
Brasil - Período Colonial 

O período colonial Brasileiro começou em 1500, com o desembarque da primeira expedição vinda 

de Portugal, aos comandos de Pedro Álvares Cabral. Estendeu-se até a independência, proclamada 

em 1822, por Dom Pedro I. A época é marcada pela exploração dos recursos naturais e humanos do 

Brasil em benefício da Coroa portuguesa. 

Enem costuma elaborar as questões de História, a partir de diretrizes discutidas nos 

chamados Parâmetros Curriculares Nacionais. Tais diretrizes procuram abordar questões como 

autonomia, diversidade, interação, cooperação, cidadania, direitos das minorias etc. Portanto, questões 

que envolvam temas relacionados com o Brasil Colônia, como exploração do pau-brasil, instituição 

dos Governos-gerais, montagem do sistema econômico açucareiro, as missões jesuíticas, 

as bandeiras e a corrida do ouro, a escravidão (indígena e negra), etc., sempre estarão de algum 

modo relacionadas com alguma diretriz. 

 

1500 – DESCOBRIMENTO DO BRASIL 

- A expedição foi chefiada por Pedro Álvares Cabral 

- Brasil foi descoberto no dia 22 de abril de 1500  

-A princípio, a ocupação se restringia ao litoral. 

- Principal documento: Carta de Pero Vaz de Caminha 

1500-1530 – PERÍODO PRÉ-COLONIAL 

- Qualquer tentativa de aproveitamento da terra implicaria em gastos para a metrópole 

- Fase de exploração do Pau-Brasil, uso da mão de obra indígena e escambo. 

1530 – COLONIZAÇÃO 

- A colonização se deu por meio do mercantilismo 

- O país se tornou uma colônia de Portugal e a sua função era complementar a economia da metrópole 

- Expedição colonizadora de Martim Afonso de Souza 

- Administração: Divisão do Brasil em 14 Capitanias Hereditárias e instituição do Governo Geral 

-Economia: cana de açúcar, sistema plantation (latifúndio, monocultura, mão de obra escrava, 

exportação) 

- predomínio da escravidão africana 

1600 – EXPANSÃO GEOGRÁFICA 

- Criadas expedições particulares (chamadas Bandeiras). Objetivos: 1. A busca de índios para 

escravizar, 2. A localização de agrupamentos de negros fugidos (quilombos) para destruí-los e 3. 

Procura de metais preciosos 

-Economia : Mineração, povoamento do sertão, sociedade voltada a vida urbana 

1700 – INDEPENDÊNCIA POLÍTICA DO BRASIL 

http://brasilescola.uol.com.br/historiab/governo-geral.htm
http://brasilescola.uol.com.br/historiab/acucar.htm


-Rebeliões: objetivo modificar os aspectos da política na colônia, mas sem a determinação de separar a 

região rebelada de Portugal. Foi o caso da Revolta de Beckman (1684), Guerra dos Mascates ( 1710) e 

da Revolta de Vila Rica (1720) 

-Rebeliões separatistas: Objetivos de romper com a dominação por parte da metrópole e estabelecer a 

independência política das regiões rebeladas. Portanto, expressões do esgotamento do sistema colonial. 

Conjuração Mineira (1789), Conjuração Baiana ( 1798) e a Revolução Pernambucana ( 1817) 

1808 – A MONARQUIA E A “INVERSÃO BRASILEIRA” 

- O Brasil tornou-se a sede da monarquia portuguesa, com a transferência da família real e da corte para 

o Rio de Janeiro fugindo da invasão napoleônica 

- Príncipe regente D. João assina o tratado de abertura dos portos brasileiros ao comércio das nações 

amigas beneficiando, principalmente, a Inglaterra. Termina o monopólio português sobre o comércio 

com o Brasil 

1822 – INDEPENDÊNCIA DO BRASIL 

- A corte retorna a Portugal em 1821. O país passa a ser governado por D. Pedro I, quem proclamou a 

Independência do Brasil em 7 de setembro de 1822 às margens do riacho do Ipiranga 
 

ATIVIDADES 

(ENEM 2011) O açúcar e suas técnicas de produção foram levados à Europa pelos árabes no século 

VIII, durante a Idade Média, mas foi principalmente a partir das Cruzadas (séculos XI e XIII) que a sua 

procura foi aumentando. Nessa época passou a ser importado do Oriente Médio e produzido em pequena 

escala no sul da Itália, mas continuou a ser um produto de luxo, extremamente caro, chegando a figurar 

nos dotes de princesas casadoiras. 

(CAMPOS, R. Grandeza do Brasil no tempo de Antonil (1681-1716). São Paulo: Atual, 1996) 

Considerando o conceito do Antigo Sistema Colonial, o açúcar foi o produto escolhido por Portugal 

para dar início à colonização brasileira, em virtude de 

a) (     ) o lucro obtido com o seu comércio ser muito vantajoso. 

b) (     ) os árabes serem aliados históricos dos portugueses. 

c) (     ) a mão de obra necessária para o cultivo ser insuficiente. 

d) (     ) as feitorias africanas facilitarem a comercialização desse produto. 

e) os nativos da América dominarem uma técnica de cultivo semelhante. 
 

2- Durante cinco anos, em livros como Menino de engenho, Banguê e Doidinho, o romancista nos 

trazia mais um caso da família do coronel José Paulino, mais uma vicissitude do engenho do Santa 
Rosa, mais um aspecto da existência nas lavouras de cana do Nordeste, e da indústria do açúcar. 
Com Usina esgotou o assunto. Sem se repetir, não poderia continuar a estudar o tema. 
Que daria José Lins do Rego sem o açúcar, sem as recordações de infância? O romance Pureza foi a 
resposta do romancista, que permitiu aquilatar com segurança sua capacidade de criar livremente, 
sem o ponto de partida das evocações de gente e coisas familiares. 
(Adaptado de Lúcia Miguel Pereira, prefácio a Pureza, de José Lins do Rego. Rio de Janeiro: José 
Olympio, 1956.) 
 
Considere as afirmações a respeito da produção açucareira no Brasil. 

http://www.historiadigital.org/tag/idade-media/
http://www.historiadigital.org/tag/cruzadas/


 
I. A produção açucareira nas colônias portuguesas enriqueceu sobretudo a Holanda, que 
comercializava o produto, ainda que o Brasil tivesse conseguido ostentar, por mais de três séculos, o 
título de maior produtor mundial de açúcar. 
 
II. A queda na demanda do açúcar no mercado europeu, na segunda metade do século XVII, e a 
concorrência com a produção de açúcar no Caribe levaram a uma queda dos preços e o consequente 
declínio da economia colonial luso-brasileira. 
 
III. No fim do século XVIII e no início do século XIX houve um reaquecimento da produção açucareira 
no Nordeste, bem como sua expansão para o Sudeste, principalmente nos estados de São Paulo e Rio 
de Janeiro. 
 
IV. A chamada indústria do açúcar, que alternou momentos de crescimento e decadência, foi 
substituída pela indústria do café, no século XX, resultando no fim da presença significativa desse 
produto no cenário nacional, que já havia passado por um momento de crise durante o período da 
mineração. 
 
Estão corretas SOMENTE 
 
(A) I e III. 
(B) I, II e IV. 
(C) II e III. 
(D) I, III e IV. 
(E) II e IV. 
 

3- (ENEM-2007) A identidade negra não surge da tomada de consciência de uma diferença de pigmentação 
ou de uma diferença biológica entre populações negras e brancas e(ou) negras e amarelas. Ela resulta de 
um longo processo histórico que começa com o descobrimento, no século XV, do continente africano e de 
seus habitantes pelos navegadores portugueses, descobrimento esse que abriu o caminho às relações 
mercantilistas com a África, ao tráfico negreiro, à escravidão e, enfim, à colonização do continente africano 
e de seus povos. K. Munanga. Algumas considerações sobre a diversidade e a identidade negra no Brasil. In: 
Diversidade na educação: reflexões e experiências. Brasília: SEMTEC/MEC, 2003, p. 37.  
Com relação ao assunto tratado no texto acima, é correto afirmar que  
a) a colonização da África pelos europeus foi simultânea ao descobrimento desse continente. 
 b) a existência de lucrativo comércio na África levou os portugueses a desenvolverem esse continente.  
c) o surgimento do tráfico negreiro foi posterior ao início da escravidão no Brasil.  
d) a exploração da África decorreu do movimento de expansão européia do início da Idade Moderna.  
e) a colonização da África antecedeu as relações comerciais entre esse continente e a Europa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


