata. 
 
 

Os primeiros Dias de Ação de 

Graças na Nova Inglaterra eram 

festivais de agradecimento a Deus 

pelas boas colheitas anuais. O 

primeiro deles foi celebrado em 

Plymouth, Massachusetts, pelos 

colonos que fundaram a vila em 

1619. Após péssimas colheitas e um 

inverno rigoroso, os colonos tiveram 

uma boa colheita de milho no verão 

de 1621. Por ordem do governador 

da vila, em homenagem ao 

progresso desta em relação aos 

anos anteriores, uma festividade foi 

marcada no início do outono de 

1621. Os homens de Plymouth 

mataram patos e perus e o cardápio 

contava ainda com peixes e milho. 

Cerca de 90 índios também 

atenderam a festividade. Todos 

comiam ao ar livre, em grandes 

mesas. O Dia de Ação de Graças é 

hoje uma tradição, mais importante 

do que as festividades do Natal. 

http://www.portalsaofrancisco.com.br/
http://blogdaprofmarie.blogspot.com.br/
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Disponível em: http://historiapublica.blogspot.com.br. Acesso em: 23/07/13. 

 

 
Disponível em: http://treze-colonias.blogspot.com.br. Acesso em: 23/07/13. 

 

De início, a Inglaterra não se preocupava com os colonos americanos e tinha formas 
diferentes de lidar com suas colônias. As do centro e do norte viviam de forma mais autônoma, isso 
era chamado de negligência salutar. Já no caso das colônias do sul, que produziam gêneros tropicais 
que eram cobiçados na Europa, o controle era mais efetivo e vigorava o Pacto Colonial. 

 http://conversaparaprofessores.blogspot.com.br. Acesso em: 23/07/13. 

Os ingleses fundaram na América do Norte as 

Treze Colônias (que deram origem ao atual 

Estados Unidos). As colônias do Sul tinham 

clima e terras propícias aos produtos tropicais. 

Nelas, adotou-se o plantation. As colônias do 

centro e do norte tinham clima e solo parecidos 

com os da Inglaterra (metrópole) e por isso 

nessa região foram cultivados produtos 

semelhantes aos produzidos na Europa. Eles 

tinham produção diversificada e cultivada em 

pequenas propriedades pelas próprias famílias, 

visando à sua subsistência e ao mercado 

interno. 

 

Colonos 

supervisionam 

o trabalho de 

seus escravos 

nas lavouras. 

Assim como nos países 

ibéricos, os ingleses não 

respeitavam os nativos, 

invadindo suas terras, 

promovendo guerras e 

propagando doenças 

responsáveis pelo seu 
extermínio. 

 

http://historiapublica.blogspot.com.br/
http://treze-colonias.blogspot.com.br/
http://conversaparaprofessores.blogspot.com.br/
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GLOSSÁRIO 
Turbulência: inquietação; desordem, motim. 
Êxodo rural: é a ação realizada por pessoas, que decidem deixar a zona rural (campo) e se dirigem 
para as cidades. Essa decisão é tomada em função das dificuldades e sofrimentos enfrentados pelas 
pessoas em suas regiões de origem. 
Plantation: produção voltada para a exportação, feita em latifúndios monocultores, com mão de 
obra escrava africana. 
Autônoma: que se governa pelas suas próprias leis; independente. 
Pacto Colonial: conjunto de regras impostas pela metrópole a sua colônia. Nelas ficava determinado 
que a colônia só podia comprar e vender para a metrópole e devia fornecer para a mesma produtos 
que complementassem a sua economia. 
Extermínio: destruição; morte; extinção. 
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Tarefas de Revisão 
 
01-

 
Disponível em: http://www.historiadigital.org. Acesso em: 23/07/13. 

 

Essa questão foi de uma prova do Enem 2006. Aborda as teorias acerca do povoamento da América, 
os primeiros habitantes do continente e as datações mais aceitas.  Tente resolvê-la! Eis o desafio! 
 

Segundo a explicação mais difundida sobre o povoamento da América, grupos asiáticos 
teriam chegado a esse continente pelo Estreito de Bering, há 18 mil anos. A partir dessa região, 
localizada no extremo noroeste do continente americano, esses grupos e seus descendentes teriam 
migrado, pouco a pouco, para outras áreas, chegando até a porção sul do continente. Entretanto, por 
meio de estudos arqueológicos realizados no Parque Nacional da Serra da Capivara (Piauí), foram 
descobertos vestígios da presença humana que teriam até 50 mil anos de idade. 

Validadas, as provas materiais encontradas pelos arqueólogos no Piauí: 
a) comprovam que grupos de origem africana cruzaram o oceano Atlântico até o Piauí há 18 mil 
anos. 
b) confirmam que o homem surgiu primeiramente na América do Norte e, depois, povoou os outros 
continentes. 
c) contestam a teoria de que o homem americano surgiu primeiro na América do Sul e, depois, 
cruzou o Estreito de Bering. 
d) confirmam que grupos de origem asiática cruzaram o Estreito de Bering há 18 mil anos. 
e) contestam a teoria de que o povoamento da América teria iniciado há 18 mil anos.  
 
02-Explique por que os povos encontrados na América pelos europeus receberam o nome de “povos 
pré-colombianos”. 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.historiadigital.org/
http://www.historiadigital.org/vestibulares-e-concursos/enem/
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03- Ao observarmos esta charge, podemos verificar um dos fatores que contribuíram para a 
imposição dos espanhóis sobre os índios na América. Explique qual foi esse fator, representado na 
imagem. 

 
Disponível em: www.resistência.webnode.com.br. Acesso em: 23/07/13. 

__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
04-(FUVEST) No século XVI, a conquista e ocupação da América pelos espanhóis: 
a)      desestimulou a economia da metrópole e conduziu ao fim do monopólio de comércio. 
b)      contribuiu para o crescimento demográfico da população indígena, concentrada nas áreas de 
mineração. 
c)      eliminou a participação do Estado nos lucros obtidos e beneficiou exclusivamente a iniciativa 
privada. 
d)     dizimou a população indígena e destruiu as estruturas agrárias anteriores à conquista. 

e)      impôs o domínio político e econômico dos criollos. 
 
05-(FEI-SP) As duas principais atividades econômicas que Portugal e Espanha incentivaram na 
América, no início da colonização, foram, respectivamente: 
a)      cacau, na América portuguesa, e a mineração da prata e do ouro, na América espanhola. 
b)      a mineração, na América Portuguesa, e a monocultura do tabaco, na América espanhola. 
c)      a monocultura da cana de açúcar, na América portuguesa, e a pecuária, na América espanhola. 
d)     a monocultura da cana de açúcar, na América portuguesa, e a mineração de ouro e de prata, na 
América espanhola. 
e)      a monocultura do algodão, na América portuguesa, e a pecuária, na América espanhola. 

 
06- Explique o que foi a União Ibérica, relacionando-a à invasão holandesa no Brasil. 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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07-(FEI-SP) Sobre os primeiros 50 anos de ocupação do Brasil, podemos afirmar que: 
 

I. Foi um período marcado pela exploração do pau-brasil, exploração essa realizada 
principalmente a partir do escambo com os indígenas. 
II. Não havia um projeto sistemático de colonização por parte de Portugal, já que o comércio 

com as Índias era mais atraente. Nesse primeiro período, Portugal busca ocupar o território por 
meio da cessão de capitanias hereditárias. 
III. Em 1549, com o estabelecimento do Governo-Geral, Portugal busca um controle maior e 
mais efetivo daquela que já havia se tornado sua colônia mais promissora, já que os negócios 
orientais começavam a declinar. 
 

a) apenas I e II estão coretas 
b) apenas I e III estão corretas 
c) I, II e III estão corretas 
d) apenas III está correta 
e) apenas II está correta 
 

08- Entre as causas da ocupação holandesa em Pernambuco, pode-se destacar: 

a) o interesse no tráfico negreiro. 
b) a participação das companhias de comércio na exportação de algodão. 
c) a participação holandesa na indústria açucareira e na União Ibérica. 
d) a ausência dos jesuítas em Pernambuco. 
e) a necessidade de uma colônia protestante. 
 
09-Quais eram as principais diferenças existentes entre o tipo de colonização empregada nas Treze 
Colônias inglesas situadas na América?  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
10- Explique como era desenvolvida a lavoura segundo o modelo inglês, conhecido como 
plantation? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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Respostas Sugeridas 
 
Unidade 1 -O feudalismo. 
01-Surgiu a partir da fusão entre elementos romanos, como o colonato, e germânicos, como o 
comitatus. 
02- Enquanto o poder dos reis enfraquecia, devido às invasões e à ruralização da sociedade, o poder 
dos senhores feudais crescia. 
03-Nesta ordem:  2, 1 e 3. 
04-Espera-se que o aluno identifique como nobre o rei que se encontra no trono; o clero, ao lado à 
esquerda, representado por um bispo e um frade; e camponeses e homens livres ao redor, 
executando as mais variadas tarefas. É importante o aluno referir-se, em sua resposta, à 
hierarquização da sociedade, relacionando grupos sociais e posições de poder, dominação e 
subordinação. 
05-Resposta pessoal. 
 
Unidade 2 – A Revitalização do comércio e das cidades 
01-A utilização do arado peitoral. 
02-R: Espera-se que o aluno chegue à conclusão de que o aumento populacional durante essa fase 
está diretamente ligado ao aumento da quantidade de alimento produzido, graças às inovações 
técnicas. 
03- ( C )corporações de ofício. 
04- Foram organizadas expedições militares que foram incitadas pela Igreja Católica, que buscavam 
recuperar Jerusalém, na ocasião ocupada por muçulmanos. Suas principais consequências foram: o 
aumento do comércio entre Ocidente/Ocidente; os europeus passaram a controlar o fluxo comercial 
de especiarias no mar Mediterrâneo; e houve significativa queda de poder entre os nobres, que 
também perderam parte de seus servos que foram participar das Cruzadas. 
05- A fome, as doenças e as revoltas populares. 
 
Unidade 3 - O surgimento do islamismo. 
01-Estavam organizados em tribos. Existiam os árabes do deserto, que praticavam a agricultura e 
pecuária; e os do litoral, que se dedicavam predominantemente às atividades comerciais. 
02- ( A ) Caaba  -   Meca. 
03- É o marco inicial do calendário muçulmano e aponta o dia em que Maomé foi para Yatreb, por 
conta das perseguições sofridas em Meca. 
04-Resposta: 1391. 
05-Surgiram duas correntes: a Sunita, ala moderada que defende que qualquer bom muçulmano 
pode ser o sucessor de Maomé; e a ala mais tradicional, a Xiita, que defende que só os herdeiros de 
sangue de Maomé podem sucedê-lo. 
 
Unidade 4 – África. 
01-Resposta:  2 – 1 – 3. 
02- Graças aos griots, que contavam as histórias oralmente. 
03-Como resultado de seu método de escutar seu povo  e à manutenção de tradições e costumes dos 
povos que eles dominavam, aliado a um exército forte e poderoso. 
04-(B ) nzimbu. 
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Avaliação 1 
01- Os cinco principais títulos de nobreza são: duque, marquês, conde, visconde e barão.  
02- Os nobres tinham autoridade jurídica e militar sobre o território concedido pelo monarca. Entre 
outras coisas, eles cobravam impostos, cuidavam das fronteiras e recrutavam exércitos para o reino. 
03- Os nobres formavam uma elite de parentes ou súditos que ajudavam o rei na conquista de novas 
terras. 
04- Eles não eram transmitidos de pai para filho. Se o herdeiro de um nobre quisesse ter direito à 
mesma honraria, teria de pagar ao governo. 
05-( A ) feudalismo  -   estamental.  
06- Era um benefício, que podia ser uma grande área de terra, ou o direito de ocupar um 
determinado cargo ou receber impostos. 
07- Esperamos que o aluno entenda que as tribos não tinham vínculos. Em cada uma delas, existia 
um líder. 
08- ( C ) na Hégira. 
09- Os griots. 
10- ( D ) portugueses   - armas de fogo. 
 
Unidade 5 - O  Renascimento e a Revolução Científica. 
01- Esperamos que o aluno entenda que foi um movimento artístico, literário e científico que 
buscava romper com o teocentrismo e valorizava o antropocentrismo. Ao mesmo tempo, em uma 
resposta ampliada, o aluno deverá ser capaz de entender que esse período se apresentava como 
radicalmente contrário a tudo o que a Idade Média produziu. Entretanto, o aluno deverá ser capaz de 
elaborar um pensamento crítico acerca dessa idéia, destacando a Idade Média também como um 
período de ricas criações artísticas, filosóficas e culturais. Vale lembrar que as universidades são 
filhas da cidade medieval.  
02- A valorização do corpo humano e o antropocentrismo. 
03- ( A ) do autorretrato. 
04- A Teoria Heliocêntrica afirmava que a Terra gira em torno do Sol, que é o centro do Universo. A 
Teoria Geocêntrica defendia ser a Terra o centro do Universo.   
05- Sim, pois foi a partir de seu advento que foi possível a difusão das ideias em larga escala, 
permitindo que um número maior de pessoas tivesse acesso à produção escrita.  
 
Unidade 6 - Reforma Protestante. 
01-Resposta pessoal. Esperamos que o aluno descreva como alguns clérigos viviam em meio ao luxo 
e à ostentação, enquanto cobravam da população uma vida humilde.  
02- ( C ) indulgências. 
03-Rejeitava o culto às imagens e defendia a teoria da predestinação divina. 
04- Esperamos que o aluno entenda que a partir do momento em que aprendiam a ler para estudar a 
Bíblia, as pessoas também faziam questionamentos acerca da conduta do clero e de seus 
governantes e cobravam mudanças. 
05- Criou um movimento denominado Contrarreforma, com o objetivo de deter o avanço do 
Protestantismo. Dentre outras medidas, pregava a criação do catecismo, dos Seminários, do Índex e 
reativava o Tribunal da Santa Inquisição. 
 
Unidade 7- Formação dos Estados Nacionais. 
01 - ( B ) Guerra da Reconquista. 
02- Ricardo Coração de Leão, porque ficou mais tempo nas Cruzadas do que governando e João Sem-
Terra porque autorizou sucessivos aumentos de impostos para cobrir gastos militares. 
03 - Limitava os poderes do rei. 
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04-Resposta: 3-4-2-1. 
 
Unidade 8- A expansão marítima. 
01- Esperamos que o aluno chegue à conclusão de que conquistar foi o termo mais adequado ao que 
aconteceu na América. Ele também pode optar por caracterizar a conquista como “invasão”.  
02- Os marinheiros temiam monstros, abismos e outros temores, fundados ou não, já que era uma 
viagem cheia de “elementos surpresas”. O homem medieval compartilhava um rico imaginário, 
povoado por seres do chamado “maravilhoso”.  
03- Centralização administrativa, localização privilegiada, a escola de Sagres, etc. 
04-( C ) Metalismo. 
 
Avaliação 2 
01-Leonardo não tinha um sobrenome, por ser filho ilegítimo de Piero da Vinci. 
02- Esboços de helicópteros, submarinos, paraquedas, veículos e embarcações automotoras, 
máquinas voadoras, projetos minuciosos de tornos, máquinas perfuratrizes, turbinas, teares, 
máquinas hidráulicas para limpeza e dragagem de canais, canhões, metralhadoras, espingardas, 
bombas, carros de combate, pontes móveis. 
03- Criou a técnica de pintura chamada "sfumato", que mistura tons e cores de uma forma que o 
observador não perceba essa fusão. O nome da técnica vem justamente da semelhança do resultado 
com fumaça. 
04 – Significa dizer que Da Vinci procurava entender e interpretar o mundo a partir da razão. Essa 
postura contrastava com aquela adotada pelo homem medieval, tantas vezes pautada 
exclusivamente pela fé. 
05- Resposta: 
(   ) Mona Lisa.  ( 2  ) Os Lusíadas.  (   ) O nascimento de Vênus. 
( 3  ) Dom Quixote. (  1 ) Romeu e Julieta.  (   ) Pietá. 
06- Era a venda do “perdão dos pecados” e foi por não concordar com essa prática que o monge 
Martinho Lutero inicia um movimento que dá início às Reformas. 
07- ( A ) Teoria da Predestinação Divina. 
08-Criou o movimento conhecido como a Contrarreforma, para deter o avanço do Protestantismo. 
09- Espera-se que o aluno relacione a Guerra da Reconquista com a formação de Portugal e da 
Espanha, sendo que em Portugal o reino teve início com uma doação do Condado Portucalense; e na 
Espanha, com um casamento no qual se uniram os reinos. Já na Inglaterra, as terras foram anexadas 
através de guerras de conquistas; e, na França, o reino formou-se a partir de casamentos, compras 
de territórios e guerras. 
09- ( B ) Portugal - monarquia centralizada. 
10- Dinamizar o comércio; fazer com que o oceano Atlântico se tornasse mais importante do que o 
mar Mediterrâneo; permitiu que Portugal, Espanha, Inglaterra, França e Holanda erguessem 
Impérios coloniais; e que pela convivência com tantos povos e culturas diferentes, as pessoas 
começassem a refletir acerca do que é conviver com diferenças. 
 
Unidade 9 - Teorias de Povoamento da América. 
01-R: Esperamos que o aluno comente as teorias malaio-polinésia e a teoria da passagem pelo 
estreito de Bering. 
02- ( C ) coivara. 
03- ( B ) marajoaras. 
04- Uma escrita hieroglífica e ideográfica, que era lida da esquerda para a direita e de cima para 
baixo, tão difícil de ser decifrada que ainda hoje não se pode fazer toda a sua decifração. 
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Unidade 10- A colonização portuguesa. 
01-Sim. Afinal, eram os escravos que faziam todo o tipo de trabalho na colônia e foi, graças a eles, 
que algumas famílias conseguiram prosperidade material. 
02-Colonizar a região que pertencia ao rei de Portugal, na América, sem gastar dos cofres reais. 
03 - Porque, além de a madeira ser de boa qualidade, ele podia ser usado como um corante que 
permitia chegar a várias tonalidades de vermelho, que eram muito raras e apreciadas na época. 
 
Unidade 11 - A colonização espanhola. 
01 -O uso das armas de fogo e do cavalo, que eram desconhecidos pelos índios e o fato de terem sido 
confundido com deuses. 
02- A Casa de Contratação, em Sevilha, no ano de 1503, que controlava pelo sistema de único porto 
os navios que vinham para a colônia; e o Conselho das Índias, criado em 1524, que criava leis ,punia 
quem as descumprisse e nomeava funcionários para as colônias . 
04-A mita, que consistia no trabalho forçado por quatro meses no ano, em troca de 1/3 do salário de 
um homem livre; e a encomienda, que era o direito do colono espanhol de explorar o trabalho 
indígena, em troca de amparo material e religioso. 
05-Pessoal, esperamos que o aluno use o exemplo dado na própria apostila. 
 
Unidade 12 
01- Confirmam que grupos de origem asiática cruzaram o Estreito de Bering há 18 mil anos. 
02- Porque habitavam a região “antes da chegada de Cristovão Colombo”. 
03- Uma realidade que contribuiu para o extermínio dos nativos, as doenças trazidas com os 
europeus. 
04- Dizimou a população indígena e destruiu as estruturas agrárias anteriores à conquista. 
05- A monocultura da cana de açúcar, na América portuguesa, e a mineração de ouro e de prata, na 
América espanhola. 
06- Quando o rei de Portugal morreu sem deixar herdeiros ocorreu a União Ibérica, ficando o trono 
português anexado ao da Espanha. 
07- As alternativas I, II e III estão corretas. 
08- A participação holandesa na indústria açucareira e a União Ibérica. 
09- As colônias do Sul tinham clima e terras propícias aos produtos tropicais, nelas adotou-se a 
plantation. As colônias do centro e do norte tinham clima e solo parecidos com os da Inglaterra 
(metrópole) e por isso, nessa região, foram cultivados produtos semelhantes aos produzidos na 
Europa. Eles tinham produção diversificada e cultivada em pequenas propriedades pelas próprias 
famílias, com o objetivo de garantir a subsistência e o mercado interno. 
10- Produção voltada para a exportação, concentrada em latifúndios monocultores, com mão-de-
obra escrava africana. 
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