
 
Estrutura geológica e relevo 

Os continentes uma vez foram unidos, a Pangeia, e se afastaram pelo movimento das 
placas tectônicas. 

Teoria tectônica das placas 

As placas tectônicas se encontram na litosfera (crosta) e se movimentam pela 
astenosfera (manto). 

O movimento pode ocorrer graças às correntes de convecção, isso ocorre quando o 
material aquecido do manto sobe a crosta. Pode ocorrer por movimentos divergentes 
das placas tectônicas na crosta oceânica para dar espaço para a subida do magma. Ou 
por movimentos de convergência, quando uma placa se movimenta na direção da outra, 
se as placas tiverem igual densidade, cadeias montanhosas poderão ser formadas. 

Fatores que influenciam na morfologia da litosfera 

As forças endógenas, ou internas, são as responsáveis pelo movimento das placas 
tectônicas, formando o relevo. Podem criar processos de orogênese, movimentando as 
placas, ou de epirogênese, formando as rochas. Já as forças exógenas, ou externas, 
provêem da energia solar e esculpem o relevo, através dos ventos, chuvas e etc. 

Rochas 

 

 

Estrutura geológica brasileira 

Escudos cristalinos – Estruturas mais antigas, formadas no período Pré-cambriano, 
abrangem rochas ígneas e metamórficas. 

Bacias sedimentares – Estruturas mais recentes. Onde o terreno se formou na Era 
Paleozóica existem jazidas carboníferas, onde o terreno se formou na Era Mesozóica  
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jazidas petrolíferas e onde ele se formou na Era Cenozóica há um intenso processo de 
sedimentação. 

Terrenos vulcânicos – Ocorrem onde houve derramamento de lava por um vulcão, podem 
dar origem a terra rocha, extremamente fértil. 

Mineração brasileira: É focada na extração de ferro e manganês. 

Relevo brasileiro: O Brasil tem uma formação rochosa antiga, esculpida pelo vento, pela 
água, pela temperatura e pelo homem. Essa formação rochosa é composta majoritariamente 
por planícies, planaltos e depressões. 

Tipos de solo 

Arenoso: Muito poroso e permeável, portanto, pouco fértil. 

Argiloso: É fértil e retém água, mas dependendo do nível de evaporação pode apresentar 
facilmente desertificação 

Terra preta ou massapé: Muito fértil e rica em húmus. 

Terra roxa: Muito férteis, apresenta basalto e muitos minerais. 

Salmorão: Composto por fragmentação de rochas. 

Aluviais: Compostos por sedimentação. 

Humus – Resultante da decomposição de matéria orgânica, ótimo fertilizante. 

Dinâmica climática e vegetação no Brasil 

O Brasil, por suas dimensões continentais, possui uma ampla diversificação climática, 
influenciada por sua extensão costeira, seu relevo e a dinâmica das massas de ar sobre o 
território. As massas de ar atuam sobre as temperaturas e os índices pluviométricos nas 
diferentes regiões do país. As que mais interferem no Brasil (IBGE) são a Equatorial 
Continental  
No inverno, a atuação da mEc é mais restrita à região Norte, a mTa continua a atuar no país e 
a mPa passa a atingir o território brasileiro, provocando baixas temperaturas na região Sul, 
Sudeste e na parte sul do Centro-Oeste, chegando até a região Norte, onde ocasiona o 
fenômeno da friagem. De acordo com a classificação climática de Strahler (1952), 
predominam no Brasil cinco grandes climas. 

 



 

 

 

Clima e vegetação  

A variedade de paisagens vegetais do Brasil acompanha a diversidade de climas, que 
proporcionam a temperatura, a luminosidade e a umidade adequada para o desenvolvimento 
de determinados tipos de cobertura vegetal. As formações vegetais do país fazem parte dos 
biomas Amazônia, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, Campos, Pantanal.  

Exploramos a relação entre regiões climáticas e vegetação para facilitar a compreensão: 

   

 

Clima equatorial – floresta amazônica  



 
 

O clima equatorial – quente, úmido e de baixa amplitude térmica - domina a região 
amazônica, na qual se desenvolve a floresta amazônica. Essas formações florestais 
apresentam árvores de médio e grande porte. Dividem-se em três grupos: 

- mata de igapó – situadas nas áreas inundas pelos rios; 

- mata de várzea – situadas na áreas inundadas apenas durante as cheias dos rios; 

- mata de terra firme – situada nas áreas mais elevadas (70% da extensão amazônica), 
onde se encontram árvores latifoliadas (folhas grandes) e de grande porte, como o cedro e 
o mogno. A biodiversidade característica não encobre a fragilidade desse ecossistema. A 
floresta vive a partir de seu próprio material orgânico e seu equilíbrio é extremamente 
sensível a interferências. Denomina-se serrapilheira a camada superficial de material 
orgânico que cobre os solos, constituída de folhas, caules, frutas e galhos mortos, em 
decomposição (IBGE). 

  Clima tropical úmido ou litorâneo – Mata Atlântica e mangues  

O clima tropical úmido acompanha uma estreita faixa costeira, estendendo-se de São 
Paulo ao Rio Grande do Norte. Caracteriza-se por temperaturas elevadas ao longo do ano, 
especialmente na região Nordeste. No litoral do Sudeste, as temperaturas podem cair no 
inverno com a chegada de frentes frias (mPa). As formações vegetais mais destacadas são 
a Mata Atlântica e os manguezais.  A Mata Atlântica apresenta grande biodiversidade, com 
árvores de médio e grande porte, formando uma floresta fechada e densa, além de 
ecossistemas como as restingas e manguezais. 

Os mangues são formados por plantas de raízes aéreas, isto é, que se projetam acima do 
nível das águas. Eles constituem a área de reprodução de muitas espécies como camarões 
e caranguejos.  

    O clima tropical é típico da região Centro-Oeste, mas abrange também trechos do 
Nordeste e do Sudeste. É um clima quente, marcado por duas estações bem distintas: 
verão úmido e inverno seco. O cerrado é uma formação de arbustos e campos que 
apresenta algumas espécies de árvores. É uma formação vegetal caducifólia com raízes 
profundas, galhos retorcidos e casca grossa. O Cerrado é o segundo maior bioma da 
América do Sul (22% da área nacional), reconhecido como a “savana brasileira” e 
considerado um dos hotspots mundiais de biodiversidade. O bioma Pantanal apresenta 
uma área plana e de baixa altitude, que passa a exibir amplos trechos inundados durante a 
estação chuvosa (verão). É o bioma de menor extensão territorial no Brasil, embora 
apresente uma exuberante riqueza natural. Este bioma, que é uma planície aluvial, é 
influenciado por rios que drenam a bacia do Alto Paraguai e sofre influência de três 
importantes biomas brasileiros: Amazônia, Cerrado e Mata Atlântica.  



 
 

O interior do Nordeste apresenta o clima menos úmido do Brasil e corresponde 
basicamente ao sertão nordestino. A vegetação é formada pela caatinga, que constitui 
um ecossistema rico e diversificado com formações rasteiras, arbustos e cactos. Os solos 
da caatinga são em geral férteis, com boa quantidade de minerais, porém são rasos, 
pedregosos e com pouca umidade.  

Entre os estados do Piauí e do Maranhão, em uma faixa de transição entre o sertão 
nordestino (caatinga) e a Floresta Amazônica, há uma extensa área conhecida por Mata 
dos Cocais, um tipo de mata de transição constituída pelas palmeiras carnaúba e babaçu; 
geralmente acompanham os vales dos rios (mais umidade). 

Clima subtropical – floresta e campos 

O clima subtropical é típico da região Sul do país. A maior latitude e a atuação mais 
intensa da mapa na região determinam as temperaturas baixas durante o inverno, 
sobretudo nas áreas de maior altitude. No verão, entretanto, as temperaturas são 
elevadas - o clima subtropical é o que apresenta as maiores amplitudes térmicas anuais 
do país. Outro aspecto marcante é a regularidade na distribuição das chuvas durante o 
ano.   Nas serras próximas ao litoral, distingue-se a Mata Atlântica, mas a vegetação 
predominante é a mata ou floresta de Araucária (mata dos Pinhais), espaçada por outras 
espécies, como o ipê e a erva-mate; tem como característica a folhagem pontiaguda 
(aciculifoliada).       

O Pampa (campos) está restrito ao estado do Rio Grande do Sul. As paisagens naturais do 
Pampa são variadas de serras, planícies e morros. Na América do Sul, os pampas 
estendem-se por uma área compartilhada por Brasil, Uruguai e Argentina. A estrutura da 
vegetação é mais simples e menos exuberante (se comparada às florestas).  

HIDROGRAFIA 

Definição 

A hidrografia é o ramo da geografia física que estuda as águas do planeta, abrangendo 
portanto rios, mares, oceanos, lagos, geleiras, água do subsolo e da atmosfera. A grande 
parte da reserva hídrica mundial (mais de 97%) concentra-se em oceanos e mares, com 
um volume de 1.380.000.000 km³. Já as águas continentais representam pouco mais de 
2% da água do planeta, ficando com um volume em torno de 38.000.000 km³. 

  

 



 

 

  

Hidrografia do Brasil  

O Brasil tem um dos maiores complexos hidrográficos do mundo, apresentando rios com 
grandes extensões, larguras e profundidades. A maioria dos rios brasileiros nasce em regiões 
pouco elevadas, com exceção do rio Amazonas e de alguns afluentes que nascem na 
cordilheira dos Andes. O Brasil possui 8% de toda a água doce que está na superfície da Terra. 
Além disso, a maior bacia fluvial do mundo, a Amazônica, também fica no Brasil. Somente o rio 
Amazonas deságua no mar um quinto de toda a água doce que é despejada nos oceanos. 

  

 

 

 

 



 
 

Recursos naturais são elementos da natureza que são úteis ao ser humano, em sociedade, 
no processo de desenvolvimento da civilização, sobrevivência e conforto da sociedade em 
geral. Podem ser renováveis, como a energia do Sol e do vento. Já a água, o solo e as 
árvores que estão sendo considerados limitados, são chamados de potencialmente 
renováveis. E ainda não renováveis, como o petróleo e minérios em geral. 

Definição: Os recursos naturais são componentes, materiais da paisagem geográfica, mas 
que ainda não tenham sofrido importantes transformações pelo trabalho humano e cuja 
própria gênese é independente do Homem, mas aos quais lhes foram atribuídos, 
historicamente, valores econômicos, sociais e culturais. Portanto, só podem ser 
compreendidos a partir da relação homem-natureza. 

Recurso natural é qualquer insumo de que os organismos, as populações e 
os ecossistemas necessitam para sua manutenção. Portanto, recurso natural é algo de extrema 
importância para a continuidade da vida de todos os seres. Os recursos naturais, também chamados 
de recursos ambientais, podem ser classificados como biótico e abiótico e são pré-requisitos 
indispensáveis para a vida dos organismos em seus ambientes, visto que são consumidos à medida 
que crescem e se reproduzem, permitindo a manutenção da vida.[2]Os recursos não se distribuem de 
forma igual e homogênea nos locais em que estão disponíveis, e em decorrência do consumo de 
outros indivíduos, os mesmos podem ser insuficientes para a necessidade de todos. Devido a este 
fator, muitas vezes é necessário que ocorra competição entre os indivíduos, que podem ser da 
mesma espécie, ou de espécies diferentes.  Existe um envolvimento entre recursos naturais e 
tecnologia, uma vez que há a necessidade da existência de processo tecnológicos para utilização de 
um recurso. Exemplo típico é o magnésio, que até pouco tempo não era recurso natural e passou a 
sê-lo quando se descobriu como utilizá-lo na confecção de ligas metálicas de aviões. Recursos 
naturais e economia interagem de modo bastante evidente, uma vez que algo é recurso na medida 
em que sua exploração é economicamente viável. Exemplo dessa situação é o álcool, que, antes da 
crise do petróleo de 1973, apresentava custos de produção extremamente elevados ante os custos 
de exploração do petróleo. Hoje, no Brasil, apesar da diminuição do Proálcool, o álcool ainda pode 
ser considerado um importante combustível para automóveis e um recurso natural estratégico e de 
alta significância, por causa de sua possibilidade de renovação e consequente disponibilidade. Sua 
utilização efetiva depende de análises políticas e econômicas que poderão ser revistas sempre que 
necessário. Nem todos os recursos que a natureza oferece ao ser humano podem ser aproveitados 
em seu estado natural. Quase sempre o ser humano precisa trabalhar para transformar os recursos 
naturais em bens capazes de satisfazer alguma necessidade humana. Os recursos hídricos, por 
exemplo, têm de ser armazenados e canalizados, quer para consumo humano direto, para irrigação, 
ou para geração de energia hidrelétrica. 

 



 
 

 

Os recursos podem ser: 

 Renováveis: elementos naturais que usados da forma correta podem se renovar. 
Exemplos: animais, vegetação, água. 

 Não-renováveis: São aqueles que de maneira alguma não se renovam, ou demoram 
muito tempo para se produzir. Exemplos: petróleo, ferro, ouro. 

 Inesgotáveis: Recursos que não se acabam, como o Sol e o vento. 

Classificação 

Frequentemente são classificados como recursos renováveis e não-renováveis, quando se 
tem em conta o tempo necessário para que se dê a sua reposição. Os não-renováveis 
incluem substâncias que não podem ser recuperadas em um curto período de tempo, como 
por exemplo, o petróleo e minérios em geral. Os renováveis são aqueles que podem se 
renovar ou serem recuperados, com ou sem interferência humana, como as florestas, luz 
solar, ventos e a água. 

Também podem ser classificados de energéticos e não energéticos, se atendermos à sua 
capacidade de produzir energia. Os carvões e o petróleo são recursos naturais energéticos. 
Por vezes a água é também considerada um recurso energético, pois as barragens 
transformam a força da água em energia. 

A maioria dos minerais são recursos não energéticos, com exceção do volfrâmio, o urânio e 
o plutônio por se tratarem de substâncias radioativas e usadas para a geração de energia. 

Há situações nas quais um recurso renovável passa a ser não-renovável. Essa condição 
ocorre quando a taxa de utilização supera a máxima capacidade de sustentação, renovação 
e força do sistema. 

Principais problemas que afetam o meio ambiente na atualidade, poluição, 
desmatamento, queimadas, aquecimento global 

Infelizmente nosso planeta é afetado por vários problemas ambientais, muitos deles 
provocados por diversas ações humanas. Estes problemas afetam a fauna, flora, solo, 
águas, ar e etc. 

Principais problemas ambientais atuais 

- Poluição do ar por gases poluentes gerados, principalmente, pela queima de combustíveis 
fósseis (carvão mineral, gasolina e diesel) e indústrias. 



 
- Poluição de rios, lagos, mares e oceanos provocada por despejos de esgotos e lixo, 
acidentes ambientais (vazamento de petróleo), etc; 

- Poluição do solo provocada por contaminação (agrotóxicos, fertilizantes e produtos 
químicos) e descarte incorreto de lixo; 

- Queimadas em matas e florestas como forma de ampliar áreas para pasto ou agricultura; 

- Desmatamento com o corte ilegal de árvores para comercialização de madeira; 

- Esgotamento do solo (perda da fertilidade para a agricultura), provocado pelo uso 
incorreto; 

- Diminuição e extinção de espécies animais, provocados pela caça predatória e destruição 
de ecossistemas; 

- Falta de água para o consumo humano, causado pelo uso irracional (desperdício), 
contaminação e poluição dos recursos hídricos; 

- Acidentes nucleares que causam contaminação do solo por centenas de anos. Podemos 
citar como exemplos os acidentes nucleares de Chernobyl (1986) e na Usina Nuclear de 
Fukushima no Japão (2011) 

- Aquecimento Global, causado pela grande quantidade de emissão de gases do efeito 
estufa 

- Diminuição da Camada de Ozônio, provocada pela emissão de determinados gases (CFC, 
por exemplo) no meio ambiente. 

Brasil: geografia física e aspectos político-econômicos e sociais 

Quinto maior país em área, ocupa cerca de 47% da América do Sul. Apresenta grande 
variedade vegetal mas pouca variação climática, devido à maior parte de seu território 
estar na zona intertropical. 

ASPECTOS FÍSICO-NATURAIS 
Relevo: é antigo e apresenta altitudes modestas. Por se encontrar no meio da placa 
tectônica Sul-Americana, longe das regiões de encontro de placas, não possui 
dobramentos modernos em seu território (por isso as altitudes são baixas). Também não 
possui vulcões nem abalos sísmicos. Bacias sedimentares (como a do rio Amazonas) 
cobrem cerca de 58% do território. 

Há também, em 36% do Brasil, escudos cristalinos – estruturas marcadas pela ocorrência 
de grandes jazidas de minerais metálicos, como a de Serra de Carajás, e de um relevo 
aplainado, como os marres de morros do Sudeste e os chapadões no Nordeste. No 
restante do território, aparecem os derramamentos basálticos, áreas que  



 
 

sofrem vulcanismo e foram cobertas por material magmático que se decompôs e deu 
origem à fértil terra roxa. 

Clima: de forma geral é quente e úmido, com exceção do sul (sub-tropical, menos úmido e 
mais frio). As regiões próximas à linha do Equador registram variações do clima equatorial 
(como o úmido e o super-úmido). Nas regiões restantes, há variações de clima tropical – 
como o tropical de altitude, o tropical típico e o tropical continental. 

Recursos naturais: grandes formações vegetais, como a floresta amazônica, propiciam 
grande variedade de produtos a explorar para diversos fins: da madeira aos frutos, da 
alimentação familiar à indústria cosmética e médica. Recursos minerais também são 
numerosos e muito importantes economicamente, com destaque para o petróleo, ferro, 
manganês e água, tendo o Brasil as maiores reservas desses produtos. 

ASPECTOS ECONÔMICOS, POLÍTICOS E HUMANOS 

População: com 190 milhões de habitantes, o Brasil tem a quinta maior população do 
mundo, mas apresenta baixas densidades populacionais – devido à grande extensão do 
seu território. Os brasileiros se concentram ao longo do litoral, principalmente na zona da 
mata nordestina e na região sudeste. A partir da década de 1940, houve intensa migração 
para as cidades, gerando crescimento urbano (hoje, a maior parte da população é urbana) 
e diminuição das taxas de natalidade e de mortalidade. A maior parte da população é 
jovem ou adulta, caminhando para o envelhecimento. 
 
Economia: maior economia da America Latina e uma das dez maiores no mundo. Grande 
exportador de produtos agropecuários e minerais, os setores primário e secundário geram 
a maior parte das riquezas, mas o terciário é o que mais emprega. No setor primário 
destacam-se a produção de soja, laranja, cana-de-açúcar e gado. No setor secundário, 
chama atenção a produção automotiva, aeronáutica e têxtil, além da indústria extrativista 
mineral (com petróleo, ferro, manganês e alumínio). O setor terciário apresenta grande 
informalidade, pois a modernização dos outros setores criou contingente de 
desempregados que não totalmente absorvidos pelo setor de serviços. 

Política: o Brasil é uma república federativa presidencialista com separação entre os três 
poderes (executivo, legislativo e judiciário). O mandato presidencial tem quatro anos, com 
possibilidade de reeleição. Desde 1988, o país segue a mesma constituição, sua lei máxima, 
cujo cumprimento é assegurado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) assegurar seu 
cumprimento. 

Transporte é o movimento de mercadorias entre locais. O campo de transporte apresenta 
diversas características a nível de infraestrutura, veículos e operações comerciais. Por 
infraestrutura entende-se a rede de transporte rodoviária, ferroviária, aérea, fluvial, 
tubular, etc. que é usada, assim como os terminais como estradas, aeroportos, estações 
ferroviárias, portos, terminais de autocarro e todo o tipo de equipamento similar. Os 
veículos, como automóveis, bicicletas, autocarros, comboios e  



 
 

aviões, ou as próprias pessoas ou animais quando viajam a pé, geralmente trafegam por 
uma qualquer rede. As operações comerciais estão relacionadas com a maneira como os 
veículos operam na rede e o conjunto de procedimentos especificados para o propósito 
desejado, incluindo o ambiente legal (leis, códigos, regulamentos, etc.). Políticas, como por 
exemplo financiar o sistema, podem ser consideradas parte das operações 

INDUSTRIA 

A indústria é o local (fábrica) onde ocorre a transformação de matérias-primas em produtos 
elaborados pelo homem para fins comerciais. Nesses estabelecimentos, os funcionários e as 
máquinas são responsáveis pela produção de diversos objetos, alimentos, roupas, calçados, 
remédios, carros, etc. 
 
A atividade industrial é muito importante, pois através dela vários objetos de grande 
utilidade para o homem são produzidos. Outro ponto positivo é que ela proporciona 
emprego para várias pessoas. 
 
No entanto, a expansão industrial tem provocado vários problemas ambientais. Os gases 
emitidos pelas fábricas têm poluído a atmosfera e boa parte dos efluentes (esgoto) é lançada 
nos rios sem o devido tratamento.  
 
Existem indústrias em diversos pontos do planeta, produzindo os mais variados produtos.  
As indústrias são classificadas de acordo com seu foco de produção. Sendo assim, temos as 
indústrias de bens de produção e as indústrias de bens de consumo. Responsáveis pela 
transformação de matérias-primas brutas em matérias-primas processadas, as indústrias de 
bens de produção são consideradas a base do segmento industrial.  
Essas indústrias extraem matéria-prima da natureza (madeira, óleos, plantas, petróleo, etc.), 
além de transformar e fornecer bens para a estruturação de outras indústrias. São exemplos 
de indústrias de bens de produção a metalúrgica, siderúrgica e a petroquímica. As indústrias 
de bens de consumo são aquelas que têm sua produção direcionada para os consumidores. 
Esse segmento visa fornecer objetos diretamente para o mercado consumidor. Elas podem 
ser divididas em: Indústrias de bens duráveis: fabricam produtos não perecíveis, tais como 
carros, eletrodomésticos, mobílias, entre outros. Indústrias de bens não duráveis: produzem 
mercadorias de primeira necessidade, como, por exemplo, alimentos, bebidas, roupas, 
sapatos, remédios, etc.  

 
 
 

 



 
A agropecuária 

A agropecuária consiste no conjunto de atividades primárias, estando diretamente associada 
ao cultivo de plantas (agricultura) e à criação de animais (pecuária) para o consumo humano 
ou para o fornecimento de matérias-primas na fabricação de roupas, medicamentos, 
biocombustíveis, produtos de beleza, entre outros. Esse segmento da economia é um dos 
elementos que compõem o Produto Interno Bruto (PIB) de um determinado lugar. 
 
Essa atividade é exercida há milhares de anos, sendo de fundamental importância para a 
sobrevivência humana, pois é através dela que se obtém alimento. O desenvolvimento de 
técnicas proporcionou (e ainda proporciona) muitas transformações na estrutura da 
agropecuária, fato notório ao analisarmos a evolução dos métodos de cultivo e de criação de 
animais ao longo dos anos. 
Apesar da evolução tecnológica, muitas propriedades continuam utilizando métodos 
tradicionais de cultivo e de criação de rebanhos, sobretudo nos países subdesenvolvidos, onde 
há pouco investimento na mecanização das atividades rurais. Nesse sentido, surgiu uma 
classificação dos sistemas agropecuários: sistema extensivo, sistema intensivo de mão de obra 
e sistema intensivo. 
- Sistema extensivo: se caracteriza pela ausência de tecnologia e por uma baixa produtividade. 
Esse sistema é praticado por agricultores que utilizam a queimada como forma de preparo do 
solo e mão de obra familiar. A pecuária é desenvolvida em grandes áreas, onde o rebanho fica 
solto no pasto e procura seu próprio alimento. 
- Sistema intensivo de mão de obra: praticado em regiões subdesenvolvidas, esse sistema 
apresenta características similares ao sistema extensivo (pouca ou nenhuma mecanização, 
não há seleção de sementes, métodos tradicionais de cultivo e de pastoreio, etc.). No entanto, 
esse sistema utiliza muitos trabalhadores, não se limitando à mão de obra familiar. 
- Sistema intensivo: altamente mecanizado, adequação do solo para determinado plantio, 
beneficiamento de sementes, utilização de fertilizantes, implementos agrícolas, confinamento 
do rebanho, entre outros elementos que contribuem para intensificar a produtividade e a 
lucratividade dos proprietários. Exige pouca mão de obra e muito aparato tecnológico. Esse 
sistema é praticado, principalmente, em regiões desenvolvidas.  



 
 

Demografia é a ciência que estuda a dinâmica populacional humana por meio de 
estatísticas que utilizam como critérios e religião, educação, etnia e outros critérios que 
são influenciados por fatores como taxa de natalidade, fecundidade e migrações. 

Um dos ramos das ciências sociais, a demografia é bastante recente se comparada com 
outros ramos como a economia. 

O termo “demografia” foi usado pela primeira vez em 1855 por Achille Guillard no livro 
intitulado “Élements de statistique humaine ou demographie comparée”. Seu objetivo é 
estudar a estrutura da população, seu arranjo espacial ou forma como a população está 
distribuída no meio físico (urbano, rural) e sua composição, que pode ser estudado 
levando-se em consideração a faixa etária, o sexo, ou outras características da população. 

O chamado “movimento da população” também constitui objeto de estudo da 
demografia. Através de cálculos e estatísticas são estudados os fenômenos da 
mortalidade, natalidade e movimentos migratórios, todos estes influenciados por diversos 
fatores como educação, saneamento, e etc. 

A importância do estudo da demografia consiste no fato da população ser um elemento 
político essencial que caracteriza uma sociedade e que, conseqüentemente, tornam-se 
necessários compreender a fim de tornar possível o planejamento econômico, social, 
cultural ou político. 

Urbanização  

A urbanização é quando o crescimento das cidades é maior que o crescimento do campo. 

O seu principal vetor é a industrialização.  

Urbanização é o crescimento das cidades, tanto em população quanto em extensão 
territorial. É o processo em que o espaço rural transforma-se em espaço urbano, com a 
consequente migração populacional do tipo campo-cidade que, quando ocorre de forma 
intensa e acelerada, é chamada de êxodo rural. Em termos de área territorial, no mundo 
atual, o espaço rural é bem mais amplo do que o espaço urbano. Isso ocorre porque o 
primeiro exige um maior espaço para as práticas nele desenvolvidas, como a agropecuária 
(espaço agrário), o extrativismo mineral e vegetal, além da delimitação de áreas de 
preservação ambiental e florestas em geral. No entanto, em termos populacionais e em 
atividades produtivas no contexto econômico e capitalista, a cidade, atualmente, vem se 
sobrepondo ao campo. Observe o gráfico abaixo: 

 



 

 
Crescimento da população mundial segundo a ONU. Os dados pós-2010 são apenas projeções¹ 

Podemos perceber, com a leitura do gráfico acima, que, pela primeira vez na história, a 
humanidade está se tornando majoritariamente urbana. Os dados após 2010 são apenas 
estimativas (embora existam muitas desconfianças em termos políticos sobre as projeções 
realizadas pela ONU), mas revelam que a tendência desse processo é se intensificar nas 
décadas subsequentes. Note também, observando o gráfico, que a velocidade com que a 
urbanização acontece é cada vez maior, deixando a curva que representa a população urbana 
cada vez mais acentuada. 

O processo de formação das cidades ocorre desde os tempos do período neolítico. No 
entanto, sob o ponto de vista estrutural, elas sempre estiveram vinculadas ao campo, pois 
dependiam deste para sobreviver. O que muda no atual processo de urbanização capitalista, 
que se intensificou a partir do século XVIII, é que agora é o campo quem passa a ser 
dependente da cidade, pois é nela que as lógicas econômico-sociais que estruturam o meio 
rural são definidas. 

O processo de urbanização no contexto do período industrial estrutura-se a partir de dois 
tipos de causas diferentes: os fatores atrativos e os fatores repulsivos. 

Os fatores atrativos, como o próprio nome sugere, são aqueles em que a urbanização ocorre 
devido às condições estruturais oferecidas pelo espaço das cidades, o maior deles é a 
industrialização. 

Esse processo é característico dos países desenvolvidos, onde o processo de urbanização 
ocorreu primeiramente. Cidades como Londres e Nova York tornaram-se predominantemente 
urbanas a partir da década de 1900, início do século XX, em razão da quantidade de empregos 
e condições de moradias oferecidas (embora em um primeiro momento, a maior parte dessas 
moradias fosse precária em comparação aos padrões de desenvolvimento atual dessas 
cidades). Os fatores repulsivos são aqueles em que a urbanização ocorre não em função das 
vantagens produtivas das cidades, mas graças à “expulsão” da população do campo para os 
centros urbanos. 



 
 

Esse processo ocorre, em geral, pela modernização do campo que propiciou a substituição do 
homem pela máquina e pelo processo de concentração fundiária, que deixou a maior parte das 
quantidades de terras nas mãos de poucos latifundiários. 

Esse fenômeno é característico dos países subdesenvolvidos e é marcado pela elevada 
velocidade em que o êxodo rural aconteceu, bem como pela concentração da população 
nas metrópoles (metropolização). Tais cidades não conseguem absorver esse quantitativo 
populacional, propiciando a formação de favelas e habitações irregulares, geralmente 
precarizadas e sem infraestrutura. 

Resumidamente, o processo de urbanização ocorre em quatro principais etapas, sofrendo 
algumas poucas variações nos diferentes pontos do planeta: 

 
Esquema simplificado sobre o processo de urbanização na era capitalista 

Em geral, o que se observa, portanto, é a industrialização funcionando como um motor 
para a urbanização das sociedades (1ª ponto do esquema acima). Em seguida, ampliam-se 
as divisões econômicas e produtivas, com o campo produzindo matérias-primas, e as 
cidades produzindo mercadorias industrializadas e realizando atividades características do 
setor terciário (2º ponto). Esse processo é acompanhado por um elevado êxodo rural, com 
a formação de grandes metrópoles e, em alguns casos, até de megacidades, com 
populações que superam os 10 milhões de habitantes (3º ponto). 



 
 

Por fim, estrutura-se a chamada hierarquia urbana, que vai desde as pequenas e médias 
cidades às grandes metrópoles. 

Vale lembrar que o esquema acima é apenas ilustrativo, pois a sequência desses 
acontecimentos não é linear, muitas vezes os fenômenos citados acontecem ao mesmo 
tempo. Outra ressalva importante é a de que tal sequência não acontece de forma 
igualitária em todo o mundo. Nos países pioneiros no processo de urbanização, ela 
ocorre de forma mais lenta e gradativa, enquanto nos países de industrialização tardia, 
tal processo manifesta-se de forma mais acelerada, o que gera maiores problemas 
estruturais. 

Blocos Econômicos: Tipos de blocos econômicos, o que são blocos econômicos, União 

Europeia, APEC, Mercosul, Nafta, Pacto Andino, globalização 

 Introdução 

Com a economia mundial globalizada, a tendência comercial é a formação de blocos 
econômicos. Estes são criados com a finalidade de facilitar o comércio entre os países 
membros. Adotam redução ou isenção de impostos ou de tarifas alfandegárias e buscam 
soluções em comum para problemas comerciais. Em tese, o comércio entre os países 
constituintes de um bloco econômico aumenta e gera crescimento econômico para os 
países. Geralmente estes blocos são formados por países vizinhos ou que possuam 
afinidades culturais ou comerciais. Esta é a nova tendência mundial, pois cada vez mais o 
comércio entre blocos econômicos cresce. Economistas afirmam que ficar de fora de um 
bloco econômico é viver isolado do mundo comercial. 

Veremos abaixo uma relação dos principais blocos econômicos da atualidade e suas 
características. 

UNIÃO EUROPEIA: A União Europeia ( UE ) foi oficializada no ano de 1992, através do 
Tratado de Maastricht. Este bloco é formado pelos seguintes países: Alemanha, Áustria, 
Bélgica, Bulgária, Chipre, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estônia, 
Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, 
Países Baixos (Holanda), Polônia, Portugal, Reino Unido, República Tcheca, Romênia e 
Suécia. Este bloco possui uma moeda única que é o EURO, um sistema financeiro e 
bancário comum. Os cidadãos dos países membros são também cidadãos da União 
Europeia e, portanto, podem circular e estabelecer residência livremente pelos países da 
União Europeia. 

 



 
A União Europeia também possui políticas trabalhistas, de defesa, de combate ao crime e 
de imigração em comum. A UE possui os seguintes órgãos : Comissão Europeia, 
Parlamento Europeu e Conselho de Ministros  

NAFTA  

Fazem parte do NAFTA ( Tratado Norte-Americano de Livre Comércio ) os seguintes países: 
Estados Unidos, México e Canadá. Começou a funcionar no início de 1994 e oferece aos 
países membros vantagens no acesso aos mercados dos países. Estabeleceu o fim das 
barreiras alfandegárias, regras comerciais em comum, proteção comercial e padrões e leis 
financeiras. Não é uma zona livre de comércio, porém reduziu tarifas de aproximadamente 
20 mil produtos. 

MERCOSUL 

O Mercosul (Mercado Comum do Sul) foi oficialmente estabelecido em março de 1991. É 
formado pelos seguintes países da América do Sul: Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina e 
Venezuela. Futuramente, estuda-se a entrada de novos membros, como o Chile e a Bolívia. 
O objetivo principal do Mercosul é eliminar as barreiras comerciais entre os países, 
aumentando o comércio entre eles. Outro objetivo é estabelecer tarifa zero entre os 
países e num futuro próximo, uma moeda única  

PACTO ANDINO - COMUNIDADE ANDINA DE NAÇÕES  

Outro bloco econômico da América do Sul é formado por: Bolívia, Colômbia, Equador e 
Peru. Foi criado no ano de 1969 para integrar economicamente os países membros. As 
relações comerciais entre os países membros chegam a valores importantes, embora os 
Estados Unidos sejam o principal parceiro econômico do bloco. 

APEC  

A APEC (Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico) foi criada em 1993 na Conferência 
de Seattle (Estados Unidos da América). Integram este bloco econômico os seguintes 
países: Estados Unidos da América, Japão, China, Formosa (também conhecida como 
Taiwan), Coreia do Sul, Hong Kong (região administrativa especial da China), Cingapura, 
Malásia, Tailândia, Indonésia, Brunei, Filipinas, Austrália, Nova Zelândia, Papua Nova 
Guiné, Canadá, México, Rússia, Peru, Vietnã e Chile. Somadas as produções industriais de 
todos os países, chega-se a metade de toda produção mundial. Quando estiver em pleno 
funcionamento (previsão para 2020), será o maior bloco econômico do mundo. 

ASEAN  

 ASEAN (Associação de Nações do Sudeste Asiático) foi criada em 8 de agosto de 1967. É 
composta por dez países do sudeste asiático (Tailândia, Filipinas, Malásia, Cingapura, 
Indonésia, Brunei, Vietnã, Mianmar, Laos, Camboja). 

  



 
 

SADC 

A SADC (Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral) foi criada em 17 de 
outubro de 1992, sendo formada por 15 países da região sul do continente africano. 

MCCA 

Criado em 1960, o MCCA (Mercado Comum Centro-Americano) é o bloco econômico da 
região da América Central, cujo principal objetivo é a integração econômica entre os 
países-membros (Nicarágua, Guatemala, El Salvador, Honduras e Costa Rica)  

Aliança do Pacífico 

Criado em junho de 2012, este bloco econômico latino-americano é composto por México, 
Colômbia, Peru e Chile. 

BENELUX  

Considerado o embrião da União Europeia, este bloco econômico envolve a Bélgica, 
Holanda e Luxemburgo. O BENELUX foi criado em 1958 e entrou em operação em 1 de 
novembro de 1960  

UEAA - União Euroasiática: Bloco de integração política e econômica composto por 
Rússia, Belarus e Cazaquistão. Tem como fundamento principal a união aduaneira entre 
estes três países, estabelecendo a livre circulação de serviços, produtos e pessoas. O mais 
novo bloco econômico entrou em vigor a partir de 1 de janeiro de 2015 

ECOWAS - Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental: Criada em 1975, 
reúne quinze estados da África Ocidental. A integração econômica entre os países 
membro é o principal objetivo deste bloco. 

Mercado Financeiro Globalizado: O mercado financeiro globalizado visa interligar a 
relação entre as instituições financeiras que se dedicam ao trabalho de propiciar condições 
satisfatórias tanto para as empresas e pessoas que necessitam de dinheiro, ou seja, de caráter 
privado e previdenciário levado por um intermediário os bancos sob a forma de cobrança de 
uma taxa de juros. 
No mercado financeiro as pessoas vão buscar serviços de seguro de vida, planos de 
previdência e cobrança bancárias. As entidades filantrópicas fiscalizadoras e controladoras 
são o Banco Central, a Bovespa (Bolsa de Valores de São Paulo), CMV (Comissão de 
Valores Mobiliários) sendo todas subordinadas ao CMN (Conselho Monetário Nacional) 
presidido pelo Ministro da Fazenda.  

 



 
 

BACEN (Banco Central do Brasil): Criado pela Lei 4.595/64 para substituir SUMOC 

(Superintendência da Moeda e do Crédito), o Banco do Brasil e o Tesouro Nacional. 

Incumbido de ser o agente da sociedade para assegurar o equilíbrio monetário, tem por 

objetivo: 

&#61656; Zelar pela liquidez, ou seja, a rápida disponibilidade de dinheiro na economia; 

&#61656; Manter as reservas internacionais do país em nível satisfatório; 

&#61656; Assegurar a formação de poupança em níveis apropriados; 

&#61656; Garantir a estabilidade e o aperfeiçoamento do sistema financeiro nacional. 

BOVESPA (Bolsa de Valores de São Paulo): Responsável pela cotação e movimentação do 

sistema financeiro no mercado seja pela quebra de sigilo bancário e pela queda e subida do 

dólar. 

CVM (Comissão de Valores Mobiliários): Vinculada ao Ministro da Fazenda, criada pela Lei 

nº 6.385 – 07/12/76 com o objetivo de: 

1. Emitir e distribuir os valores mobiliários no mercado; 

2. Negociar e intermediar no mercado de valores mobiliários; 

3. Organizar, o funcionamento e operações das Bolsas de Valores; 

4. Administrar as carteiras e custódia de valores mobiliários; 

5. Auditoria das companhias abertas; 

6. Serviços de consultoria e analista de valores mobiliários. 

CMN (Conselho Monetário Nacional): Órgão máximo do Sistema Financeiro Nacional SFN 

responsável pelo controle do mercado financeiro, créditos e capitais. 

__Composto pelos gestores o Ministro da Fazenda, Ministro do Planejamento e o 

Presidente do BACEN. 

__Uma Comissão Técnica da Moeda e do Crédito (CTMC): Presidente do BACEN / 

Presidente da CVM / Diretores da Política Monetária, de Assuntos Internacionais e de 

Normas e Organização do Sistema Financeiro do BACEN. 

__Tem por finalidade formular a política da moeda e do crédito objetivando o progresso 

econômico e social do país. 

Objetivos: 

1. Adaptar o volume dos meios de pagamento do país (melhor utilização dos recursos em 

moeda estrangeira); 

2. Regular o valor interno da moeda, prevenindo e corrigindo os surtos inflacionários ou 

deflacionários; 

3. Regular o valor externo da moeda e o equilíbrio do Balanço de Pagamentos do país; 

4. Orientar a aplicação dos recursos das instituições financeiras públicas e privadas; 

5. Propiciar o aperfeiçoamento das instituições e dos instrumentos financeiros; 

6. Zelar pela liquidez e pela solvência das instituições financeiras; 

7. Coordenar as políticas monetárias, creditícia, orçamentária fiscal e da dívida pública 

interna e externa. 

O mercado financeiro é ainda dividido em três: Mercado de Crédito, Mercado de  



 
 

Câmbio e Mercado Aberto; 

Mercado de Crédito: 

Cuida dos empréstimos bancários. Quando você paga juros para um banco significa que o 

banco lhe emprestou dinheiro, ou seja, investiu em você. Isto pode ocorrer quando você 

usa o cheque especial, desconta duplicatas, desconta cheques, faz um financiamento, etc. 

Mercado de câmbio: 

Cuida da relação justa entre as moedas dos países. Muitos países adotaram o dólar como 

moeda intermediária para comparar com suas finanças. Assim, quando um negócio é feito 

entre os países, primeiro eles comparam os valores de suas moedas com o dólar para 

facilitar a transação e penetração de suas finanças. No Brasil quem tem conta com o dólar 

é o Banco Central e alguns bancos autorizados e mesmo assim, os dólares não podem 

ficar de um dia para o outro na conta. Além dos bancos, quem negocia com os dólares 

são: os importadores  - que  precisam comprar dólares para pagar suas compras; os 

exportadores -  que recebem dólares, vendem aos bancos e ficam com reais e os 

investidores estrangeiros: que trazem dólares para investir, trocam por reais e quando 

vão embora compram dólares novamente. Sendo assim os bancos ficam diariamente 

vendendo e comprando dólares dos importadores, exportadores, investidores 

estrangeiros e de outros bancos. Ao final do dia faz um balanço: se houver mais 

compradores que vendedores a cotação sobe, ou seja, a procura por dólar foi maior. A 

cotação cai quando a oferta é maior que a procura 

Mercado Aberto: As empresas que têm Capital Aberto, que são as Sociedades Anônimas. 

Empresas de Capital Aberto significa que qualquer pessoa pode ser sócia daquela 

empresa, desde que comprem uma parte da mesma - ou seja, que chamamos de ações. 

As ações são feitas nas bolsas de valores – onde o preço é público, assim todos podem 

comprar pelo mesmo preço que é definido na oferta e procura. 

Por que Investimos e a Onde Investimos? Para segurança, realização de sonhos e 

objetivos, valorização do capital, proteção contra a desvalorização da moeda. Onde 

investimos em uma Poupança, Fundos de Investimentos, CDB, Ações e etc. 

Com a crise do dólar nos (EUA), os países vem valorizando mais suas moedas comprando 

e investindo mais em seus países. Como é o caso do Brasil que passou a investir menos 

em dólares e usar mais a reserva da moeda nacional. 

Fases do capitalismo  

Ao longo do tempo, constituíram-se diferentes fases do capitalismo, etapas essas que 

acarretaram profundas transformações no espaço geográfico das sociedades.  

O sistema capitalista, desde suas origens no final do século XV e início do século XVI, 
sofreu diferentes transformações, passando de um modelo transitório da crise do 
feudalismo a um complexo modelo de economia e sociedade. Tais transformações 
ocasionaram profundas produções e transformações sócio espaciais, que, em partes,  



 
 

refletiram tanto as modificações nas técnicas e nos modelos produtivos quanto resguardaram 
em si as heranças dessa dinâmica. 

Para fins didáticos, as principais análises dividem a história com base em três fases do 
capitalismo: o comercial, o industrial e o financeiro. Existem autores que ainda afirmam existir 
uma quarta fase: o “capitalismo informacional” — termo desenvolvido por Manuell Castells em 
sua obra “A Sociedade em Rede”. No presente texto, estão reunidos alguns esforços para 
caracterizar essa periodização, com ênfase nas transformações causadas sobre o espaço 
geográfico. 

Capitalismo comercial 

O Capitalismo Comercial alavancou-se graças ao início da formação do sistema capitalista e a 
consequente expansão do comércio internacional no contexto da Europa. Essa fase ficou 
marcada pela expansão marítima comercial e também colonial, com a formação de colônias 
europeias em várias partes do mundo, com destaque para as Américas e também para o 
continente africano. 

Nesse período, intensificou-se a prática do mercantilismo, um sistema econômico geralmente 
concebido como “um conjunto de práticas” não planejadas. Esse sistema era calcado na busca 
e controle de matérias-primas e metais preciosos (metalismo), além da intensiva troca 
comercial internacional, em que cada Estado procurava manter uma balança comercial 
favorável. Outro desenvolvimento importante durante essa fase do capitalismo foi a 
manufatura, o que foi mais tarde desenvolvido a partir das revoluções industriais. O resultado 
sobre o espaço geográfico foi a constituição de muitas cidades e o crescimento de algumas 
outras, embora a população continuasse majoritariamente rural tanto nos países imperialistas 
centrais quanto nas colônias e nações menos desenvolvidas. 

Capitalismo Industrial: A segunda fase do capitalismo é chamada de Capitalismo Industrial por 
ter sido um efeito direto da emergência, expansão e centralidade exercida pelas fábricas graças 
ao processo de Revolução Industrial iniciado em meados do século XVIII na Inglaterra. Com isso, 
a luta por matérias-primas, transformadas depois em mercadorias industrializadas, 
intensificou-se ao longo do globo, e a Divisão Internacional do Trabalho foi assim estruturada: 
de um lado, as colônias atuando como fornecedoras de matérias-primas e produtos primários 
em geral; do outro lado, as metrópoles e países industrializados como fornecedores de 
mercadorias. Nos países desenvolvidos, notadamente na Europa e em algumas partes da 
América do Norte, as cidades conheceram um boom populacional, marcado pelo intensivo 
êxodo rural e pela expansão desordenada das periferias em locais como Londres e Paris. A 
grande quantidade de trabalhadores empregados nas fábricas e a difusão do pensamento 
econômico liberal, desenvolvido por Adam Smith, também foram elementos característicos 
desse contexto, que se estendeu até o final do século XIX e o início do século XX. 

 



 
 

Capitalismo Financeiro 

Para muitos, essa é a atual fase do capitalismo, marcada pelo protagonismo exercido pela 
especulação financeira e pela bolsa de valores, que passou a ser uma espécie de 
“termômetro” sobre a economia de um país. Basicamente, essa fase do capitalismo estrutura-
se com a formação do mercado de ações e a sua especulação em termos de valores, taxas, 
juros e outros. 

Em algumas abordagens, diz-se que no Capitalismo Financeiro houve uma espécie de fusão 
entre capital bancário e capital industrial. Isso ocorreu porque as empresas passaram a ser 
divididas em ações negociadas com base em valores e calculadas a partir do potencial de 
lucratividade oferecido por tais empresas. 

Alguns críticos alcunham esse período de Capitalismo Monopolista, pois uma de suas 
competências é a possibilidade de união (fusão, também chamada de truste) entre uma ou 
mais empresas, ou até mesmo a compra de uma pela outra através do investimento em 
ações. Nesse sentido, boa parte do mercado, em vez de ser gerida pela lei da livre 
concorrência, estaria condenada ao monopólio ou ao oligopólio, embora as grandes fusões do 
mercado atual não tenham extinguido a competição. 

Um exemplo de fusão entre duas empresas foi a união entre a Sadia e a Perdigão, ou a 
compra da Yahoo e da Nokia pela Microsoft, além de inúmeros outros casos. Tal configuração 
também permitiu a expansão de algumas marcas pelo mundo todo, empresas essas 
chamadas de multinacionais ou globais. 

O principal efeito dessa dinâmica sobre o espaço geográfico foi a industrialização dos países 
emergentes, com uma consequente e acelerada urbanização ao longo do século XX, a 
exemplo do Brasil e dos chamados Tigres Asiáticos. Alguns países periféricos também estão se 
industrializando, muito em função da migração dessas empresas estrangeiras para suas áreas 
em busca de impostos mais baratos, fácil acesso a matérias-primas, uma mão de obra mais 
barata e uma mais ampla contemplação ao mercado consumidor. 

Revolução Industria 

Por volta de 1830, a Revolução Industrial se completou na Inglaterra, e daí migrou para o 
continente europeu. Chegou à Bélgica e França, países próximos do arquipélago britânico. Por 
volta dos meados do século XIX, atravessou o Atlântico e rumou para os Estados Unidos. E, no 
final do século, retornou ao continente europeu para retomar seu fio tardio na Alemanha e 
na Itália, chegando, também, ao Japão. 

 



 
O ramo característico da Primeira Revolução Industrial é o têxtil de algodão. Ao seu lado, 
aparece a siderurgia, dada a importância que o aço tem na instalação de um período 
técnico apoiado na mecanização do trabalho. 

O sistema de técnica e de trabalho desse período é o paradigma manchesteriano, nome 
dado por referência a Manchester, o centro têxtil por excelência representativo desse 
período. A tecnologia característica é a máquina de fiar, o tear mecânico. Todas são 
máquinas movidas a vapor originado da combustão do carvão, a forma de energia principal 
desse período técnico. O sistema de transporte característico é a ferrovia, além da 
navegação marítima, também movida à energia do vapor do carvão. 

A base do sistema manchesteriano é o trabalho assalariado, cujo cerne é o trabalhador por 
ofício. Um trabalhador qualificado é geralmente pago por peça. 

 A origem do homem e a pré-história; 

O período histórico conhecido como Pré-História é definido como o momento da História 
da humanidade em que o homem ainda não havia criado a escrita. Sua periodização tem 
por origem o surgimento dos primeiros seres humanos até por volta de 4000 a.C. Porém, a 
afirmação de que esse período é o da Pré-História, ou seja, um período anterior à História, 
foi feita por historiadores do século XIX que definiam que para se falar de História era 
necessário que o homem houvesse produzido algum tipo de documento escrito. 

Esse tipo de visão estava ligado à perspectiva evolucionista da História, o que leva a afirmar 
que diversas sociedades agrárias (algumas existindo ainda nos dias atuais) estariam na Pré-
história, por não utilizarem e/ou produzirem algum tipo de documentação escrita. 

Entretanto, existe uma imensa quantidade de documentos não escritos, como pinturas 
rupestres, sítios arqueológicos, ossadas, fósseis, entre outros, que permitem estudar a 
ação desses seres humanos que viveram há milhares de anos. Esses vestígios são tratados 
como fontes históricas, e a pesquisa sobre eles permitiu ainda dividir a Pré-História em dois 
períodos, de acordo principalmente com os tipos de ferramentas utilizados pelas pessoas 
da época: o período Paleolítico (até 10000 a.C.) e o período Neolítico (10000-4000 a.C.). 

Essa seção do Mundo Educação tem artigos sobre o tema, onde você pode saber por que o 
período Paleolítico é conhecido como Idade da Pedra Lascada e o Período Neolítico é 
conhecido como período da Pedra Polida, bem como sobre a evolução da espécie humana. 

 A pré-história na América; 

O processo de ocupação do continente americano aconteceu a milhares de anos atrás. 
Apesar do consenso existente com respeito a essa informação, não existe uma data exata 
reconhecida por todos os especialistas da área. Se de um lado temos estudiosos  



 
 

que trabalham com a datação de 60 mil anos atrás, outros preferem trabalhar com a 
hipótese de que os primeiros homens americanos teriam surgido há 12 mil anos. Em meio a 
tantos vestígios diferentes, a exatidão é praticamente uma tarefa impossível. 

Contudo, sabemos que a história do homem nas Américas começa no período Paleolítico 
Inferior, época que tem suas informações fundamentais restritas à análise de um conjunto 
específico de vestígios. Em geral, o homem americano trabalhava com instrumentos 
produzidos em pedra talhada. Além de utilizarem pedras talhadas com uma ou duas faces, 
os grupos dessa época também construíam objetos com ossos de bisões, camelídeos, 
mastodontes e mamutes. 

Na passagem do Paleolítico Inferior para o Paleolítico Superior, há 17 mil anos, a caça se 
transformou em uma prática mais comum entre os grupos humanos. A prova material 
dessa mudança pode ser atestada na aparição de pontas de flecha, facas e outros 
instrumentos pontiagudos utilizados no abatimento e no corte da carne animal. Vale 
destacar que a caça provocou uma ampliação do cardápio dessas populações e a adoção 
das peles como vestimenta. 

Na Patagônia, porções sul do território argentino, foram encontradas pinturas rupestres, 
restos de fogueira e pontas de lança que evidenciam a chegada do homem a essa região há 
mais ou menos 11.500 anos. Além da caça, os povos dessa região também se sustentavam 
através da coleta de frutos do mar e da pesca de peixes. Assim como no litoral brasileiro, a 
Patagônia é marcada pela existência de depósitos calcários também conhecidos como 
sambaquis. 

Em Monte Verde, no Chile, temos um rico sítio arqueológico onde especialistas 
encontraram restos de madeira, plantas medicinais, ferramentas e pegadas humanas. O 
alto número de vestígios dessa localidade é explicado pela formação das turfas, material 
orgânico fossilizado capaz de preservar os vestígios pré-históricos encontrados na região. 
Segundo apontam as estimativas, os fósseis de Monte Verde teriam entre 13.500 e 11.800 
anos de idade. 

 Egito Antigo  

A civilização egípcia cresceu às margens do Rio Nilo, ao Nordeste da África, por volta de 
3000 a.C. A sociedade desenvolveu-se a partir da organização de clãs que há muito se 
firmaram às margens do rio com propósito de plantar e criar animais. Outras evoluções 
foram promovidas, como escrita, a religião, arquitetura, um governo centralizado, 
desenvolvimento da agricultara e algumas ciências. 

Essa civilização passou por diferentes fases, na primeira o Egito era dividido em Alto Egito e 
Baixo Egito, na segunda fase os dois se juntaram, formando um só governo.  



 
 

Depois da centralização, passou a ser governado por várias dinastias. Mais ao fim da Império, 
sofreu invasões de outros povos, o mais importante foi o domínio Romano no fim da 
Antiguidade Clássica. 

Foi uma das primeiras sociedades a se auto documentar, através das artes, da escrita, das 
práticas religiosas deixando um legado de muitos mistérios a serem desvendados. Os faraós e 
sua origem mística fascinam muitos estudiosos até hoje, principalmente figuras importantes, 
como Cleópatra, que marcou um tempo e deixou sua história se propagar pelos séculos. 

A influência dessa sociedade está em muitas áreas do conhecimento atual, como a 
matemática, a química (por conta das técnicas de mumificação), a agronomia, engenharia e 
as artes. Ou seja, o desenvolvimento que os egípcios adquiriram refletiu em outras culturas 
que tiveram contato com eles e propagou-se até nossos tempos. 

Localização Geográfica 

A localização geográfica do Egito Antigo se limita as áreas próximas ao Nilo que se encontram 
entre os desertos da Arábia, ao leste, e da Líbia, a Oeste. Ao Norte encontra-se o Mar 
Mediterrâneo, onde deságua o rio Nilo. O ciclo de cheia desse rio, que acontecia de acordo 
com as estações do ano, determinou o tipo de cultivo na agricultura praticada. 

Durante o verão, que acontece de junho a setembro, ocorriam as cheias, que invadiam os 
vales e deixavam aluviões no solo (sedimentos muito férteis). Depois que a água recuava no 
início de outubro era hora de semear a terra e começar o cultivo de alimentos durante o 
outono. 

Ao longo do Nilo havia duas regiões, o Delta, conhecido como Baixo Egito e o Vale, Alto Egito. 
Em ambas foram construídas sociedades com base no parentesco, as chamadas gens. Essas 
comunidades baseavam-se na agricultura e a criação de animais. Com o passar do tempo 
cada pequeno clã foi se agrupando e formaram pequenas sociedades urbanas, os nomos. 
Cada nomo era uma cidade independente, os integrantes exerciam um tipo de trabalho 
coletivo, baseado principalmente na construção civil, construíam canais e reservatórios de 
água com o intuito de facilitar a irrigação nas plantações. 

Com o tempo a produção dos nomos começou a exceder, o que gerou outro tipo de 
desenvolvimento econômico baseado em trocas de mercadorias entre essas cidades, esse 
novo estágio gerou uma evolução cultural, desenvolveu-se a escrita, os famosos hieroglifos. A 
maneira de governar também mudou, nesse momento quem governava era chamado de rei e 
pertencia a uma família com privilégios. Por causa dessa aproximação econômica entre os 
nomos foram acontecendo deles se fundirem por conquistas políticas ou tratados e dessa 
forma foram transformando-se em reinos maiores que ficaram conhecidos como Baixo Egito 
e Alto Egito, ao norte e ao sul, respectivamente. 

 



 
Mais tarde, esses dois reinos foram unificados sob o comando de Menés, que depois tornou-
se o faraó do Egito, comandando todo o território. Supostamente Menés idealizou a 
construção de uma nova capital para o Egito unificado, Mênfis, que foi seu grande legado. 
Não se sabe ao certo, mas é possível que ela tenha sido erguida entre o Alto e Baixo Egito. O 
governo de Menés subjugou a autonomia dos nomos e de seus líderes, que tornaram-se 
meros governadores do faraó. A partir daí teve início a Era Dinástica do Antigo Egito. 

O Período dinástico foi de grande importância, é nele que foram construídas as pirâmides, é 
quando se constata o maior crescimento econômico do Egito e também a expansão de suas 
terras. A unificação deu poder absoluto para os faraós. A monarquia era teocrática, ou seja, o 
faraó era respeitado e adorado como uma divindade, ele e seu governo eram sagrados. Ele 
não era só um chefe administrativo, era também chefe religioso, militar e juiz supremo. 

A primeira fase, foi chamada de Antigo Império, o início foi marcada por prosperidade e os 
governantes mais poderosos foram Queóps, Quefrén e Miquerinos. Eles pertenciam a quinta 
dinastia, a família mais importante do Egito até então, seguindo uma tradição que havia 
começado antes, foram os responsáveis pela construção das pirâmides de Gizé, usadas para 
abrigá-los depois da morte. Esse período de prosperidade teve fim depois de uma série de 
revoltas organizadas pelos administradores dos nomos, que queriam enfraquecer o poder 
dos faraós. O resultado foi uma guerra civil que desorganizou toda a sociedade egípcia e 
provocou enormes mazelas. 

Os nobres do Alto Egito uniram força através da figura do faraó e reconquistaram o poder no 
Egito, para tentar controlar a situação de caos que viviam. Depois que os trabalhos coletivos 
foram retomados na sociedade e as classes mais baixas adquiriram alguns direitos (como 
ingressar no exército), a situação econômica se estabilizou, as doenças diminuíram e os 
conflitos foram finalmente combatidos. Esse período é conhecido como Médio Império. 

O crescimento territorial foi muito grande nesse período, os egípcios conseguiram conquistar 
a Núbia e a Palestina, o que trouxe mais riquezas, pois lá encontraram metais preciosos como 
ouro e cobre. Esse novo período de prosperidade atraí as tribos hebraicas, que migram para o 
Egito. Mas eles não são os únicos a chegar, um povo nômade vindo da Ásia, invadiu o Egito e 
conseguiu conquistá-lo e o principal motivo foi sua sua superioridade militar em relação aos 
egípcios. Os hicsos, como são conhecidos, lutavam montados em cavalos e possuíam enorme 
potencial em tecnologia de guerra que o exército egípcio não tinha, dessa forma eles 
instalaram-se no Delta do Nilo e assumiram o controle, subjugando o poder dos faraós e 
colocando fim a esse período. 

O Novo Império ocorreu depois da expulsão dos hicsos do Egito. Com maior força militar, 
desenvolvida por influência dos próprios invasores, os egípcios conseguiram se unir e 
reconquistar o território novamente. Depois que o poder foi recuperado, começaram 
novamente uma expansão das fronteiras chegando até a Mesopotâmia. Assim como o 
território, o comércio também cresceu, chegou até a Ásia e atravessou o Mediterrâneo. 
Fizeram dos hebreus, que habitavam o Egito, escravos em suas obras de reconstrução.  



 
 

Porém, mais tarde, o movimento de libertação, liderado por Moisés, promoveu a retirada 
deles do local. 

Mesopotâmia 

A região entre os rios Tigre e Eufrates foi o berço de diversas das civilizações desenvolvidas 
ao longo da Antiguidade. O aparecimento de tantas culturas nessa região é usualmente 
explicado pela fundamental importância dada aos regimes de cheias e vazantes que 
fertilizavam as terras da região. Ao longo desse processo, sumérios, assírios e acádios criaram 
vários centros urbanos, travaram guerras e promoveram uma intensa troca de valores e 
costumes. 

 
Segundo alguns estudos realizados, a ocupação dessa parcela do Oriente Médio aconteceu 
aproximadamente há 4000 a.C., graças ao deslocamento de pequenas populações 
provenientes da Ásia Central e de regiões montanhosas da Eurásia. Cerca de um milênio mais 
tarde, os povos semitas também habitaram essa mesma região. Já nesse período, a 
Mesopotâmia possuía um expressivo conjunto de cidades-Estado, como Nipur, Lagash, Uruk 
e Ur. 
 
Essas primeiras cidades são parte integrante da civilização sumeriana, tida como a primeira a 
surgir no espaço mesopotâmico. Dotadas de ampla autonomia política e religiosa, essas 
cidades viveram intensas disputas militares em torno de regiões férteis da Mesopotâmia. 
Nesse meio tempo, os semitas foram ocupando outras áreas onde futuramente nasceriam 
novos centros urbanos. Entre as cidades de origem semita, damos especial destaque a Acad, 
principal centro da civilização acadiana. 
 
Nesse período de disputas e ocupações podemos observar riquíssimas contribuições 
provenientes dos povos mesopotâmicos. Entre outros pontos, podemos destacar a criação 
de uma ampla rede comercial, códigos jurídicos, escolas, conhecimentos matemáticos 
(multiplicação e divisão), princípios médicos, a formulação da escrita cuneiforme e a 
construção dos templos religiosos conhecidos como zigurates. Por volta de 2350 a.C., os 
acadianos, liderados por Sargão, dominaram as populações sumerianas. 
 
Em 1900 a.C., a civilização amorita – povo de origem semita – criou um extenso império 
centralizado na cidade de Babilônia. Hamurábi (1728 – 1686 a.C.), um dos principais reis 
desse império, foi responsável pela unificação de toda a Mesopotâmia e autor de um código 
de leis escritas conhecido como Código de Hamurábi. Esse conjunto de leis contava com 
cerca de 280 artigos e determinava diversas punições com base em critérios de prestígio 
social. 
 
Por volta de 1300 a.C. o Império Babilônico entrou em decadência em resultado da expansão 
territorial dos assírios. Contando com uma desenvolvida estrutura militar, esse povo ficou 
conhecido pela violência com que realizavam a conquista de outros  



 
 

povos. As principais conquistas militares do Império Assírio aconteceram nos governos de 
Sargão II, Senaqueribe e Assurbanipal. Com o passar do tempo, esse opulento império não 
resistiu às revoltas dos povos dominados por ele mesmo. 
 
No ano de 612 a.C., os caldeus empreenderam uma vitoriosa campanha militar que deu fim 
à hegemonia dos assírios. A partir dessa conquista ficava registrada a formação do Segundo 
Império Babilônico ou Neobabilônico. O auge dessa nova hegemonia na Mesopotâmia ficou 
a cargo do Imperador Nabucodonosor II. Em seu governo, importantes construções, como a 
Torre de Babel e os Jardins Suspensos, representaram o notável progresso material dessa 
civilização. 
 
Em 539 a.C., durante o processo de formação do Império Persa, os babilônios foram 
subordinados aos exércitos comandados pelo imperador Ciro II. Essa conquista assinalou o 
fim das grandes civilizações de origem mesopotâmica que marcaram a história da 
Antiguidade Oriental. 

Roma Antiga (Monarquia, República e Império) 

A herança cultural deixada pelos romanos contribuiu para transformá-los no mais 
importante e influente povo da civilização ocidental. 

Alguns fatores contribuíram para a ocupação da região: 
- os aspectos físicos (Roma está localizada na Península Itálica) 
- o solo fértil (facilitava a produção de alimentos) 
- ausência de bons portos (isolando relativamente a região) 

A Roma Antiga conheceu 3 formas de governo: Monarquia, República e Império. 

MONARQUIA 

A forma de governo adotada em Roma até o século VI a.C. foi a Monarquia. Os romanos 
acreditavam que o rei tinha origem divina. 

Esse período foi marcado pela invasão de outros povos (etruscos) que durante cerca de 100 
anos, dominaram a cidade, impondo-lhe seus reis. Em 509 a.C., os romanos derrubaram o 
rei etrusco (Tarquínio - o Soberbo), e fundaram uma República. No lugar do rei, elegeram 
dois magistrados para governar. 

REPÚBLICA  

No início da República, a sociedade romana estava dividida em 4 classes: Patrícios, Clientes, 
Plebeus e Escravos. 

A decadência política, social e econômica, fez com que a plebe entrasse em conflito com os 
patrícios, essa luta durou cerca de 200 anos. Apesar disso, os romanos  



 
 

conseguiram conquistar quase toda a Península Itálica e logo em seguida partiram para o 
Mediterrâneo. 

Lutaram mais de 100 anos contra Cartago nas chamadas Guerras Púnicas e em seguida, 
ocuparam a Península Ibérica (conquista que levou mais de 200 anos), Gália e o 
Mediterrâneo Oriental. 

Os territórios ocupados foram transformados em províncias. Essas províncias pagavam 
impostos ao governo de Roma (em sinal de submissão). 

As conquistas transformaram exército romano em um grupo imbatível. 

A comunidade militar era formada por: 
- Cidadãos de Roma, dos territórios, das colônias e das tribos latinas que também tinham 
cidadania romana 
- Comunidades cujos membros não possuíam cidadania romana completa (não podiam 
votar nem ser votados) 
- Aliados autônomos (faziam tratados de aliança com Roma) 

Além do exército, as estradas construídas por toda a península itálica também 
contribuíram para explicar as conquistas romanas. 

Os romanos desenvolveram armas e aperfeiçoaram também a técnica de montar 
acampamentos e construir fortificações. 

A disciplina militar era severa e a punição consistia em espancamentos e decapitações. Os 
soldados vencedores recebiam prêmios e honrarias e o general era homenageado, 
enquanto que os perdedores eram decapitados nas prisões. 

As sucessivas conquistas provocaram, em Roma, grandes transformações sociais, 
econômicas e políticas. 

No plano social, o desemprego aumentou por causa do aproveitamento dos prisioneiros de 
guerra como escravos. A mão-de-obra escrava provocou a concentração das terras nas 
mãos da aristocracia (provocando a ruína dos pequenos proprietários de terras que foram 
forçados a migrar para as cidades. Na economia, surgiu uma nova camada de comerciantes 
e militares (homens novos ou cavaleiros) que enriqueceram com as novas atividades 
surgidas com as conquistas (cobrança de impostos, fornecimento de alimentos para o 
exército, construção de pontes e estradas, etc). Além disso, sociedade romana também 
sofreu forte influência da cultura grega e helenística: 
- A alimentação ganhou requintes orientais 
- A roupa ganhou enfeites 
 

 



 
- Homens e mulheres começaram a usar cosméticos 
- Influência da religião grega 
- Escravos vindos do oriente introduziram suas crenças e práticas religiosas 
- Influência grega na arte e na arquitetura 
- Escravos gregos eram chamados de pedagogos, pois ensinavam para as famílias ricas a 
língua e a literatura grega 

Essas influências geraram graves conseqüências sobre a moral: multiplicou-se a desunião 
entre casais e as famílias ricas evitavam ter muitos filhos. 

Tais transformações foram exploradas pelos grupos que lutavam pelo poder e esse fato 
desencadeou uma série de lutas políticas. A sociedade romana dividiu-se em dois partidos: 
o partido popular (formado pelos homens novos e desempregados) e o partido 
aristocrático (formado pelos grandes proprietários rurais). Essas lutas caracterizaram a fase 
de decadência da República Romana. 

IMPÉRIO 

Dois nomes sobressaíram durante o Império Romano: Julio César e Augusto. 

Após vários conflitos, Julio César tornou-se ditador (com o apoio do Senado) e apoiado pelo 
exército e pela plebe urbana, começou a acumular títulos concedidos pelo Senado. Tornou-
se Pontífice Máximo e passou a ser: Ditador Perpétuo (podia reformar a Constituição), 
Censor vitalício (podia escolher senadores) e Cônsul Vitalício, além de comandar o exército 
em Roma e nas províncias. 

Tantos poderes lhe davam vários privilégios: sua estátua foi colocada nos templos e ele 
passou a ser venerado como um deus (Júpiter Julius). 

Com tanto poder nas mãos, começou a realizar várias reformas e conquistou enorme apoio 
popular. 
- Acabou com as guerras civis 
- Construiu obras publicas 
- Reorganizou as finanças 
- Obrigou proprietários a empregar homens livres 
- Promoveu a fundação de colônias 
- Reformou o calendário dando seu nome ao sétimo mês 
- Introduziu o ano bissexto 
- Estendeu cidadania romana aos habitantes das províncias 
- Nomeava os governadores e os fiscalizava para evitar que espoliassem as províncias 

Em compensação, os ricos (que se sentiram prejudicados) começaram a conspirar. 

No dia 15 de março de 44 a.C., Julio César foi assassinado. Seu sucessor (Otávio), recebeu o 
título de Augusto, que significava “Escolhido dos Deuses”. O governo de Augusto marcou o 
início de um longo período de calma e prosperidade. 



 
 

Principais medidas tomadas por Augusto: 
- Profissionalizou o exército 
- Criou o correio 
- Magistrados e senadores tiveram seus poderes reduzidos 
- Criou o conselho do imperador (que se tornou mais importante que o senado) 
- Criou novos cargos 
- Os cidadãos começaram a ter direitos proporcionais aos seus bens. Surgiu assim três 
ordens sociais: Senatorial (tinham privilégios políticos), Eqüestre (podiam exercer alguns 
cargos públicos) e Inferior (não tinham nenhum direito). 
- Encorajou a formação de famílias numerosas e a volta da população ao campo 
- Mandou punir as mulheres adúlteras 
- Estimulou o culto aos deuses tradicionais (Apolo, Vênus, César, etc) 
- Combateu a introdução de práticas religiosas estrangeiras 
- Passou a sustentar escritores e poetas sem recursos (Virgílio autor de “Eneida”, Tito Lívio, 
Horácio) 

Quando chegou a hora de deixar um sucessor, Augusto nomeou Tibério (um de seus 
principais colaboradores). 

A História Romana vivia o seu melhor período. A cidade de Roma tornou-se o centro de um 
império que crescia e se estendia pela Europa, Ásia e África. 

Após a morte de Augusto, houve quatro dinastias de Imperadores: 

Dinastia Julio-Claudiana (14-68): Tibério executou os planos deixados por Augusto. Porém, 
foi acusado da morte do general Germanicus e teve o povo e o Senado contra ele. Sua 
morte (78 anos) foi comemorada nas ruas de Roma. Seus sucessores foram Calígula (filho 
de Germanicus), Cláudio (tio de Calígula) e Nero. Essa dinastia caracterizou-se pelos 
constantes conflitos entre o Senado e os imperadores. 

Dinastia dos Flávios (69-96): neste período, os romanos dominaram a Palestina e houve a 
dispersão (diáspora) do povo judeu. 

Dinastia dos Antoninos (96-192): marcou o apogeu do Império Romano. Dentre os 
imperadores dessa dinastia, podemos citar: Marco Aurélio (que cultivava os ideais de 
justiça e bondade) e Cômodo que por ser corrupto, acabou sendo assassinado em uma das 
conspirações que enfrentou. 

Dinastia dos Severos (193-235): várias crises internas e pressões externas exercidas pelos 
bárbaros (os povos que ficavam além das fronteiras) pronunciaram o fim do Império 
Romano, a partir do século III da era cristã. 

Alguns fatores contribuíram para a crise do império: colapso do sistema escravista, a 
diminuição da produção e fluxo comercial e a pressão dos povos que habitavam as 
fronteiras do Império (bárbaros). 



 
 

A partir do ano 235, o Império começou a ser governado pelos imperadores-soldados (que 
tinham como principal objetivo combater as invasões). 

Com a ascensão de Diocleciano no poder, em 284, o Império foi dividido em dois: Oriente 
(governado por ele mesmo) e Ocidente (governado por Maximiniano). Cada um deles era 
ajudado por um imperador subalterno – o César. Diocleciano acreditava que essa 
estrutura de poder (Tetrarquia) aumentava a eficiência do Estado e facilitava a defesa do 
território.Diocleciano tomou várias medidas para controlar a inflação. 

Seu sucessor (Constantino) governou de 313 até 337. 

Constantino legalizou o cristianismo e fundou Constantinopla – para onde transferiu a 
sede do governo, além de ter abolido o sistema de tetrarquia. 

A partir do século IV, uma grave crise econômica deixou o Império enfraquecido e sem 
condições de proteger suas fronteiras, isso fez com que o território romano fosse 
ameaçado pelos bárbaros que aos poucos invadiram e dominaram o Império Romano do 
Ocidente formando vários reinos (Vândalos, Ostrogodos, Visigodos, Anglo-Saxões e 
Francos). 

Em 476 (ano que é considerado pelos historiadores um marco divisório entre a 
Antiguidade e a Idade Média), o Império Romano do Ocidente desintegrou-se restando 
apenas o Império Romano do Oriente (com a capital situada em Constantinopla é também 
conhecido como Império Bizantino – por ter sido construído no lugar onde antes existia a 
colônia grega de Bizâncio), que ainda se manteve até o ano de 1453 quando 
Constantinopla foi invadida e dominada pelos turcos. 

Durante toda a Idade Média, Roma manteve parte da sua antiga importância, mesmo com 
a população reduzida. Era apenas uma modesta cidade quando foi eleita capital da Itália 
em 1870. 

A civilização romana deixou para a cultura ocidental uma herança riquíssima. 
- A legislação adotada hoje em vários países do mundo tem como inspiração o Direito 
criado pelos romanos 

O Renascimento foi um movimento cultural, econômico e político que surgiu na Itália do 
século XIV, se consolidou no século XV e se estendeu até o século XVII por toda a Europa. 

Inspirado nos valores da Antiguidade Clássica e gerado pelas modificações estruturais da 
sociedade, resultou na reformulação total da vida medieval, dando início à Idade 
Moderna. 

Origem do Renascimento 

Florença, a cidade italiana considerada "Berço do Renascimento" 



 
 

O Renascimento originou-se na Itália, devido ao florescimento de cidades como Veneza, 
Gênova, Florença, Roma e outras 

Elas enriqueceram com o desenvolvimento do comércio no Mediterrâneo dando origem a 
uma rica burguesia mercantil que, em seu processo de afirmação social, se dedicou às 
artes, juntamente com alguns príncipes e papas. 

Cultura Renascentista 

A cultura renascentista teve quatro características marcantes, a saber: 

 Racionalismo - os renascentistas estavam convictos de que a razão era o único 
caminho para se chegar ao conhecimento, e que tudo podia ser explicado pela 
razão e pela ciência. 

 Experimentalismo - para eles, todo conhecimento deveria ser demonstrado 
através da experiência científica. 

 Individualismo - nasceu da necessidade do homem conhecer a si próprio, 
buscando afirmar a sua própria personalidade, mostrar seus talentos, atingir a 
fama e satisfazer suas ambições, através da concepção de que o direito individual 
estava acima do direito coletivo. 

 Antropocentrismo - colocando o homem como a suprema criação de Deus e como 
centro do universo. 

Expansão Marítima Europeia  

A Expansão Marítima Europeia foi um dos maiores feitos realizados pela humanidade, a 

superação dos perigos reais e imaginários e a transposição dos oceanos promoveram a 

partir do século XV, uma intensa globalização.  

A partir do século XV, sob a liderança de portugueses e espanhóis, os europeus começam 
um processo de intensa globalização, a chamada Expansão Marítima. Este fato também 
ficou conhecido como as Grandes Navegações e tinha como principais objetivos: a 
obtenção de riquezas (atividades comerciais) tanto pela exploração da terra (minerais e 
vegetais) quanto pela submissão de outros seres humanos ao trabalho escravo (indígenas 
e africanos), pela pretensão de expansão territorial, pela difusão do cristianismo 
(catolicismo) para outras civilizações e também pelo desejo de aventura e pela tentativa 
de superar os perigos do mar (real e imaginário). 

Sendo assim, preconizaremos nossa análise no desejo de aventura e superação dos 
perigos do mar. Será que no momento das Grandes Navegações os europeus acreditavam 
realmente que o planeta Terra tinha o formato de um quadrado? E que nos mares 
existiam monstros tenebrosos? 

Sempre que lemos textos sobre a Expansão Marítima Europeia é comum encontrarmos 
referências aos perigos dos mares, a inexperiência e inexatidão dos navegadores, esses 
textos nos dão a impressão de que os europeus não tinham nenhum aparato técnico e  



 
 

tecnológico para a época, e parece-nos que quando iriam lançar-se ao mar, estariam 
caminhando na escuridão, sem visão e sem destino. Quem nunca ouviu dizer ou leu sobre a 
chegada dos portugueses ao território do atual Brasil, que esses queriam ir às Índias e se 
perderam e acabaram chegando à América! Então, chegaram aqui por acaso? 

Primeiramente devemos pensar como essas ideias (terra quadrada, mar tenebroso, 
monstros, zonas tórridas) foram surgindo no pensamento e mentalidade dos europeus no 
século XV. Desde a Idade Média a Igreja Católica era detentora de enormes poderes políticos 
e espirituais (religioso).            Portanto, a Igreja disseminava teorias sobre as coisas naturais, 
humanas e espirituais para exercer prontamente o seu poder. Geralmente, aqueles que 
contrariavam as teorias Teocêntricas da Igreja sofriam sérias perseguições. Além do mais, o 
catolicismo exercia a proibição e a censura de certos livros, principalmente dos filósofos da 
antiguidade clássica (Platão, Aristóteles, Sócrates). Esta situação somente começou a mudar 
com o advento do renascimento urbano e comercial. Permitindo outras possibilidades de 
leituras do mundo, das coisas naturais, humanas e espirituais. Sendo assim, o infante 
português D. Henrique iniciou em Sagres (Sul de Portugal) um local de estudos que reuniu 
navegadores, cartógrafos, cosmógrafos e outras pessoas curiosas pelas viagens marítimas. 
Este local de estudos ficou conhecido como Escola de Sagres, nesta escola desenvolveram 
novos estudos sobre técnicas de navegação, aperfeiçoaram a bússola, o astrolábio 
(ferramentas de orientação geográfica), produziram constantes mapas das rotas pelos 
oceanos e criaram novos tipos de embarcação, por exemplo, as caravelas, mais leves e 
movidas por velas latinas de formato triangular, que facilitavam as manobras em alto mar e 
propiciavam percorrer maiores distâncias. As diferenças são nítidas entre o acaso de navegar 
e a precisão nas navegações, se analisarmos mapas feitos anteriormente à Escola de Sagres, 
percebemos nestes a presença de monstros nas ilustrações dos oceanos como obstáculos 
dos navegadores, outro aspecto importante nestes mapas era a presença de anjos 
desenhados no céu, representando a proteção aos navegadores, como se esses anjos 
estivessem protegendo as embarcações. Além de superar os perigos reais (as tempestades, 
as danificações nas embarcações, as doenças, a fome e a sede), os navegadores, pela 
mentalidade medieval, ainda tinham que superar os medos imaginários (os monstros 
marinhos, a zona tórrida, a dimensão plana do planeta, quanto mais navegavam mais 
próximos estariam do abismo). Acreditamos que a presença dos medos imaginários existiu, 
mas as inovações técnicas e tecnológicas (Escola de Sagres) propiciaram outro “olhar” para 
as navegações, permitindo a Expansão Marítima Europeia.  A difusão da ideia da chegada ao 
continente americano por parte dos portugueses não passa de um possível enaltecimento 
dos feitos lusitanos, que teriam enfrentado o mar tenebroso e heroicamente encontrou o 
“Novo Mundo”. Sobre a desconstrução do acaso (se perderam e chegaram a América), 
temos relatos que comprovam que outros navegadores chegaram antes de Pedro Álvares 
Cabral (abril de 1500), forma eles: o italiano Américo Vespúcio (1499), o espanhol Vicente 
Pinzón (1499), e Diego de Lepe (janeiro de 1500), mas não tomaram posse da terra. 

 

 



 
 

Portanto, se outros navegantes passaram pelo litoral do atual Brasil antes da esquadra de 
Cabral, possivelmente eles saberiam o trajeto para chegar. Nos relatos dos tripulantes, 
não há referência a tempestades e turbulências no mar; pois mesmo se estivessem 
perdidos no mar a bússola e o astrolábio (tecnologia da época) orientariam os 
navegadores geograficamente, e com certeza saberiam a posição que se encontravam. 

 A conquista e a colonização portuguesa e a “invenção” do Brasil; 

 

A comemoração dos quinhentos anos tem como referência a viagem de Pedro Álvares 
Cabral, conhecida como de descobrimento do Brasil, da mesma forma que a carta de 
Pero Vaz de Caminha ficou conhecida como a certidão de batismo do Brasil. As primeiras 
coisas a se discutir são, assim, a viagem de Cabral e a carta de Caminha.  
A viagem de Cabral suscita, pelo menos, dois problemas: O primeiro, muito discutido, é 
que a tradição e a historiografia deram à sua viagem o nome de “descobrimento do 
Brasil”, o que envolve um claro eurocentrismo. Se os portugueses descobriram os 
tupiniquins, tupinambás etc., foram também descobertos pelos índios. Falar em 
descobrimento do Brasil, como em descobrimento da América, é a visão do vencedor. Isto 
tem sido muito discutido. Nos anos 50, o historiador mexicano Edmundo O’Gorman 
escreveu La invención de América, um belíssimo texto em que diz que não há 
descobrimento da América porque ela não existia; havia, sim, um território. A América foi 
inventada, não descoberta! O Brasil também teria que ser inventado. E certamente não foi 
Pedro Álvares Cabral quem inventou o Brasil, da mesma forma que a América não foi 
inventada por Colombo. 

O desdobramento dessa idéia dá, por vezes, lugar a equívocos. Um deles se desenvolveu 
nos anos 60 e 70: se essa é a visão do vencedor, do colonialismo e do imperialismo, então 
a nossa história teria que ser escrita do ponto de vista contrário, isto é, do vencido, dos 
índios. Isso é um delírio, porque não podemos nos converter em índios. Esse revisionismo 
– procurar fazer história sem etnocentrismo – produziu algumas obras interessantes, 
como, por exemplo, os novos trabalhos sobre história da Igreja na América Latina, escritos 
na perspectiva da Teologia da Libertação. Mas se essa obra tem contribuições notáveis, 
tem também um viés complicado. A Teologia da Libertação diz, por exemplo, que a 
verdadeira catequese tem que preservar a cultura do índio. Eu perguntei num debate: 
“mas como vocês vão preservar a cultura do índio, se, nela, a religião é fundamental??” Aí 
os teólogos dessa corrente dizem: “Nós acreditamos que o cristianismo seja compatível 
com qualquer cultura”. Ora, isso é uma matéria de fé, que não pode ser demonstrada. 

  



 
 

4. As colonizações inglesa, francesa e holandesa  

A França, a Holanda e a Inglaterra atrasaram suas participações dentro do processo 
expansionista europeu, onde por esse motivo esses 3 países estão incluídos dentro do 
quadro das Navegações Tardias.  

A colonização Francesa: A França organizou as suas primeiras expedições marítimas no 
século XVI com a intenção de atingir a América, e muitas dessas expedições realizavam 
ataque e saques sobre as possessões portuguesas e espanholas. Em 1555, a tentativa dos 
franceses de instituir França Antártica no Brasil foi fracassada. E entre os anos de 1534 e 
1535 Jacques Cartier ocupou o território da foz do Rio São Lourenço, na América do Norte, 
onde foi criada a colônia Nova França. Em 1608, foi criada a Companhia Comercial Nova 
França que organizada e patrocinava várias expedições francesas, e com isso Samuel 
Champlain começou a explorar terras do Canadá, fundando a cidade de Quebec. Em 1642, 
os franceses ampliaram o seu campo de dominação fundando a Montreal, e ocupando a 
região dos Grandes Lagos em 1673, e a partir daí atingiram a foz do Mississipi de onde 
seguiram até chegar numa vasta região dos EUA onde atualmente localiza-se o estado de 
Luisiana. 

A colonização inglesa:  As primeiras expedições inglesas iniciadas no final do século XV 
foram fracassadas, somente no ano de 1607 é que a situação foi superada quando a 
empresa privada London Company fundou a colônia Virginia, no litoral atlântico dos 
Estados Unidos. Nessa mesma época, outra empresa privada, a Plymouth Company, 
iniciou a ocupação da Nova Inglaterra. A partir daí, o processo de colonização inglesa se 
fortaleceu, formando as treze colônias inglesas que deram origem aos Estados Unidos. As 
treze colônias formaram-se na faixa atlântica dos Estados Unidos, ao Norte e ao Centro 
estavam as colônias de povoamento, e ao Sul ficavam as colônias de exploração. 

A colonização holandesa: Em 1581, a Holanda, que até então era dominada pela Espanha, 
proclamou a sua independência. Em 1602 surgiu a Companhia de Comércio das Índias 
Orientais, e em 1621 surgiu a Companhia de Comércio das Índias Ocidentais, para resistir 
ás imposições espanholas. E a partir daí, os holandeses iniciaram de fato os seus processos 
de expansão marítima.  
No Oriente Médio, atingiram porções do Império luso-espanhol. Entre os anos de 1630 e 
1654, ocuparam as regiões da Bahia e Pernambuco no Brasil, tomando posse da produção 
açucareira e dos lucros do tráfico negreiro. Em 1654, após as Batalhas de Guararapes os 
holandeses foram obrigados a deixar o território brasileiro, e foram se instalar na Guiana e 
nas ilhas de Curaçao, nas Antilhas, onde desenvolveram a produção açucareira. Na 
América do Norte, atingiram o vale do Hudson, onde foi criada a colônia Nova Amsterdã, 
que eventualmente se tornaria a cidade de Nova York. 



 
 

A empresa agrícola colonial portuguesa 

A economia brasileira nascia dependente do exterior. A produção era baseada na 
monocultura e determinada pelo mercado externo, estando sujeita, portanto às oscilações 
desse mercado. Essa era a característica das colônias de exploração, em oposição às colônias 
de povoamento. Até a primeira metade do século XVI, a burguesia e o governo português 
obtinham seus lucros do comércio dos produtos do Oriente. Isso significa que os lucros se 
faziam nos limites da circulação da mercadoria. Não havia  necessidade de intervenção direta 
na produção, pois as regiões do Oriente ofereciam bens acabados, prontos para a 
comercialização. Com a crise do comércio com o Oriente e com a conseqüente decisão de 
explorar a colônia, Portugal passou a intervir diretamente na produção. Isso significa que era 
preciso montar uma empresa para produzir uma mercadoria de fácil acesso ao mercado 
consumidor europeu. Para isso era preciso atrair os colonos, povoar as terras e criar condições 
mínimas de produção. Em boa parte da América inglesa, os colonos vinham para instalar 
pequenas fazendas e trabalhar com suas famílias, tendo como objetivo a sobrevivência e não 
a produção para mercado externo em larga escala. Já no Brasil instalou-se um tipo de 
colonização baseado na lavoura de cana-de-açúcar e no trabalho escravo, que oferecia 
grandes lucros aos colonos que se dispusessem a explorar essa atividade, para a qual o 
Nordeste do Brasil oferecia condições favoráveis. O açúcar era um produto muito apreciado e 
raro na Europa e, além disso, os portugueses já tinham  certa experiência no cultivo da cana 
nas ilhas atlânticas de sua posse. No entanto, a montagem de tal empresa requeria grande 
volume de capital e por isso Portugal precisou associar-se aos holandeses, que garantiram a 
distribuição do produto na Europa e mesmo o financiamento da produção. A mão-de-obra 
utilizada foi a escrava perfeitamente adequada à política mercantilista, proporcionando 
grandes lucros aos traficantes. O trabalho escravo do índio não gerava renda para o setor 
mercantil. O objetivo essencial da metrópole. Parte da renda dos senhores de engenho era 
despendida na compra de escravos, indo portanto, engrossar os lucros do setor mercantil 
português. Não interessava à metrópole a formação de uma classe de pequenos proprietários 
com produção variada e destinada ao consumo interno, como ocorria nas colônias de 
povoamento.  engenho de cana-de-açúcar – Brasil colonial Para ser rentável, a produção 
precisava ser  em grande escala. Somente o latifúndio (grande proprietário) e a exploração do 
trabalho escravo poderiam garantir essa rentabilidade. Latifúndio, monocultura e produção 
voltada para o mercado externo formavam o trinômio básico do sistema colonial. Adicione-se 
a essa fórmula o trabalho escravo e teremos o sistema que se convencionou chamar 
plantation. Os lucros da empresa açucareira repartidos entre os colonos e os ricos 
negociantes que aplicavam seus capitais na produção e na comercialização do açúcar. O 
Estado também participava dessa empresa, apoiando e incentivando os colonos que 
quisessem vir para o Brasil e dedicar-se à lavoura de cana-de-açúcar. Esses colonos se 
transformaram na camada social de senhores de terra que, por muitos séculos dominaram o 
cenário social e político do Brasil.  

 



 
No Brasil colonial, dois se destacavam já desde a segunda metade do século XVI: o 
engenho real, movido a energia hidráulica, o mais produtivo deles, e o trapiche (armazém 
junto ao cais onde se depositam as mercadorias), movido a tração animal, de menor 
produtividade. O engenho era constituído, pelas terras para plantio da cana, a casa grande 
para a moradia do senhor e sua família, a senzala que abrigava os escravos, uma capela e a 
casa do engenho, onde se concentrava a  

principal tarefa produtiva de transformação da cana em açúcar. Havia ainda as terras 
ocupadas pela agricultura de subsistência e pelas pastagens para o gado. A casa de 
engenho tinha uma série de equipamentos: uma moenda, grandes fornalhas e tachos, e a 
casa de purgar, onde o produto era posto para secar para se transformar em açúcar sólido. 
O produto era depois embalado em caixas de 750 quilos e enviado para Portugal. Um 
engenho produzia anualmente entre 3 a 10 mil arrobas (45 e 150 mil quilos). Além disso 
criava-se gado, plantava-se arroz, mandioca e algodão somente para consumo interno do 
engenho, sem afetar a estrutura mercantil da empresa colonial. Somente a aguardente, 
subproduto da cana-de-açúcar, era utilizada para necessidades comerciais externas. Ela 
servia como moeda na compra de escravos negros na África. A empresa açucareira 
empregou mão-de-obra escrava em massa para garantir a produção exigida pelo mercado 
europeu. Os índios foram escravizados como uma solução mais imediata desse 
empreendimento capitalista. No entanto, a burguesia mercantil européia, ansiosa por 
aumentar seus lucros, compreendeu que o investimento na compra e captura de escravos 
negros africanos seria altamente compensador. A compra de escravos nos portos da 
África, seu transporte para a América e depois sua venda aos colonos fazendeiros 
significava grandes lucros para os traficantes, não só de Portugal, como de outros países da 
Europa. A exploração do trabalho escravo dos índios continuou, mas em pequena escala e 
em regiões da colônia onde a empresa açucareira não se instalou efetivamente. Os índios 
não foram utilizados como mão-de-obra intensiva porque isso não propiciava lucros para 
os traficantes portugueses. Essa era a lógica do mercantilismo. Outro motivo para o 
emprego da mão-de-obra escrava africana foi o fato de a própria metrópole já a utilizar 
desde o final da Reconquista, principalmente depois da instalação de entrepostos na 
África. PEDRO,Antonio. História da Civilização: ensino médio: volume único.      

História do Ouro no Brasil 

No fim do século XVII a produção açucareira no Brasil enfrenta uma séria crise devido à 
prosperidade dos engenhos açucareiros nas colônias holandesas, francesas e inglesas da 
América Central. Como Portugal dependia, e muito, dos impostos que eram cobrados da 
colônia a Coroa passou a estimular seus funcionários e demais habitantes, principalmente 
os do Planalto de Piratininga, atual São Paulo, a desbravar as terras ainda desconhecidas 
em busca de ouro e pedras preciosas. 

A primeira grande descoberta deu-se nos sertões de Taubaté, em 1697, quando o então 
governador do Rio de Janeiro Castro Caldas anunciou a descoberta de “dezoito a vinte 
ribeiro de ouro da melhor qualidade” pelos paulistas. Neste mesmo ano, em janeiro, a 
Coroa havia enviado a Carta Régia onde prometia ajuda de custos de R$ 600.000/ano ao 
Governador Arthur de Sá para ajudar nas buscas pelos metais preciosos. 



 
 

Iniciou-se então a primeira “corrida do ouro” da história moderna. A quantidade de gente 
deixando Portugal para vir ao Brasil era tanta que em 1720 D. João V criou uma lei para 
controlar a saída dos portugueses, como a proibição da emigração de portugueses do 
noroeste de Portugal, bem como autorizações especiais e passaportes para outros casos. 
De 300 mil habitantes em 1690, a colônia passara a cerca de 2.000.000. 

Durante o século XVIII, auge do período de exploração do ouro no Brasil, diversos 
povoamentos foram fundados. Esta foi a medida encontrada pela Coroa para tentar 
acalmar um pouco o verdadeiro caos que se instalara na colônia com cidades inteiras 
sendo abandonadas por seus habitantes que saíam em busca de ouro nos garimpos. 

Após a queda de produção do sistema de exploração aurífera de aluvião, passou a ser 
necessárias técnicas mais refinadas que exigiam a permanência por maior período do 
garimpeiro junto aos locais de exploração o que também contribuiu para o 
estabelecimento das vilas. É nesse período que são fundadas as Vilas de São João Del Rei, 
do Ribeirão do Carmo, atual Mariana, Vila Real de Sabará, de Pitanguí e Vila Rica de Ouro 
Preto, atual Ouro Preto, além de outras. Porém, a Coroa, que já impusera o imposto do 
Quinto quando do começo das explorações, onde exigia que um quinto de tudo que fosse 
extraído seria dela por direito, ainda resolvera completar a carga tributária com mais 
impostos gerando uma série de insatisfações (incluindo a Inconfidência Mineira, que teve 
na exploração da metrópole um de seus principais motivos). A exploração do ouro no 
Brasil teve grande importância porque deslocou o eixo político-econômico da colônia para 
região sul-sudeste, com o estabelecimento da capital no Rio de Janeiro. Outro fator 
importante foi a ocupação das regiões Brasil adentro e não apenas no litoral como se fazia 
até então. A exploração aurífera possibilitou ainda, um enorme crescimento demográfico 
e o estabelecimento de um comércio/mercado interno, uma vez que os produtos da 
colônia não eram mais apenas para exportação como ocorria com o açúcar e o tabaco do 
nordeste e fez com que surgisse a necessidade de uma produção de alimentos interna que 
pudesse suprir as necessidades dos novos habitantes. Ainda um último aspecto 
importante da explosão demográfica provocada pelo período de exploração do ouro no 
Brasil colônia, foi a questão do desenvolvimento de uma classe média composta por 
artesãos, artistas, poetas e intelectuais que contribuíram para o grande desenvolvimento 
cultural do Brasil naquela época. 

Revoltas Coloniais – Período Colonial  As revoltas ocorridas no Período Colonial costumam ser 

divididas didaticamente em Nativistas e Separatistas. 

 



 
REVOLTAS NATIVISTAS 

Foram movimentos de protesto contra o excesso de exploração por parte de Portugal, 
bem como, conflitos internos entre grupos rivais, mas sem qualquer pretensão de 
independência.  

As principais foram: 

A Aclamação de Amador Bueno da Ribeira – Vila de São Paulo (1641) 

Foi um protesto contra o fim do comércio com a região do Rio da Prata, provocado pela 
Restauração Portuguesa, bem como, contra repressão à escravidão indígena. A 
população aclamou o comerciante Amador Bueno da Ribeira como “rei da Vila de São 
Paulo, que se recusou a participar do movimento. Dias depois, as autoridades 
pacificaram a população. 

A Revolta de Nosso Pai – Pernambuco (1666) 

Foi causada pelas dificuldades econômicas no período após a expulsão dos holandeses e 
pela nomeação de Jerônimo de Mendonça Furtado para governar Pernambuco. Um 
grupo, do qual faziam parte senhores de engenho. padres, vereadores e até o Juiz de 
Olinda, organizou uma falsa procissão de Nosso Pai, na qual foi preso o Governador. Mais 
tarde foi nomeado André Vidal de Negreiros como novo Governador de Pernambuco, 
acalmando os ânimos. 

Revolta de Beckman – Maranhão (1684) 

Foi provocada pela proibição da escravidão indígena, graças aos jesuítas, e pela falta de 
negros, além, é claro, pelos altos preços cobrados pela Companhia de Comércio do 
Estado do Maranhão. Os rebeldes, liderados pelos fazendeiros Jorge Sampaio, Manuel 
Beckman e Tomás Beckman, expulsaram os jesuítas, saquearam os armazéns da 
Companhia de Comércio, depuseram as autoridades locais e formaram um novo 
governo. Tomás Beckman foi enviado a Portugal para informar ao rei quais eram os 
motivos da revolta. Lá chegando, foi preso e reconduzido ao Maranhão, junto com 
Gomes Freire, novo governador indicado por Portugal, que recolocou no poder as 
autoridades depostas e capturou os rebeldes. Manuel Beckman e Jorge Sampaio foram 
enforcados e Tomás Beckman foi exilado na África. Os jesuítas voltaram ao Maranhão e a 
Companhia de Comércio foi reativada. 

Guerra dos Emboabas – Minas Gerais (1708 – 1709) 

Foi provocada pela rivalidade entre os bandeirantes paulistas (descobridores das minas) 
e os “emboabas” (pessoas que vieram de outros lugares em busca de metais preciosos). 
O Rei Dom João V determinou que todos poderiam explorar as minas e separou a 
capitania de São Paulo e Minas de Ouro da jurisdição do Rio de Janeiro. Muitos paulistas 
partiram para Goiás e Mato Grosso, onde acabaram descobrindo novas jazidas de ouro. 



 
 

Guerra dos Mascates – Pernambuco (1710 – 1711) 

Com a decadência do açúcar, os outrora poderosos senhores de engenho, que moravam 
em Olinda, foram se endividando com os portugueses que habitavam em Recife, que, 
aliás, dependia das leis vindas da Câmara de Olinda. Os olindenses denominavam os 
recifenses de “mascates”, que, por sua vez, chamavam os olindenses de “pés-rapados”. O 
conflito se agravou quando Recife obteve autonomia em relação a Olinda. Os olindenses, 
liderados por Bernardo Vieira de Melo, atacaram Recife, provocando a imediata reação 
dos “mascates”, liderados por João da Mota. O conflito só terminou com o perdão de 
parte das dívidas dos senhores de engenho e com a ascensão de Recife como capital da 
Capitania. 

Vinda da Família Real para o Brasil - Período Joanino (1808-1821) 

Em janeiro de 1808, Portugal estava preste a ser invadido pelas tropas francesas 
comandadas por Napoleão Bonaparte. Sem condições militares para enfrentar os 
franceses, o príncipe regente de Portugal, D. João, resolveu transferir a corte portuguesa 
para sua mais importante colônia, o Brasil. Contou, neste empreendimento, com a ajuda 
dos aliados ingleses. 

Chegada da família real ao Brasil:  Nos quatorze navios, além da família real, vieram 
centenas de funcionários, criados, assessores e pessoas ligadas à corte portuguesa. 
Trouxeram também muito dinheiro, obras de arte, documentos, livros, bens pessoais e 
outros objetos de valor. Após uma forte tempestade, alguns navios foram parar em 
Salvador e outros na cidade do Rio de Janeiro. Em março de 1808, a corte portuguesa foi 
instalada no Rio de Janeiro. Muitos moradores, sob ordem de D. João, foram despejados 
para que os imóveis fossem usados pelos funcionários do governo. Este fato gerou, num 
primeiro momento, muita insatisfação e transtorno na população da capital brasileira. No 
ano de 1818, a mãe de D. João, D. Maria I, faleceu e D. João tornou-se rei. Passou a ser 
chamado de D. João VI, rei do Reino Unido a Portugal e Algarves.  

Abertura dos portos às nações amigas: Uma das principais medidas tomadas por D. João foi 
abrir o comércio brasileiro aos países amigos de Portugal. A principal beneficiada com a 
medida foi à Inglaterra, que passou a ter vantagens comerciais e dominar o comércio com o 
Brasil. Os produtos ingleses chegavam ao Brasil com impostos de 15%, enquanto de outros 
países deveriam pagar 24%. Este privilégio fez com que nosso país fosse inundado por 
produtos ingleses. Esta medida acabou prejudicando o desenvolvimento da indústria 
brasileira.  

 



 
 

Medidas tomadas por D. João 

D. João adotou várias medidas econômicas que favoreceram o desenvolvimento brasileiro. 
Entre as principais, podemos citar: estímulo ao estabelecimento de indústrias no Brasil, 
construção de estradas, cancelamento da lei que não permitia a criação de fábricas no 
Brasil, reformas em portos, criação do Banco do Brasil e instalação da Junta de Comércio 

Do ponto de vista cultural, o Brasil também saiu ganhando com algumas medidas tomadas 
por D. João. O rei trouxe a Missão Francesa para o Brasil, estimulando o desenvolvimento 
das artes em nosso país. Criou o Museu Nacional, a Biblioteca Real, a Escola Real de Artes 
e o Observatório Astronômico. Vários cursos foram criados (agricultura, cirurgia, química, 
desenho técnico, etc) nos estados da Bahia e Rio de Janeiro 

Retorno de D. João para Portugal  

Os franceses ficaram em Portugal durante poucos meses, pois o exército inglês conseguiu 
derrotar as tropas de Napoleão. O povo português passou a exigir o retorno do rei que se 
encontrava no Brasil. Em 1820, ocorreu a Revolução do Porto, sendo que os 
revolucionários vitoriosos passaram a exigir o retorno de D. João VI para Portugal e a 
aprovação de uma Constituição. Pressionado pelos portugueses, D. João VI resolveu voltar 
para Portugal, em abril de 1821. Deixou em seu lugar, no Brasil, o filho D. Pedro como 
príncipe regente.  

Pouco tempo depois, D. Pedro tornou-se imperador, após o processo de Independência do 
Brasil (7 de setembro de 1822). 

Primeiro Reinado 

O Primeiro Reinado brasileiro (1822-1831) foi marcado pelo governo de D. Pedro I e seu 

autoritarismo político.  

Com a Independência em 1822, o Brasil não era mais colônia de Portugal. Iniciava-se 
então uma nova fase da história brasileira, denominada Brasil Império. O Primeiro 
Reinado (1822-1831) se constituiu como marco inicial dessa nova fase. D. Pedro I foi 
aclamado Imperador do Brasil no ano da Independência e permaneceu como maior chefe 
do país até 1831, ano de sua abdicação.  

A história do Primeiro Reinado foi marcada por fatos importantes para a política brasileira, 
como a Assembleia Constituinte (1823), a Constituição de 1824, a Confederação do 
Equador (1824), a Guerra da Cisplatina, em 1825, e a abdicação de D. Pedro I (1831). 

 



 
No ano de 1822, D. Pedro I já havia convocado a Assembleia Constituinte, mas esta 
somente se reuniu em 1823. O principal objetivo da convocação seria a elaboração de uma 
Constituição para o Brasil, ou seja, a criação de um conjunto de leis que asseguraria os 
direitos do governo e da população brasileira. Somente membros da elite (latifundiários, 
comerciantes, militares...) participaram da elaboração da Constituição de 1824. 

Essa constituição, ou seja, a primeira Constituição do Brasil, tinha um caráter elitista e 
excludente: deu total poder a D. Pedro I, enquanto o direito de votar e de se candidatar 
ficaria restrito a quem tivesse uma renda mínima por ano. 

Inconformados com o caráter elitista da Constituição de 1824 e com o uso de um poder 
centralizador por parte de D. Pedro I, representantes de algumas províncias do nordeste 
(mais precisamente em Pernambuco, onde eclodiu a Confederação do Equador, 
movimento contra a tirania do imperador) defendiam a federação de algumas províncias 
do nordeste e a separação destas do Brasil. O movimento foi sufocado com extrema 
violência pela tropa imperial. 

Durante o Primeiro Reinado, outro fato importantíssimo na história do Brasil foi a Guerra 
da Cisplatina (1825). O conflito teve início quando um grupo de dirigentes da província 
Cisplatina declarou a separação do Brasil e a sua incorporação à República Argentina. D. 
Pedro declarou guerra à Argentina e o exército brasileiro foi derrotado causando grandes 
prejuízos pelos enormes gastos e grande número de soldados mortos. A Inglaterra 
interveio no conflito, pressionando o Brasil e a Argentina a assinar um acordo de paz. 
Assim, a província Cisplatina declarou sua independência desses dois países, tornando-se a 
República do Uruguai. 

No decorrer do Primeiro Reinado, D. Pedro começou a desagradar a elite brasileira, pois 
criou uma Constituição que iria atender a seus interesses autoritários. Além disso, a 
Confederação do Equador e a Guerra da Cisplatina causaram grandes gastos para a 
economia brasileira e muitas mortes. 

Muitos jornalistas, através de seus jornais, teciam duras críticas ao imperador. Outro fato 
que manchou ainda mais a imagem do imperador foi o assassinato do jornalista e médico 
Líbero Badaró, grande opositor de D. Pedro. 

A abdicação de D. Pedro aconteceu no ano de 1831, tanto pela pressão política que o 
imperador sofria da elite e populares brasileiros, quanto pela tentativa de assegurar os 
direitos de sua filha, Maria da Glória, pois, com a morte de D. João VI, a Coroa portuguesa 
iria, por direito, a D. Pedro I, que preferiu abdicar o trono português em benefício da filha 
e deixou o trono brasileiro para seu filho Pedro de Alcântara, que se encontrava então 
com cinco (5) anos de idade. Assim terminava o Primeiro Reinado. 

Revolução de 1930 - resumo, causas, o que  

Foi um movimento de revolta armado, ocorrido no Brasil em 1930, que tirou do poder, 

através de um Golpe de Estado, o presidente Washington Luiz. Com o apoio de chefes 

militares, Getúlio Vargas chegou à presidência da República. 



 
 

Contexto Histórico 

Antes da Revolução de 1930, o Brasil era governado pelas oligarquias de Minas Gerais e 

São Paulo. Através de eleições fraudulentas, estas oligarquias se mantinham no poder e 

conseguiam alternar, na presidência da República, políticos que representavam seus 

interesses. Esta política, conhecida como “café-com-leite”, gerava descontentamento 

em setores militares (tenentes) que buscavam a moralização política do país. 

Nas eleições de 1930, as oligarquias de Minas Gerais e São Paulo entraram em um sério 

conflito político. Era a vez de Minas Gerais indicar o candidato a presidência, porém os 

paulistas apresentaram a candidatura de Júlio Prestes (fluminense que fez carreira 

política em São Paulo). Descontentes, muitos políticos mineiros apoiaram o candidato de 

oposição da Aliança Liberal, o gaúcho Getúlio Vargas (governador do RS).  

Causas da Revolução 

- Nas eleições de 1930, venceu o candidato Júlio Prestes, apoiado pela elite de São Paulo. 

Com vários indícios de fraude eleitoral, Getúlio Vargas e os políticos do Rio Grande do 

Sul, Minas Gerais e Paraíba ficaram muito insatisfeitos. 

- Em julho do mesmo ano, o candidato a vice-presidente de Getúlio Vargas, o paraibano 

João Pessoa, foi assassinado. O fato gerou revolta popular em várias regiões do Brasil. 

Estes conflitos eram, principalmente, entre partidários da Aliança Liberal e defensores 

do governo federal. 

- A Crise de 1929, também conhecida como “A Quebra da Bolsa de Valores de Nova 

Iorque” espalhou uma forte crise econômica pelos quatro cantos do mundo. Esta crise 

atingiu fortemente a economia brasileira, gerando desemprego e dificuldades 

financeiras para o povo brasileiro. Este fato contribuiu para o clima de insatisfação 

popular com o governo de Washington Luiz. 

- O clima de conflitos e forte insatisfação popular em várias regiões do Brasil gerou 

preocupação em setores militares de alto comando, que enxergavam a possibilidade de 

uma guerra civil no Brasil. 

O Golpe de 1930 

A situação do presidente Washington Luiz era crítica, porém o mesmo não pretendia 

renunciar ao poder. Então, chefes militares do Exército e Marinha depuseram o 

presidente, instalaram uma junta militar que, em seguida, transferiu o poder para 

Getúlio Vargas. 

Com o Golpe de 1930 terminou o domínio das oligarquias no poder. Getúlio Vargas 

governou o Brasil de forma provisória entre 1930 e 1934 (governo provisório). Em 1934, 

foi eleito pela Assembleia Constituinte como presidente constitucional do Brasil,  

 



 
com mandato até 1937. Porém, através de um golpe com apoio de setores militares, 

permaneceu no poder até 1945, período conhecido como Estado Novo. 

O que foi 

Foi um movimento de revolta armado, ocorrido no Brasil em 1930, que tirou do poder, 
através de um Golpe de Estado, o presidente Washington Luiz. Com o apoio de chefes 
militares, Getúlio Vargas chegou à presidência da República  

Contexto Histórico 

Antes da Revolução de 1930, o Brasil era governado pelas oligarquias de Minas Gerais e São 
Paulo. Através de eleições fraudulentas, estas oligarquias se mantinham no poder e 
conseguiam alternar, na presidência da República, políticos que representavam seus 
interesses. Esta política, conhecida como “café-com-leite”, gerava descontentamento em 
setores militares (tenentes) que buscavam a moralização política do país. 

Nas eleições de 1930, as oligarquias de Minas Gerais e São Paulo entraram em um sério 
conflito político. Era a vez de Minas Gerais indicar o candidato a presidência, porém os 
paulistas apresentaram a candidatura de Júlio Prestes (fluminense que fez carreira política 
em São Paulo). Descontentes, muitos políticos mineiros apoiaram o candidato de oposição da 
Aliança Liberal, o gaúcho Getúlio Vargas (governador do RS).   

Causas da Revolução 

- Nas eleições de 1930, venceu o candidato Júlio Prestes, apoiado pela elite de São Paulo. 
Com vários indícios de fraude eleitoral, Getúlio Vargas e os políticos do Rio Grande do Sul, 
Minas Gerais e Paraíba ficaram muito insatisfeitos. 

  

- Em julho do mesmo ano, o candidato a vice-presidente de Getúlio Vargas, o paraibano João 
Pessoa, foi assassinado. O fato gerou revolta popular em várias regiões do Brasil. Estes 
conflitos eram, principalmente, entre partidários da Aliança Liberal e defensores do governo 
federal. 

  

- A Crise de 1929, também conhecida como “A Quebra da Bolsa de Valores de Nova Iorque” 
espalhou uma forte crise econômica pelos quatro cantos do mundo. Esta crise atingiu 
fortemente a economia brasileira, gerando desemprego e dificuldades financeiras para o 
povo brasileiro. Este fato contribuiu para o clima de insatisfação popular com o governo de 
Washington Luiz. 

- O clima de conflitos e forte insatisfação popular em várias regiões do Brasil gerou 
preocupação em setores militares de alto comando, que enxergavam a possibilidade de uma 
guerra civil no Brasil. 



 
 

O Golpe de 1930 

A situação do presidente Washington Luiz era crítica, porém o mesmo não pretendia renunciar 
ao poder. Então, chefes militares do Exército e Marinha depuseram o presidente, instalaram 
uma junta militar que, em seguida, transferiu o poder para Getúlio Vargas. 

Com o Golpe de 1930 terminou o domínio das oligarquias no poder. Getúlio Vargas governou o 
Brasil de forma provisória entre 1930 e 1934 (governo provisório). Em 1934, foi eleito pela 
Assembleia Constituinte como presidente constitucional do Brasil, com mandato até 1937. 
Porém, através de um golpe com apoio de setores militares, permaneceu no poder até 1945, 
período conhecido como Estado Novo Nova República: Transição democrática, Figueiredo e 
Tancredo Neves Normalmente, um regime político é dividido em fases cujos nomes buscam 
caracterizar aquilo que distingue uma da outra. Por serem diferentes, cada fase começa, em 
geral, com a aprovação de uma nova Constituição, numa tentativa de ultrapassar ou mesmo 
apagar o passado recente. No Brasil, desde o fim do Império, já tivemos a República Velha 
(1889-1930), com a Constituição de 1891; a Era Vargas (1930-45), com a de 1934; a república 
populista (1945-64), com a de 1946; e o regime militar (1964-85), com a de 1967. 
 
O período atual, iniciado logo após o fim da ditadura militar, é chamado de Nova República. 
Com ela, ganhamos também mais uma Constituição: a de 1988. Porém, apesar do nome, a 
Nova República já nasceu velha, carregando antigos vícios da política brasileira. Longe de ter 
sido uma ruptura completa com o período anterior, desde seu início a Nova República abrigou 
nomes bastante conhecidos durante o regime militar A sucessão de Figueiredo . Em abril de 
1984, o Congresso Nacional rejeitou a emenda do deputado Dante de Oliveira, que instituía a 
eleição direta para o cargo de presidente da República. Na época, houve uma grande 
mobilização por todo o país - conhecida como campanha pelas Diretas Já - a favor da proposta, 
que acabou derrotada naquele mês. 
 
Desgastado politicamente, o PDS, sucessor da Arena, partido de apoio à ditadura, optou por 
lançar um candidato civil à sucessão do general João Baptista Figueiredo. Na disputa no Colégio 
Eleitoral, o PMDB apresentou o nome de Tancredo Neves, com amplo apoio das oposições. 
 
Mineiro de São João del Rei, Tancredo de Almeida Neves era um político experiente: havia sido 
deputado estadual, federal, ministro da Justiça do governo Getúlio Vargas, primeiro-ministro 
durante o governo João Goulart, senador e governador do seu estado natal. Durante a 
ditadura, integrou os quadros do MDB, que fazia oposição ao regime. Porém, conservador, 
com a volta do pluripartidarismo decidiu sair da legenda para fundar o Partido Popular, que 
assumiria o papel de interlocutor dos militares, na época. Transição democrática  



 

 

Ao longo da campanha pelas Diretas, Tancredo destacou-se como um político conciliador, o 

que lhe valeu o epíteto de "linha auxiliar do governo". Com a derrota da emenda Dante de 

Oliveira, seu nome logo surgiu como um dos mais fortes à sucessão presidencial. Setores à 

esquerda, como o Partido dos Trabalhadores, acusavam o ex-governador mineiro, que 

retornara ao PMDB em 1981, de defender uma transição democrática pactuada com os 

militares. O PT chegou a orientar oficialmente seus parlamentares a não votarem em 

Tancredo no Colégio Eleitoral. 

 

Ainda assim, o apoio que ele conseguira reunir tinha sido mais do que suficiente para garantir 

a vitória. Com 480 votos, contra 180 do candidato do PDS, Paulo Maluf, Tancredo Neves foi 

eleito presidente da República no dia 15 de janeiro de 1985 - o primeiro civil desde o golpe de 

1964. Caberia a ele a consolidação da transição democrática, a despeito da sua relativa 

proximidade com o regime que terminava. Contudo, os dias que se seguiram à sua eleição 

foram decisivos para os rumos da Nova República. A vitória de Tancredo Neves no Colégio 

Eleitoral foi resultado de um acordo entre o PMDB, seu partido, e políticos da Frente Liberal, 

uma dissidência do PDS que mais tarde fundaria o PFL, atual Democratas. Esse acordo, 

conhecido como Aliança Democrática, garantiria o apoio da Frente Liberal ao candidato da 

oposição e manteria, ao mesmo tempo, a transição democrática sob controle, num momento 

em que eram apresentadas propostas mais à esquerda, especialmente pelo PT. 

O acordo entre a Frente Liberal, que naquele momento ainda estava no PDS, e o PMDB previa 

o lançamento de José Sarney, ex-presidente da Arena e do próprio PDS, como vice na chapa 

encabeçada por Tancredo Neves. Sarney havia saído do partido do governo em função de 

divergências com o grupo que apoiara Maluf como candidato da legenda à sucessão 

presidencial. 

Sarney e a morte de Tancredo. Nascido no Maranhão como José Ribamar Ferreira de Araújo 

Costa, José Sarney, nome que adotaria a partir de 1965, era um político tão experiente quanto 

Tancredo. Havia ocupado os cargos de deputado federal, governador e senador do Maranhão. 

 

Contudo, sua ligação com os militares dava-se num nível diferente: ao contrário de Tancredo 

Neves, que apenas mantinha um diálogo com o regime, Sarney era organicamente ligado à 

ditadura. Afinal, fora presidente da Arena e do PDS, os dois partidos de sustentação do regime 

militar. Tancredo Neves assumiria a Presidência no dia 15 de março de 1985, porém o 

político foi internado em estado grave em um hospital de Brasília um dia antes da 

posse.  Quem assumiu o cargo foi o vice, José Sarney, efetivado como presidente após a 

morte do titular, no dia 21 de abril de 1985 - mesmo dia em que morrera o também mineiro 

Joaquim da Silva Xavier, o Tiradentes. Curiosamente, a responsabilidade pela transição 

democrática ficaria a cargo de um dos políticos civis mais influentes da ditadura militar e que, 

apenas dez meses antes, era presidente do partido de apoio ao governo. 

 




