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1 Escreva um pequeno texto que explique
o esquema abaixo.

6 Complete um informe sobre as missões.

As missões jesuíticas

A  foi a principal ordem católica que
atuou na América portuguesa. O objetivo prin-
cipal dos jesuítas era converter os indígenas
ao . Para isso, eles organizavam as

, aldeamentos onde eram reunidos os
 que seriam catequizados. Nos

aldeamentos, os índios praticavam a , a
caça e a coleta. Nas missões da Amazônia, se
desenvolvia também a exploração das chama-
das , como cacau, castanha-do-pará,
gengibre, baunilha e outras. Todos esses pro-
dutos eram levados para . Nas missões,
procurava-se proteger os índios dos ataques
promovidos pelos colonos, principalmente os

, que queriam capturar os índios para
vendê-los como escravos. A posição dos jesuí-
tas contra a  dos indígenas causou sérios
atritos entre os padres e os colonos.

7 Associe cada letra ao seu número equi-
valente.
a) Revolta que exigia o fim do monopólio da

Companhia de Comércio do Maranhão.
b)Os comerciantes de Recife revoltaram-se

contra o controle político exercido pelos
senhores de engenho de Olinda.

c) Órgão criado pela Coroa portuguesa com
o objetivo de aumentar o controle sobre
a colônia americana.

d)Nome que se dá ao movimento que liber-
tou Portugal do domínio espanhol.

e) Criada com a função de controlar todo o
comércio efetuado entre o Rio Grande do
Norte e o sul da colônia.

1. Guerra dos Mascates.
2. Restauração.
3. Revolta de Beckman.
4. Conselho Ultramarino.
5. Companhia Geral de Comércio do Brasil.
• Coloque cada acontecimento na linha do

tempo.

Leia o texto e responda às questões 2 a 5.

A administração de Nassau

“O tempo de Nassau no Recife foi de intensa co-
laboração entre portugueses e holandeses, os pri-
meiros mais ligados à produção e os segundos ao
comércio e à administração dos domínios da
‘Nova Holanda’. Nassau procurou criar condições
mínimas de segurança para o desenvolvimento
do comércio e da agricultura. Por isso, no seu ‘tes-
tamento político’ [escrito antes de partir do Bra-
sil] dava conselhos aos seus sucessores de como
se relacionar com os portugueses, sem cuja cola-
boração não haveria açúcar para os holandeses
comerciarem.
‘Seria conforto para os senhores de engenho e para
os portugueses esgotados de dívidas conceder-lhes
a Companhia alguma folga de tempo para refa-
zerem o patrimônio arruinado pelas guerras e
outras calamidades imprevistas [...]. Se isto não
for possível, aconselharia eu cobrarem-se as dívi-
das com maior brandura [...]’.”
AVANCINI, Elsa Gonçalves. Doce inferno: açúcar — guerra

e escravidão no Brasil holandês (1580-1654). 3. ed. São
Paulo: Atual, 1991. p. 64. (História em documentos).

2 Que tipo de colaboração havia entre por-
tugueses e holandeses no tempo de
Nassau?

3 Do ponto de vista de Nassau, qual a im-
portância dessa colaboração?

4 O que Nassau recomendava aos seus su-
cessores em relação às dívidas dos se-
nhores de engenho e dos portugueses?

5 A que momento do período colonial o
texto se refere?

Morte de D. Sebastião
(rei de Portugal)
Morte de D. Henrique
(sucessor de D. Sebastião)

Felipe II
(rei da
Espanha)

União
Ibérica

Invasão
holandesa no
Nordeste

Linha do tempo
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Leia o texto e responda às questões 8 e 9.

Um remédio para a pobreza?

“Encarando o desafio das incertezas do sertão, os
paulistas começaram a favorecer pequenas expe-
dições — armações, na linguagem da época —
organizadas para atender a demandas específicas
por mão-de-obra. Portanto, ao contrário das gran-
des bandeiras, cuja função essencial residia na re-
produção da força coletiva de trabalho no planal-
to, estas novas expedições serviam sobretudo para
a reprodução das próprias unidades de produção.
Embarcando em viagens para o interior, muitos
jovens redigiram ou ditaram seus testamentos,
manifestando a necessidade de penetrar no sertão
para ‘buscar remédio para minha pobreza’. [...]”

MONTEIRO, John Manuel. Negros da terra: índios e
bandeirantes nas origens de São Paulo. São Paulo:

Companhia das Letras, 1995. p. 85-87.

8 O assunto do texto é:
a)As grandes bandeiras paulistas de ex-

ploração do ouro.
b)As expedições paulistas de captura de

escravos negros fugitivos.
c) As expedições portuguesas de reconhe-

cimento do litoral.
d)As expedições paulistas que penetra-

vam no sertão em busca de mão-de-
obra.

9 De acordo com o texto, qual seria o “re-
médio para a pobreza” dos jovens
paulistas?

10 Indique uma semelhança e uma diferen-
ça entre a educação no período colonial
e a educação atual.

Fonte: MONTEIRO,
John Manuel. Negros
da terra: índios e
bandeirantes nas
origens de São Paulo.
São Paulo: Companhia
das Letras, 1995. p. 13.

Expedições de apresamento no Centro-Sul

De onde partiam: 

Rios por onde seguiam: 

Locais de onde retiravam os índios: 

Principal grupo indígena aprisionado: 

11 Observe o mapa e responda.

Expedições de apresamento no Centro-Sul

a) O texto anterior e o mapa tratam do mes-
mo tema? Justifique.

b)Que informações o mapa acrescenta ao
texto?

c) Com base no texto e no mapa, complete
a ficha.
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Respostas

Expedições de apresamento no Centro-Sul

De onde partiam: de São Paulo.

Rios por onde seguiam: rios Tietê, Paraíba, Pardo, Taquari,
Paranapanema, Iguaçu.

Locais de onde retiravam os índios: Sertão dos Goiazes, Sertão
dos Cataguazes, Missões do Paraguai, Missões do Guairá, Sertão
dos Patos, Missões do Tape.

Principal grupo indígena aprisionado: guarani.

A expansão colonial

1. As mortes de D. Sebastião, rei de Portugal, e de seu suces-
sor, D. Henrique, criaram um vazio na sucessão ao trono por-
tuguês, que foi preenchido por Filipe II, rei da Espanha, dando
origem à União Ibérica. Nesse período, o governo espanhol
enfrentava uma guerra contra a República das Províncias Uni-
das (Holanda), que lutava por sua independência em relação
ao domínio espanhol. As guerras se estenderam ao Brasil que,
a partir de 1580, caiu sob domínio espanhol. Por essa razão,
os holandeses invadiram o Nordeste açucareiro, com o objeti-
vo também de controlar o rico comércio do açúcar.

2. No tempo de Nassau, os portugueses tratavam da produção
do açúcar e os holandeses da sua comercialização e da admi-
nistração dos domínios da “Nova Holanda”.

3. Para Nassau, sem essa colaboração não haveria açúcar para
comerciar.

4. Nassau recomendava que seus sucessores não executassem
as dívidas dos senhores de engenho e dos portugueses, dan-
do-lhes mais tempo para saldá-las.

5. O texto se refere ao período de domínio holandês no Nordeste.

6. A Companhia de Jesus foi a principal ordem católica que atuou
na América portuguesa. O objetivo principal dos jesuítas era
converter os indígenas ao catolicismo. Para isso, eles organiza-
vam as missões, aldeamentos onde eram reunidos os índios
que seriam catequizados. Nos aldeamentos, os índios prati-
cavam a agricultura, a caça e a coleta. Nas missões da Ama-
zônia, se desenvolvia também a exploração das chamadas
drogas do sertão, como cacau, castanha-do-pará, gengibre,
baunilha e outras. Todos esses produtos eram levados para
Portugal. Nas missões, procurava-se proteger os índios dos
ataques promovidos pelos colonos, principalmente os ban-
deirantes, que queriam capturar os índios para vendê-los como
escravos. A posição dos jesuítas contra a escravização dos
indígenas causou sérios atritos entre os padres e os colonos.

7. 1 - b.

2 - d.

3 - a.

4 - c.

5 - e.

5 1580 2 1640 4 1642 3 1684 1 1710

8. d.

9. De acordo com o texto, o “remédio para a pobreza” seria a
mão-de-obra indígena, capturada no sertão para ser emprega-
da nas lavouras paulistas.

10. Respostas possíveis: Semelhanças: no período colonial, assim
como hoje, os jesuítas atuam na educação; o ensino dado pelos
jesuítas no período colonial era gratuito, assim como o das esco-
las públicas atuais; algumas disciplinas ministradas no período
colonial ainda fazem parte do currículo de algumas escolas, como:
gramática, educação física, música, dança e ensino religioso,
embora seu conteúdo tenha mudado desde aquela época. Dife-
renças: no período colonial, poucos tinham acesso à educação;
atualmente a maior parte das crianças estuda; atualmente o cur-
rículo das escolas indígenas abrange tanto a cultura dos não-
índios quanto a sua própria cultura, o que não ocorria no período
colonial; na época colonial, quem quisesse avançar nos estudos
deveria ir para a Europa, diferentemente de hoje, quando o Brasil
possui cursos de nível superior em todas as áreas, alguns deles
com qualidade reconhecida internacionalmente.

11. a) Sim, pois, tanto o texto quanto o mapa abordam as expedi-
ções paulistas que penetravam no sertão em busca de índios
para serem escravizados.

b) O mapa apresenta informações mais detalhadas sobre as
expedições paulistas. Por exemplo, informa sobre o trajeto
das expedições e os locais de onde os bandeirantes retira-
vam os indígenas.

c)


