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Capitanias Hereditárias – (1534-1759) 
 

Motivos para a aplicação deste tipo de organização: 
 

• PORTUGAL já havia testado esta forma administrativa 
em suas ilhas do Atlântico (Ilha da Madeira e Açores) 

 

• Transferência dos ônus (despesas) da colonização para 
iniciativa privada (PORTUGAL não gastaria nada com o 
Brasil).  



ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO BRASIL COLÔNIA 
 

Capitanias Hereditárias – 1534-1759 

 

-15 lotes horizontais de terra entregues pelo rei a 

membros da corte de sua confiança.  

- Formava 14 Capitanias 

- 12 Donatários 

 

-Regulamentação do sistema 

 

- Carta de Doação: documento que transferia a posse 

da terra para o donatário. 

 

-Carta Foral: direitos e deveres dos donatários. 
 

 





Capitanias Hereditárias – (1534-1759) 

 

– Capitão Donatário – aquele que recebe um dos lotes 
de terra. 

– Fazia parte da pequena nobreza lusitana  

– Direitos – aplicar a justiça, escravizar índios e doar 
sesmarias. 

 

• Deveres – fundar povoados, cobrar impostos e 
defender o território. 



Fatores que ocasionaram o fracasso das Capitanias: 
 
• falta de recursos e de interesse dos donatários 
 
• Descentralização política 
 
• distância excessiva da metrópole 
 
• invasões estrangeiras  
 
• ataques de  Indígenas. 
 
Exceções: 
Pernambuco – Desenvolveu a lavoura açucareira 
 
São Vicente – Pobreza e isolamento da colônia 



• Os Governos Gerais – 1548-1808 

 

– Correção de erros das Capitanias . 

– Centralização Administrativa. 

– Cargos auxiliares:  

* Ouvidor-mor (justiça),  

* Provedor-mor (tesouro – cobrança de impostos) 

• Capitão-mor (defesa). 

 

• Obs: As Capitanias foram simultâneas ao Governo 
Geral 



Tomé de Souza (1549 – 1553):  
• Fundação de Salvador (capital) 
• Doação de sesmarias 
• Incentivo a lavoura açucareira 
• Criação de engenhos 
• Criação do primeiro bispado do Brasil 
• Vinda de jesuítas – Padre Manoel da Nóbrega 
• Vinda de moças de boa qualidade (órfãs) – inibição 

do concubinato com as índias 
 
 



• Duarte da Costa (1553 – 1558):  

• atritos entre colonos e jesuítas (não permitiam a 
escravização de índios catequizados) 

• Vinda do Padre José de Anchieta  

•  Desavenças entre o Bispo Sardinha e o filho do 
governador geral Álvaro da Costa 

• 1555 – Os franceses invadem o Rio de Janeiro 

 



• Mem de Sá (1558 – 1572): 

• Introdução do negro como mão de obra escrava no 
Brasil  

• Restabelecimento de relações amistosas com a 
Igreja 

•  1567 - Expulsão de franceses do Rio de Janeiro 



O Governo Geral – 1548-1808 

 

As Câmaras Municipais: 

– Instâncias de poder local. 

– Quem de fato governava o Brasil eram os “Homens 
bons “ 

–  Homens Bons (homens brancos e ricos proprietários 
de terra) = Aristocracia Rural 



• A divisão da colônia:  

– 1573 – 1578 

 

• Grande extensão 
territorial. 

• Perigo de invasões. 

• Brasil do Norte  

Capital  - Salvador 

 

 

• Brasil do Sul  

Capital - Rio de Janeiro  



–1621 – 1675 

• Estado do Brasil – capital - Salvador 

• Estado do Maranhão ou Grão Pará - São Luís 

 

 

 

 

 

 

 



As invasões francesas: 
 – Não reconhecimento do Tratado de Tordesilhas. 

 

– Contrabando e pirataria. 

 

– França Antártica (RJ – 1555 – 1567) 

– Local – Rio de Janeiro 

• Fuga de huguenotes  (Calvinistas franceses) perseguidos. 

• Capitão Nicolau Villegaignon (líder francês). 

• Estácio de Sá – sobrinho de Mem de Sá, responsável pela 
expulsão dos franceses do RJ, com a ajuda dos índios 
tamoios . 

 



As invasões francesas: 
 

– França Equinocial ( 1612 – 1615). 

– Local - Maranhão 

– Líder francês – Daniel de La Touche 

• União Ibérica – enfraquecimento de PORTUGAL. 

Empreendimento oficial da coroa francesa. 

• Fundação do Forte de São Luís por franceses 

•  Expulsos por coligação luso-espanhola 



Invasões Inglesas 

– Ataques de piratas e corsários. 

– Sobretudo durante a União Ibérica. 

– Cidades litorâneas (Santos e Recife). 



As invasões holandesas 



Causas das invasões holandesas 
• União Ibérica (1580 – 1640):  

– Período em que PORTUGAL e ESPANHA foram governados pelo 
mesmo rei.  

– Dom Sebastião (PORTUGAL) morre em 1578 sem deixar 
sucessores. 

– D. Henrique, seu tio já idoso assume o trono e falece em 1580, 
também sem sucessores. 

– Felipe II, rei da ESPANHA invade o país e impõe governo 
conjunto. 

– Possessões portuguesas passam a ser da ESPANHA. 

 

 



A UNIÃO IBÉRICA 
 



Causas das invasões holandesas 

• INDEPENDÊNCIA HOLANDESA (1581) a Holanda 
pertencia a Espanha e depois de sua emancipação, 
estava tornando-se mais poderosa que a Espanha 

 

• EMBARGO AÇUCAREIRO – a Espanha proíbe os  
holandeses de comercializar o açúcar brasileiro 

 

• 1621 – A Holanda cria a  CIA DAS ÍNDIAS 
OCIDENTAIS, visavam invadir o Brasil e apoderar-se 
das grandes fontes produtoras de cana-de-açúcar 



1ª Invasão holandesa   (1624 -1625)  
• Local: Bahia (Salvador) local mais conhecido pelos 

holandeses no Brasil 

• Com apoio da Espanha e Portugal (Matias de Albuquerque - 
utilizando a tática de guerrilha consegue a rendição e 
expulsão os holandeses 

• 1627 - Holanda aprisionou uma frota espanhola, obtendo 
muito lucro (patrocínio para a segunda invasão holandesa 



Os holandeses no Brasil 



2ª Invasão Holandesa  (1630 - 1654) 

• Local: Pernambuco (centro açucareiro e com menos defesa por ser uma 
capitania particular) 

 
• Fase da conquista rápida (1630 - 1635) – Traição do mestiço Domingos 

Calabar 
 
• Fase da acomodação (1635 - 1645) - o que facilitou foi os senhores de 

engenho ficarem à favor dos holandeses (receberiam apoio para a 
reconstrução de seus engenhos)  

       



2ª Invasão Holandesa  (1630 - 1654) 

• Houve o aumento na produção de açúcar no Brasil 

• A Holanda conquista zonas fornecedoras de 
escravos em Angola e Guiné (o preço do negro sobe 
de forma exorbitante) 

 

 



• Maurício de Nassau  (1637-1644)  

•  governante holandês responsável pelo controle de PE e 
estabelecer um clima amistoso com os brasileiros. 

– Modernização e urbanização. 

– Embelezamento de cidades (com a vinda de artistas 
holandeses). 

– Recife tornou-se capital do Brasil holandês (pontes, 
calçamento de ruas, praças, construção do palácio do 
governo, observatório astronômico, teatro, zoológico, 
jardim botânico) e fez uma nova cidade ao lado de Recife 
“MAURÍCIA” (tudo p/ desfrute da elite) 

– Financiamento para donos de engenho. 

– Liberdade de culto. 

 

– Demitido em 1644 pela CIA. das Índias Ocidentais. 

 



Maurício de Nassau  (1637-1644)  

• governante holandês responsável pelo controle de PE e 
estabelecer um clima amistoso com os brasileiros. 

– Modernização e urbanização. 

– Embelezamento de cidades (com a vinda de artistas 
holandeses). 

– Recife tornou-se capital do Brasil holandês (pontes, 
calçamento de ruas, praças, construção do palácio do 
governo, observatório astronômico, teatro, zoológico, 
jardim botânico) e fez uma nova cidade ao lado de Recife 
“MAURÍCIA” (tudo p/ desfrute da elite) 

– Financiamento para donos de engenho. 

– Liberdade de culto. 

– Demitido em 1644 pela CIA. das Índias Ocidentais. 

 



1654 – Expulsão dos Holandeses 
• CAUSAS: 

• 1640 – Fim da União Ibérica 

• Duque de Bragança é proclamado rei em Portugal (D. 
João IV) - 

• Jogo duplo português – Portugal reconhecia o domínio 
holandês por dez anos, porém, estimulava a Insurreição 
Maranhense (1642) e a Pernambucana (1645) 

• Cobrança dos empréstimos concedidos aos senhores 
de engenho 

• Derrota holandesa em 1652 para Inglaterra (Oliver 

Cromwell - Atos de Navegação) 



Consequências da expulsão dos holandeses (1654)  

• Crise açucareira (Holanda - produz açúcar nas 
Antilhas - mais barato e de melhor qualidade) 



Consequências da expulsão dos holandeses (1654)  

 * Choque de interesses entre elite colonial e  a metrópole 
(devidos ao aumento dos impostos) 
 
•Crescimento da influência inglesa 
  
 * Tratado de Paz e Casamento - 1661  - Portugal entregaria 
 colônias a Inglaterra para receber proteção contra a Holanda 
 
* Tratado de Methuem (1703) Inglaterra daria preferência ao 
vinhos de Portugal e os portugueses aos tecidos ingleses 
(Tratado de panos e vinhos) 



 Atividades Promotoras da 
interiorização  



A Pecuária 

• Atividade secundária no Brasil colônia 

 



A ocupação do sertão nordestino - Pecuária 

 

• Litoral -  cana (transporte / alimentação / movimento dos engenhos)  
=  Criação de Quintal 

 

 

• No fim do século XVI, havia uma necessidade de mais terras para o 
plantio de cana-de-açúcar, por isso o gado foi conduzido para o 
sertão. 

 

 

• No sertão o desenvolvimento da pecuária foi de forma itinerante e 
extensiva. 



A ocupação do sertão nordestino - Pecuária 

 

• Nos séculos XVII e XVIII a pecuária se difunde pelo sertão 

 

• Surgiram as fazendas de gado às margens do rio São 
Francisco 

• A pecuária gera a interiorização no nordeste: 

 

• Rota Baiana – Currais de dentro 

• Rota Pernambucana – Currais de fora 

 



A ocupação do sertão nordestino - Pecuária 



A EXPANSÃO PECUARISTA –  
A ocupação do Sul 

A expansão portuguesa para o SUL ocorreu da seguinte forma: 
 
1 – Colonos portugueses e paulistas fundaram Paranaguá, São 

Francisco e Laguna, de onde avançaram para o interior , 
dedicando-se à pecuária. 

 
2 – A Coroa portuguesa fundou em 1680, a Colônia de Sacramento 

(Bacia Platina) 
 
3 – Os jesuítas que retornaram ao sul fundaram, em 1687, os Sete 

Povos das Missões (atual RS) 



A pecuária Sulina antes da mineração 

• Séc. XVII introduzido pelos jesuítas (missões) o rebanho cresceu 
graças aos bandeirantes (rebanhos sem donos) 

 

• Voltada para exportação do couro para a Inglaterra 

 

 

• Não utilizavam mão-de-obra escrava 

 

 

• Peão cuidava de vários rebanhos 



A pecuária Sulina e a mineração 

• APÓS A MINERAÇÃO – mercado consumidor (MG) tropas 
de mulas (SP –Sorocaba – MG) 

 



A pecuária Sulina e a mineração 

• Exploração: 

 

1 - Couro  

 

2 - charque– trabalho escravo “purgatório de negros” 

 

• RS / PR / SC  - incorporado ao Brasil 

 



A ação jesuítica no Brasil 

• 1534 – Inácio de Loyola cria a Companhia de Jesus 

• 1549 – Chegada do padre Manoel da Nóbrega 

• 1553 – Chegada do padre José de Anchieta 

• Os jesuítas criaram as Missões ou Reduções (aldeamentos que 
catequizavam os índios) 



Não confunda! 

• Bandeiras com Entradas 

 

• Bandeiras eram expedições financiadas por 
particulares (senhores de engenho, donos de minas, 
comerciantes)  

 

•  Entradas eram expedições patrocinadas pela 
Metrópole. 
 



O Bandeirantismo:  
os caminhos do sertão 

São Vicente o berço do 
bandeirantismo: 

 
1 – Grande distância da metrópole 

 
2 – Faixa litorânea em São Vicente era 
estreita, com muitos manguezais 

 
São Vicente tinha uma economia de 

subsistência  
 

Duas situações que contribuíram para a 
expansão bandeirante :o isolamento e 
a pobreza 



O paulista é brasileiro não desiste nunca 

• A população vicentina, pobre ao extremo, foi obrigada, 
para sobreviver, a copiar os usos e costumes indígenas  

• No fim do século XVIII os paulistas ainda usavam mais o 
tupi-guarani do que o português como língua 



A falta de recursos, o isolamento e a pobreza deram à 
população vicentina uma condição que foi a causa básica 
do bandeirantismo: o desenraizamento 



O Ciclo de bandeiras de caça ao índio 
(1610-1650) 

• Por que capturar índio 
se o negro já era 
utilizado como mão-de-
obra? 

 

1 – Os holandeses 
conquistaram pontos de 
obtenção de escravos 
na África (1617-1630), 
o preço do negro ficou 
exorbitante  



Que tipo de índio interessava ao bandeirante? 

    Índio selvagem ou catequizado? É lógico que o catequizado, seu 
valor era maior, porém, para capturá-los era necessário enfrentar 
os jesuítas. 



Missões jesuíticas destruídas para captura 
de índios 



Monções 

• As monções eram expedições comerciais com um trajeto quase que 
exclusivamente fluvial abasteciam as regiões mineradoras em Mato 
Grosso e Goiás, para onde traziam uma grande gama de mercadorias, 
tais como: roupas, bebidas, medicamentos, ferramentas de trabalho, 
alimentos variados, dentre os quais se destacava o sal, produto 
indispensável ao bem-estar da população do arraial.  



 



•DROGAS DO SERTÃO: 
 
 
 
• produtos extraídos da floresta amazônica 

com relativo valor na Europa, tais como anil, 
guaraná, salsa, corantes, baunilha, castanhas, 
ervas medicinais e aromáticas,  sobretudo o 
cacau. 
 
•Agricultura de subsistência. 
 
•Mão de obra utilizada na exploração das 
drogas do sertão foi a indígena 

 

 



GUERRA JUSTA 
• Para explorar os índios era permitido a “Guerra Justa” 

• Se os indígenas atacassem os colonos, a guerra era 
permitida 

• Após o conflito entre índios e colonos era permitido 
escravizar o índio 



• Em 1648, Portugal tomou uma medida que 
praticamente determinou o fim do 
bandeirantismo de apresamento de índios. 

 

• Os holandeses foram expulsos de Angola e 
São Tomé. 

 

• O tráfico negreiro foi restabelecido. 



O ciclo de bandeiras de busca ao ouro (Prospecção) - 
1690 

• Na busca de metais e 
pedras preciosas os 
paulistas receberam apoio 
da coroa portuguesa 

 

• 1693 – descoberta das 
primeiras jazidas de ouro 
em Caeté - MG 



O ciclo de bandeiras de busca ao ouro 
(Prospecção) 

• 1650, em direção de MG se dirigiram: Silva Braga, Pascoal Moreira 
Cabral, Bartolomeu Bueno da Silva o “Anhanguera”, Fernão Dias Pais 
e Borba Gato. 





Sertanismo de Contrato 

• Bandeirantes contratados para eliminar os quilombos. 

 

  Exemplo: Domingos Jorge Velho (1694), destruiu o maior 
Quilombo do Brasil “Palmares” 



Importante  

• O bandeirantismo gerou a interiorização do Brasil 

 

• Bandeirantes heróis ou vilões? 

• Para os jesuítas vilões, destruíam as missões ou 
reduções 

 

• Para nós brasileiros heróis, pois ampliou o 
território português no Brasil 



A Espanha nunca se importou com os portugueses não 
respeitarem o meridiano de Tordesilhas (exceto na região 
Platina) 



A ocupação do extremo SUL 

• 1680 – Portugal funda a Colônia de Sacramento 



A importância da Bacia Platina 

• Escoamento de produtos dos países do conesul via 
Oceano Atlântico 



A Espanha temia perder as Minas de Potosi  (Bolívia ) e 
o controle do Rio da Prata 



• Portugal utiliza o princípio europeu do Uti Possidetis – a terra pertence a 
quem a ocupa 

 

• A Espanha funda 7 Povos das Missões 



1713-1715 Tratados de Utrecht  
 O tratado de Utrecht(1713) assinado entre Portugal e França. 

Estabelecia que o rio Oiapoque, no extremo do norte do país ,seria o 
limite de fronteira entre o Brasil e a Guiana Francesa. 

 
 

Tratado de Utrecht(1715) assinado entre Portugal e Espanha. 
Estabelecia que a colônia do Sacramento pertenceria ao Brasil. 
 



Os tratados de limites 

• 1750 – Tratado de Madri – Espanha fica com Sacramento e 
Portugal com 7 povos 



1756 – Guerras Guaraníticas  
 exército luso-espanhol    contra os   jesuítas e índios que não 
aceitavam as mudanças (massacre total) do Tratado de Madri 



Os tratados de limites 

• 1761 – Convênio do Pardo – anula o tratado de 
Madri 

 

• 1777 – Tratado de Sto. Ildefonso – Portugal perde 
Sacramento e 7 Povos das Missões 

 

• 1801 – Tratado de Badajós – Portugal recupera 7 
Povos e incorpora o ao Brasil. 

• Sacramento passa para o controle espanhol.  



1801 – Tratado de Badajós = Tratado de Madri         Portugal 
recupera 7 Povos  das Missões e incorpora o ao Brasil o RS, 
enquanto a Espanha fica com Sacramento região do atual 

Uruguai. 
 


