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               TEXTO COMPLEMENTAR 
 

             As Grandes Navegações 

Chamam-se Grandes Navegações as expedições marítimas realizadas por 
europeus entre os séculos XV e XVI. 

Os pioneiros na expansão marítima europeia foram os portugueses e os 
espanhóis, seguidos pelos ingleses, franceses e holandeses. 

Diversos fatores possibilitaram a Grandes Navegações como o aprimoramento 
das técnicas de navegação, a necessidade de metais preciosos e de se 
descobrir um novo caminho marítimo para as Índias. 

Por fim, não podemos esquecer os motivos religiosos, algo importantíssimo 
naquela época. Deste modo, os europeus também queriam expandir a fé cristã 
às novas terras. 

Portugal foi o pioneiro na realização de grandes viagens marítimas. Voltado 
para o Atlântico e sem possibilidade de expandir-se dentro da Península 
Ibérica, os portugueses preferiram aventurar-se no Mar Oceano. 

No início do século XV, Portugal tornou-se o centro de estudos de navegação, 
através do estímulo do infante D. Henrique, o Navegador 

 
Logo após a chegada dos portugueses ao novo território, a primeira atividade 
econômica girava em torno da exploração do pau-brasil, existente em grande 
quantidade na costa brasileira, principalmente no nordeste do País. Esse 
período ficou conhecido como Brasil Colônia 

Para colonizar o Brasil e garantir a posse da terra, em 1534, a Coroa dividiu o 
território em 15 capitanias hereditárias. Estas eram imensos lotes de terra que 
se estendiam do litoral até o limite estabelecido pelo Tratado de Tordesilhas. 

Esses lotes foram doados a capitães (donatários), pertencentes à pequena 
nobreza lusitana que, por sua conta, promoviam a defesa local e a colonização. 

A produção do açúcar foi escolhida, porque era um produto bastante procurado 
na Europa naquele momento. 

Foi no nordeste do país que a atividade açucareira atingiu seu maior grau de 
desenvolvimento, principalmente nas capitanias de Pernambuco e da Bahia. 
Nos séculos XVI e XVII, estas regiões tornaram-se o centro dinâmico da vida  

Para colonizar o Brasil e garantir a posse da terra, em 1534, a Coroa dividiu o 
território em 15 capitanias hereditárias. Estas eram imensos lotes de terra que 
se estendiam do litoral até o limite estabelecido pelo Tratado de Tordesilhas 



O Governo Geral 

O Ciclo do Ouro e do Diamante foram responsáveis por profundas 
mudanças Na vida do Brasil colônia, com o crescimento urbano e do 
comércio. 

Foi no nordeste do país que a atividade açucareira atingiu seu maior grau de 
desenvolvimento, principalmente nas capitanias de Pernambuco e da Bahia. 
Nos séculos XVI e XVII, estas regiões tornaram-se o centro dinâmico da vida 
social, política e econômica do Brasil. 

Fundamentalmente três grandes grupos étnicos, o indígena, negro africano 

e o branco europeu, principalmente o português, entraram na formação da 

sociedade colonial brasileira. 

 

Também é preciso ter em conta que as tribos indígenas tinham línguas e 

culturas distintas. Algumas eram inimigas entre si e isto era usado pelos 

europeus quando desejavam guerrear contra os portugueses. 

 

Da mesma forma, os negros trazidos como escravos da África possuíam 

crenças, idiomas e valores distintos e não constituíam um povo 

homogêneo. No entanto, tudo isso foi sendo absorvido pelos portugueses e 

indígenas. 

 

No Brasil Colônia, o engenho era o centro dinâmico de toda a vida social. 

Isso possibilitava o “senhor da casa grande” concentrar em torno de si, 

grande quantidade de indivíduos e ter a autoridade máxima, o prestígio e o 

poder local. 

 

Em torno do engenho viviam os mulatos, geralmente filhos dos senhores 

com negras escravizadas, o padre, os negros escravizados, o feitor, o mestre 

do açúcar, os trabalhadores livres, etc. 

 

A formação social do Brasil Colônia 
 
Fundamentalmente três grandes grupos étnicos, o indígena, negro 
africano e o branco europeu, principalmente o português, entraram na 
formação da sociedade colonial brasileira. 

No século XVIII a mineração era a grande fonte de riqueza da metrópole. O 

CICLO DE OURO. e do Diamante foram responsáveis por profundas 
mudanças na vida do Brasil colônia, com o crescimento urbano e do 
comércio. 

 


