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HISTÓRIA DO AMAZONAS 

ORIGEM DO HOMEM AMERICANO 

O homem americano, para uma grande maioria 

de autores, não é autóctone. Possivelmente surgiu a 

partir de migrações advindas da Ásia, havendo esses 

povos migrantes atravessado pelo estreito de Bering, no 

nordeste da América do Norte. De acordo com essas 

teorias, são três as correntes de povoamento que vieram 

para a América: 

Rota Terrestre 

Asiática: 

É considerada por vários estudiosos como sendo 

a mais importante, mas não provavelmente a única. Os 

mongóis teriam saído do nordeste da Ásia, pela Sibéria 

(Russia), atravessando o Estreito de Bering e entrado na 

América pelo Alasca (Estados Unidos). Essa travessia só 

foi possível porque o “nível do mar baixou e criou uma 

ponte terrestre” permitindo a passagem humana de um 

continente para o outro. 

Rotas Transoceânicas 

Australiana: 

A migração provavelmente saiu da Austrália, em 

pequenas embarcações, navegou pelo Oceano Pacífico e 

entrou na América pela Terra do Fogo, na Argentina. 

Malaio-Polinésia: 

A corrente migratória provavelmente navegou 

pelo Oceano Pacífico à America Central, também 

provavelmente em pequenas embarcações. 

Arqueóloga Niéde Guidon vem realizando 

pesquisas no município de São Raimundo Nonato, no 

Piauí. Lá foram encontrados vestígios da presença 

humana que datam de pelo menos 32.000 anos. As 

descobertas mais recentes podem chegar a 56.000 anos. 

Os vestígios descobertos na Gruta do Boqueirão da 

Pedra Furada, após numerosas escavações são: fogões 

pré-históricos, isto é conjunto de pedras (seixos) 

colocadas em forma de círculos ou triângulo, no meio 

dos quais se fazia fogo. Nas proximidades destes fogões 

também foram achados ossos de animais e instrumentos 

de pedras lascadas. 

 Em torno da descoberta de Niéde Guidon 

existem grandes discussões. Outros arqueólogos 

questionam essa datação para a presença humana na 

América. A também arqueóloga Betty Meggers, diz que 

não se pode datar o carvão dos restos de uma fogueira e 

atribuir sua idade a de uma comunidade pré-histórica, 

pois esses vestígios talvez tenham sido resultado de um 

incêndio espontâneo. Para Betty Meggers, ainda não 

temos provas, o suficiente, para afirmar a presença 

humana na América, antes de 20 mil anos. No que se 

refere às datações para o povoamento da Amazônia, os 

estudos arqueológicos nos remetem a proximidade 11 

mil anos atrás. No entanto, devemos perceber que, 

independentemente do período que vieram ou por onde, 

quando os europeus chegaram nessa região já havia 

pessoas vivendo aqui. 

FASES DA PRÉ-HISTÓRIA DA AMAZÔNIA 

 Fase Paleoindígena  

As culturas paleoindígenas da América do Norte 

parecem ter começado entre 11.200 e 10.900 anos e 

terminado por volta 8.500 anos atrás. Em geral, as 

populações paleoindígenas eram dispersas e pouco 

numerosas; viviam organizadas socialmente em bandos 

frouxos e nômades; eram caçadoras especializadas na 

captura de animais de grande porte, pertencia à chamada 

megafauna (mastodonte, bisontes, cervídeos e 

camelídeos, antigos cavalos, elefantes, preguiças e tatus 

gigantes, antas, tigre-dente-de-sabre etc.), estavam 

altamente adaptados aos ambientes terrestre abertos, de 

clima temperado das Américas. 

Os bandos paleoindígenas da América do Sul, 

apesar da sua contemporaneidade com os da América do 

Norte, apresentavam características diferenciadas no 

padrão de subsistência. Enquanto que as populações 

paleoindígenas norte-americanas davam ênfase à caça de 

megafauna, as sul-americanas davam maior importância 

à coleta de moluscos de plantas e à caça de animais entre 

os paleoíndigenas da América do Sul constituía-se em 

uma rara freqüência. 

 Fase Arcaica 

A cronologia da Fase Arcaica da Amazônia, 

grosso modo, seria de 7.500 a 1.000 a.C.. De acordo com 

o arqueólogo Pedro Ignácio Schmitz, a cultura dessa fase 

seria mais diversificada que a da Fase Paleoindígena. O 

homem do período Arcaico já buscava novos recursos 

alimentares nas savanas, nas estepes, no litoral e nos 

lagos. A caça já não seria especializada em megafauna, 

mas em geral e diversificada; a coleta animal e vegetal 
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aumentaria, e a experimentação e o conhecimento 

acumulado levariam a domesticação das plantas e de 

animais. 

Foram descobertos e identificados diversos 

sambaquis no delta e região do baixo Amazonas, costa 

da Guiana e foz do Orenoco, pelos quais foi possível 

inferir-se uma transição da subsistência baseada na caça 

e coleta para uma agricultura incipiente, e do estágio 

pré-cerâmico. O sambaqui de Taperinha (região de 

Samtarém-Pará), por exemplo, é um sitio arqueológico 

da Fase Arcaica. Nele, foram encontrados instrumentos 

de pedra lascada: machados, pedras de quebrar nozes, 

moedores, alisadores e utensílios de osso e chifre. 

O sambaqui de Taperinha também contém um 

componente cerâmico de cor avermelhada, cujas formas 

se resumem a cuias abertas, de bases arredondadas e 

bordas cônicas, arredondadas ou quadradas, algumas 

peças desse conjunto, cerâmicas apresentavam incisões 

curvilíneas nas bordas. 

 Fase da Pré-História Tardia 

A Fase Pré-História Tardia (1.000 a.C. a 1.000 

d.C.) pode ser caracterizada pelo surgimento, ao longo 

dos principais braços e deltas dos rios, de sociedades 

indígenas com grau de complexidade bastante 

significativo na sua economia, na demografia e nas suas 

organizações políticas e sociais. Tinham domínios 

culturais tão grandes ou até mesmo maiores que os de 

muitos Estados pré-industriais do Velho Mundo, tais 

como a civilizações minóica e micênica e os Estados 

africanos como Ahanti Benim, ou as do vale do Indo, 

índia. Essas sociedades indígenas são denominadas pelos 

antropólogos de cacicados complexos. 

Os dados arqueológicos e os históricos revelam 

a presença dessas sociedades indígenas complexas ao 

longo das várzeas dos rios Amazonas e Orenoco e nos 

contrafortes orientais dos Andes e na região costeira do 

Caribe. Estavam localizadas em assentamentos 

contínuos e permanentes, cujos territórios de domínio 

mediam cerca de dezenas de milhares de quilômetros 

quadrados e comportavam milhares de indivíduos, sendo 

possível que tenham existido outros ainda mais 

populosos. 

 

 

 

TRATADO DE TORDESILHAS (1494) 

 

Pelo tratado de Tordesilhas (1494), a maior parte do 

território que representa hoje a Amazônia pertencia à 

Espanha. Apenas uma pequena parte, mais a Leste, 

pertencia a Portugal. Desde a expedição de Vicente 

Yañes Pinzón, que descobriu a foz do rio Amazonas, até 

por volta de 1570, cerca de duas dezenas de expedições 

com patrocínio tentaram penetrar na Amazônia. Dessas 

apenas duas percorreram, totalmente, a calha do 

Solimões-Amazonas: a expedições de Francisco de 

Orellana, em 1542, e a Pedro de Ursúa / Lopo de 

Aguirre, em 1560-1561. 

O encontro entre o novo e o velho mundo 

O genovês Cristóvão Colombo chegou a 

América, em 1492, a serviço da Coroa espanhola. Um 

“Novo Mundo” era “descoberto” pelos espanhóis, 

enquanto os portugueses conquistavam o Oriente. Mas, 

Portugal, para garantir uma parte desse “Novo Mundo”, 

recorreu ao Tratado de Toledo, acordo firmado com a 

Espanha em 1488. Como resultado, os dois países 

ibéricos firmaram o Tratado de Tordesilhas, em 1492, no 

qual eles dividiam a América. Em 1498, o português 

Duarte Pacheco Pereira navega o litoral brasileiro rumo 

ao norte e chega a navegar o rio Amazonas, ainda nesse 

mesmo ano. 

Em janeiro de 1500, Vicente Iañes Pinzon 

visitou o estuário do Amazonas, entrando em contato 

com as “drogas do sertão”. Pinzon batizou o rio de Santa 

Maria De La Mar Dulce. 

As expedições à Amazônia 

O capitalismo vivido na naquela época, no dizer 

de Eduardo Hoornaert, era um mito grandioso de 

descobertas, pois essa era a prática do mercantilismo. E 

foi assim que as notícias sobre o enriquecimento fácil no 

“Novo Mundo” chegavam à Europa. Várias expedições 

saíram do “Velho” para o “Novo Mundo” na iminência 

de encontrar riqueza fácil na América. Dessas 

expedições, muitas se voltaram para a conquista da 
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Amazônia, em busca do El Dorado e do País da Canela. 

Pedro de Candia e Pedro de Anzurey de 

Camporrendondo tentaram explorar, em 1533, 

respectivamente, o Madre de Dios e o Beni. Em abril de 

1539, Allonso de Alvarado fundou o que hoje é o 

Chachapoyos, no vale do Marañon. 

 

 

 

a) A Expedição de Gonzalo Pizarro e Francisco 

de Orellana (1541–1542). 

 

A primeira expedição que navegou todo o rio Amazonas 

foi organizada por Gonzalo Pizarro, governador de Quito 

e irmão de Francisco Pizarro. Intentava conquistar o El 

Dorado e o País da Canela. Essa expedição foi composta 

por índios dos Andes, espanhóis de origens sociais 

diversas: nobres, militares e degredados. 

A expedição partiu de Quito e, após uma árdua 

luta contra o meio ambiente e com o tempo, devido a 

chuvas constantes, chegou ao povoado de Zimaco, nas 

proximidades do rio Coca, onde encontraram o País da 

Canela. A região era farta de canela, mas as árvores 

eram dispersas, não compensando a atividade de 

exploração para o mercado. Passado um período de três 

meses, faltaram alimentos e, em função da insalubridade 

da região, muitos morreram. Comeram cães, cavalos, 

ervas desconhecidas e algumas venenosas. 

O comandante Gonzalo Pizarro era implacável, 

quando chegava às aldeias e perguntava sobre o El 

Dorado e os índios não lhe sabiam responder, não 

poupava uma só vida. Mandava queimar os aborígines 

vivos ou os jogavam aos cães, que dilaceravam-lhes as 

carnes. Pizarro mandou construir um bergantim e 

colocou Francisco de Orellana como comandante e frei 

Gaspar de Carvajal como relator. A partir desse 

momento, a viagem ganhou nova dimensão: foram 

descobertos os caudais que engrossam o rio Amazonas, 

batizado de o rio de Orellana, tanto pela direita quanto 

pela esquerda. 

Orellana batizou o rio Negro, após entrar em 

contato com esse rio, em 3 de junho, e o rio Madeira, em 

10 de junho. Em 22 de junho de 1541, quase na foz do 

Nhamundá, aproximou-se da margem do rio para 

abastecer a expedição e foi violentamente atacado pelas 

lendárias Amazonas. Segundo o relator Gaspar de 

Carvajal, as mulheres eram brancas e altas, com 

abundantes cabeleiras e de membros desenvolvidos; 

vestiam-se com pequenas tangas. Na realidade, a 

expedição foi atacada pelos índios tapajós. Após essa 

luta, a expedição chegou ao Atlântico; Orellana partiu 

para a Espanha. 

b)A Expedição de Pedro de Úrsua e Lopo de Aguirre 

(1560-1561). 

 

 

A presença de desocupados, saqueadores, 

assassinos e outras escórias era muito grande na 

América. Eles eram enviados da Espanha. Para resolver 

esse problema social e político, o governador e vice-rei 

Andrés Hurtado de Mendonza decidiu utilizar-se dessa 

gente na jornada de conquista do El Dorado e dos 

omáguas.  

O governador passou a responsabilidade da 

empreitada a Pedro de Úrsua, que partiu de Lima, no 

Peru, rumo ao Atlântico. Pedro de Úrsua trouxe em sua 

companhia a mestiça Ignez Atienza para lhe dar auxílio. 

Viúva, D.Ignez despertava paixões entre os tripulantes. 

Os descontentes acusavam-na de absoluta ascendência 

sobre o chefe. Esse foi o estopim do conflito no interior 

da expedição, resultando na morte do comandante Pedro 

de Úrsua. Em outubro 1560, a expedição alcançou o 

Marañon; em seguida, entrou em contato com as 

províncias de Machifaro e Iurimágua, no Solimões. 
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Os soldados conjurados foram chefiados por 

Lopo de Aguirre, segundo os relatos de Francisco 

Vasquez, do capitão Altamirano e de Pedraria de 

Almesto, que participaram da expedição. A expedição 

atingiu o Atlântico, em julho de 1561. 

c) A União Ibérica 

Em 1578, o rei de Portugal, D. Sebastião, 

morreu na batalha de Alcácer-Quibir, travada contra os 

árabes, no norte da África. A morte do monarca 

português gerou um problema dinástico no país, pois o 

rei não possuía nenhum descendente para substituí-lo. 

Inicialmente, o trono foi ocupado pelo seu tio-avô, o 

cardeal D. Henrique. Mas, com a morte deste, em 1580, 

o problema continuou. Filipe II apresentou-se como 

candidato legítimo ao trono português, pois era neto do 

antigo rei 

português D. Manuel I, o Venturoso. A atitude de Filipe 

II provocou forte resistência dos nacionalistas 

portugueses, que não queriam a anexação de seu país à 

Espanha. As tropas espanholas invadiram Portugal, 

obtendo uma série de vitórias, e impuseram como rei 

Filipe II, cujo governo foi legalizado em 1581 nas Cortes 

de Tomar. 

O Juramento de Tomar 

Filipe II da Espanha, ou Filipe I de Portugal, 

assumiu vários compromissos pelo Juramento de Tomar 

com relação ao reino luso, entre eles: 

• Autonomia do país; 

• Funcionários portugueses nas Cortes; 

• Comércio das colônias sob o monopólio 

Português; 

• Língua e moeda portuguesas como oficiais.  

d) Os Portugueses na Amazônia 

A presença dos portugueses na Amazônia está 

vinculada ao processo de expansão do movimento 

bandeirante, que propiciou a expansão dos domínios 

lusos na América durante a União Ibérica. Os 

portugueses chegaram pelo nordeste, partiram de 

Pernambuco e, no Maranhão, chocaram-se com os 

franceses, já haviam fundado a cidade de São Luís, em 

1612. Na Amazônia, os holandeses, os ingleses e os 

alemães já haviam fundado feitorias. O bandeirante 

Francisco Caldeira Castelo Branco, em 1616, após a 

expulsão dos franceses fundou o Forte do Presépio de 

Belém, iniciando o processo de ocupação da Amazônia. 

Os missionários foram responsáveis pela 

catequização dos indígenas. Para essa tarefa, recebiam a 

côngrua. Os irmãos leigos Domingos de Brieba e André 

de Toledo, dedicados à tarefa de “docilizar” os 

“gentios”, partiram rumo ao território amazônico, em 17 

de outubro de 1636, e chegaram a Belém em 5 de 

fevereiro de 1637. 

e) A Administração Colonial 

A anexação da Amazônia ao Estado português ocorreu 

num período em que se desenvolvia a colonização do 

Brasil. A distância entre a Amazônia e o Brasil criava 

dificuldades administrativas. Daí é que a organização 

administrativa da região foi concebida da seguinte 

forma: 

1. Estado do Maranhão – Criado em 1621 por 

Filipe II, com capital em São Luís e ligado a Lisboa. A 

região administrada por essa unidade administrativa se 

estendia do Ceará ao atual Estado do Amazonas. Essa 

organização administrativa foi extinta em 1652. 

2. Estado do Maranhão e Grão-Pará – Constituía 

a administração da mesma unidade territorial anterior. 

Em 1737, a sede dessa nova administração passou a ser 

Belém. 

3. Estado do Grão-Pará e Maranhão (1751-1772) 

– Constituía uma organização administrativa cuja sede 

passou definitivamente para Belém. Em 1772, foi 

desmembrada em duas unidades: Maranhão e Piauí; 

Grão-Pará e Rio Negro. Em 1823, a Amazônia foi 

anexada ao Brasil, como região norte, pelas tropas do 

almirante inglês John Pascoe Greenfel, que estava a 

serviço de D. Pedro I. 

e) A Expedição de Pedro Teixeira 
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A expedição de Pedro Teixeira foi organizada 

por Jácome de Noronha (1637-1638), após a expedição 

de Brieba e Toledo que lhe deram as informações 

necessárias. Em 27 de outubro de 1637, a expedição 

partiu de Cametá e subiu o rio Amazonas. Os relatos 

foram feitos pelos padres Cristóbal de Acuña e Alonso 

de Rojas.  

O relato de Alonso de Rojas, intitulado 

“Descobrimento do Rio Amazonas”, junto com o relato 

do padre Cristóbal de Acuña, “Descobrimento Del 

Grand Rio de la Amazonas”, surpreendem pela precisão 

dos dados técnicos sobre a largura, a profundidade e o 

comprimento do rio; as sugestões de aproveitamento das 

terras que o margeiam, assim como a construção de 

fortalezas em pontos estratégicos. As crônicas enfatizam 

a densidade populacional às margens do grande rio e dos 

tributários, informa sobre a diversidade lingüística, as 

habitações asseadas, a alimentação farta, os feiticeiros 

temidos e a inexistência de templos, ritos e cerimônias 

religiosas. 

A expedição de Pedro Teixeira abriu as 

comunicações com Quito, provando-as exeqüíveis; 

tornou o trecho entre os Andes e o Atlântico conhecido, 

possibilitando, dessa forma, o domínio português. Do 

ponto de vista geopolítico, a expedição contribuiu para a 

reforma territorial, até então determinada pelo Tratado 

de Tordesilhas. 

 

FUNDAÇÃO DE MANAUS 

I – Forte de São José do rio Negro 

A fortaleza de São José do rio Negro foi 

construída pelo colonizador português para assegurar o 

controle da confluência do rio Negro com o rio Amazonas 

e controlar o portão de entrada da Amazônia ocidental, 

que pertencia à Espanha pelo Tratado de Tordesilhas. Não 

se parecia muito com uma fortaleza, mas sim com 

pequeno fortim com formato quadrangular e muros 

baixos, com quatro canhões de pequeno calibre, cujas 

ruínas sumiram da paisagem da cidade há mais de 100 

anos. Esse fortim era a marca da colonização e símbolo do 

nascimento da cidade. Na fachada do belo edifício em que 

funcionou durante muitos anos a Secretaria de Fazenda, 

na antiga rua do Tesouro, hoje Monteiro de Souza, há 

uma placa com a seguinte inscrição: “Neste local, em 

1669, foi construída a Fortaleza de São José do Rio 

Negro, sob a inspiração do Cabo de tropas Pedro da Costa 

Favela. Os construtores foram o capitão Francisco da 

Mota Falcão e seu filho Manuel da Mota Siqueira. O 

prédio, atualmente, pertence à administração do Porto, e o 

acesso a área é restrito. 

I.1. Lugar da Barra 

Em 1669, os portugueses fundaram o forte de 

São José do Rio Negro, e em 1695, os carmelitas 

ergueram a primeira capela em homenagem a Nossa 

Senhora de conceição. Surgiu, assim, o primeiro 

povoado de Manaus, a princípio um aldeamento de 

índios descidos do Japurá, os bares; do Japurá/Içá, os 

passes; do rio Negro, os banibas e os temidos Manaus.  

O colonizador foi estendendo seus domínios 

sobre o miracangüera dos antepassados dos manauenses, 

o grande cemitério indígena que cobria o grande largo da 

Trincheira. No lugar, abriram as ruas Deus Padre, Deus 

Filho e Deus Espírito Santo. Eram ruas estreitas, 

tortuosas e lamacentas, onde estava à matriz, a casa do 

vigário, do comandante e de outras praças. As casas 

eram humildes, feitas de taipa, chão batido, cobertas e 

cercadas de palha. A mão-de-obra indígena garantia a 

produção de anil, algodão, arroz, café, castanha, salsa e 

tabaco. 

Em 1757, ocorreu uma rebelião dos índios do rio 

Negro que destruiu as aldeias dos caboquenas, bararoás e 

lama longas, e apavorou os moradores da Barra.  

Em 1743, o cientista francês Charles-Marie de La 

Condamine viajou pelo rio Marañon e todo o rio 

Amazonas – de Jaén, Peru, a Belém – e registrou os 

contrastes existentes entre a prosperidade das missões 

portuguesas, que ele visitou ao longo de sua viagem, e a 

de Belém. 

I.2. Regulamentação das fronteiras com a Espanha 

Francisco Xavier de Mendonça Furtado assumiu 

a responsabilidade de definir as áreas de fronteiras na 

Amazônia entre Portugal e Espanha, estabelecida pelo 

Tratado de Madri. O governador chefiou as equipes 

técnicas demarcadoras e criou as condições para a infra 

estrutura. Para acomodar a equipe técnica demarcadora, 

mandou construir casas e estabelecimentos militares em 

Mariuá (fundada em 1728 pelo frei carmelita Matias de 

São Boa Aventura). Mariuá passou a ser a sede da 

Capitania de São José do Rio Negro, fundada por 

Mendonça Furtado, até 1791, período em que Manuel da 

Gama Lobo D’Almada transferiu-a para o Lugar da Barra. 

Na Barra, D’Almada dinamizou a economia, construiu o 

Palácio do Governador, o hospital de São Vicente, um 

quartel, a cadeia pública, o depósito de pólvora, etc. 

Reergueu a pequena matriz e instalou pequenas indústrias. 
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Ainda estava presente a coleta de drogas do sertão: o breu, 

a piaçaba, o cravo, a salsaparrilha, o cacau selvagem. No 

governo de Lobo D’Almada, ocorreram algumas 

rebeliões, tais como as dos muras e mundurucus. O 

retorno da sede a Mariuá ocorreu em1799, a partir da 

Carta Régia de 22 de agosto de 1798, assinada pela Coroa 

portuguesa sob a influência de Francisco de Souza 

Coutinho que, na época, era governador do Pará.  

A reinstalação do governo no Lugar da Barra 

ocorreu em 29 de março de 1808. Nesse período, o 

governador da Capitania de São José do Rio Negro era o 

senhor José Joaquim Vitório da Costa. O genro do 

governador, Francisco Ricardo Zany, foi o responsável 

pela destruição de Barcelos. 

Agitações autonomistas – 1821 

No dia 29 de setembro de 1821, o governador 

Manuel Joaquim do Paço foi deposto por se recusar a 

jurar a Constituição do Porto de 1820. A população, em 

resposta, destruiu as principais obras públicas realizadas 

pelo governador deposto, entre as quais podemos citar: a 

capela de Nossa Senhora dos Remédios e o passeio 

público, arborizado com tamarindeiros. Daí em diante, 

por todo o período colonial até os primeiros anos do 

império, o governo passou a ser exercido por sucessivas 

juntas provisórias. A luta pela autonomia do rio Negro 

tinha forte conotação nativista, favorecendo a 

propagação do movimento pró-independência do Brasil. 

A notícia da proclamação da Independência do 

Brasil chegou à Barra do Rio Negro com mais de um 

ano de atraso, em novembro de 1823; no mesmo dia, foi 

proclamada a adesão do Rio Negro à Independência. 

O conflito de Lages 

Na noite de 12 de abril de 1832, o soldado 

Joaquim Pedro da Silva liderou um levante no quartel da 

Barra, motivado pela falta de pagamento do soldo aos 

praças. Dois meses depois, no dia 22 de junho do mesmo 

ano, houve uma memorável demonstração de civismo: o 

povo rebelou-se contra a subordinação política do Rio 

Negro ao Grão-Pará, e foi proclamada a Província do 

Rio Negro. Os grandes articuladores do movimento 

foram: frei José dos Santos Inocentes, frei Joaquim de 

Santa Luzia e frei Inácio Guilherme da Costa. As vilas de 

Serpa e Barcelos aderiram à Província do Rio Negro, mas 

Borba recusou-se, guardando fidelidade ao foi governo do 

Grão-Pará. Os rebeldes entrincheiraram-se em Lages e 

nos sítios de Bonfim, com um contingente de mil homens 

e 30 peças de artilharias vindas do forte Tabatinga, 

enfrentando as forças legalistas designadas pelo governo 

da Província do Pará. A expedição, comandada pelo 

coronel Domingos Simões da Cunha Bahiana, saiu de 

Belém no dia 5 de maio, com 50 soldados, a canhoneira 

de guerra “Independência”, recebendo o reforço de mais 

dois navios durante o percurso: o “Patagônia”, em 

Cametá, e Andorinha, em Santarém. Frei José dos 

Inocentes, ao ser enviado à Corte como representante da 

Província do Rio Negro, teve seu navio interceptado no 

Mato Grosso e foi obrigado a regressar à Barra. 

Comarca do Alto Amazonas 

O governo regencial instituiu o Código do 

Processo Criminal, em 1832, instrumento jurídico que 

tinha por finalidade unificar a legislação no território 

brasileiro. No dia 25 de junho de 1833, o governo da 

Província do Pará baixou um decreto que dividiu a 

Província em três Comarcas: a do Grão-Pará, a do Alto 

Amazonas e a do Baixo Amazonas. A criação da 

Comarca do Alto Amazonas, em substituição à antiga 

Capitania de São José do Rio Negro, reduzia o território 

do outeiro de Maracá-Açu até a Serra de Parintins e 

contrariava as aspirações autonomistas. O decreto 

paraense também elevava o Lugar da Barra à condição 

de Vila de Manaus e ganhava a prerrogativa de sede da 

Comarca do Alto Amazonas. Ao termo de Manaus 

ficavam subodinadas as seguintes freguesias: Saracá 

(Silves), Serpa (Itacoatiara) e Santo Elias do Jaú (Airão) 

e as povoações de Amatari, Jatapu e Uatumã. A 

população total era de 15.775 habitantes. 

Manaus, de vila a cidade 

A Assembléia Provincial do Pará editou a Lei 

n.° 147, de 24 de outubro de 1848, elevando a Vila de 

Manaus à categoria de Cidade da Barra de São José do 

Rio Negro, fazendo retornar a antiga denominação do 

povoado que havia começado em 1669. Em 4 de 

setembro de 1856, a cidade receberia a sua denominação 

definitiva de Manaus. 

A Província do Amazonas 

A Lei n.° 582 de 5 de setembro de 1850 criou a 

Província do Amazonas, propiciando a sua emancipação 

política com relação ao Pará. O território da Província 

seria o mesmo da antiga Capitania de São José do Rio 

Negro, e a sede seria a Cidade da Barra. A província 

surgiu a partir da necessidade da ocupação definitiva do 

Alto Amazonas e para impedir a expansão do Peru que, 

apoiado nos EUA, desejava internacionalizar o rio 

Amazonas, que se encontrava fechado às navegações 

internacionais desde o tratado de Madri. 

Reivindicava-se a posse da margem esquerda do rio 
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Solimões entre Japurá, Tabatinga e os territórios ao sul 

do Amazonas e Acre. 

O Brasil conseguiu neutralizar essas pretensões 

em 23 de outubro de 1851, quando foi assinado um 

tratado com o Peru, que cedia a região pretendida no 

Solimões e concordava em manter o rio Amazonas 

fechado à navegação estrangeira. E, para reforçar as 

posições conseguidas no sentido de proteger o nosso 

território, o Império apressou-se em instalar a Província 

do Amazonas, empossando como primeiro presidente 

João Batista de Figueiredo Tenreiro Aranha, que viajou 

para Manaus no Vapor Guapiaçu e instalou a província, 

em 1 de janeiro de 1852. 

Economicamente, as atividades da província 

eram inexpressivas. Dois anos após sua instalação, os 

principais produtos de exportação eram a piaçava, a 

borracha, a salsaparrilha, o pirarucu, o café, o tabaco, a 

manteiga de ovos de tartaruga, o peixe-boi, o cacau, etc. 

COLONIZAÇÃO DA AMAZONIA 

Francisco Caldeira de Castelo Branco, construiu 

um alojamento provisório e um forte ao qual denominou 

forte do Presépio, em lembrança ao dia em que partira da 

capital do Maranhão. Com isso, assentaram-se as bases 

da cidade que viria a ser chamada de Santa Maria de 

Belém, atual capital do Estado do Pará (Belém), cuja 

função principal consistia em permitir que Portugal 

pudesse controlar toda a bacia amazônica e ir 

dominando, gradativamente, as terras que pertenciam à  

Espanha. 

 

 Com a fundação do forte do Presépio, em 1616, 

por Francisco Caldeira, intensificou-se o 

processo de depopulação dos povos indígenas da 

região, pois o colonizador (Portugal) decidira 

tomar posse da região. 

 A maior parte da Europa (PORTUGUESES, 

INGLESES, FRANCESES,HOLANDESES, 

IRLANDESES), estava em guerra pela 

AMAZONIA. 

 Interessada em conquistar a região, já tinham 

manchado os rios da Amazônia com o sangue 

das tribos indígenas aliadas ou adversárias, 

usadas nas lutas, agora, os invasores portugueses 

visavam não apenas usar o corpo, mas também 

dominar o espírito dos povos nativos.  

A DESTRUIÇÃO DA IDENTIDADE 

NHEENGATU (LINGUA GERAL) 

O processo de conquista da Amazônia 

caracterizou-se, entre outras, por uma contradição 

fundamental: de um lado, a absoluta dependência 

dos europeus recém-chegados em relação aos índios 

que já ocupavam a região com uma experiência 

devido às dificuldades de comunicação originadas 

pelas diferenças de línguas. Estas diferentes formas, 

ditadas pela política de línguas da Coroa Portuguesa 

e mais tarde do Estado brasileiro, não foram ainda 

suficientemente estudadas, e por esta razão torna-se 

prematuro tentar estabelecer uma periodização, 

mesmo porque o processo não se desenvolveu em 

forma simultânea em todas as regiões da Amazônia, 

requerendo-se uma aproximação histórica da questão 

língua em cada sub-região. 

 

 

EXPLORAÇÃ DA MÃO DE OBRA INDÍNENA 

(Ouro Vermelho) 

A expansão do mercantilismo europeu 

transformou a Amazônia num palco de batalhas, 

onde os principais protagonistas eram estrangeiros 

que estrangeiros que disputavam a posse do 

território e as riquezas nele contidas. Colonos de 

diferentes nacionalidades, armados, se instalaram na 

área, realizando um intenso comércio e a exploração 

da força de trabalho indígena. 

 Processo de Recrutamento 

Descimentos: Eram expedições, em princípio não 

militares, realizada desde o inicio da colonização do 

Brasil pelos missionários com o objetivo de 

convencer os nativos para que “descessem”, de suas 

aldeias de origem para os aldeamentos dos 

religiosos. 
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Os descimentos eram feitos através do 

convencimento dos nativos para saírem de suas 

terras por livre e espontânea vontade. Os 

missionários, para conseguirem tal objetivo, faziam 

inúmeras promessas de melhorias nas condições de 

vida dos nativos, caso fossem viver nos aldeamentos 

quando isso não funcionava, usavam a coação, 

obrigando-os, através do medo, a aceitarem a 

convivência indesejada nos aldeamentos. Após o 

descimento os nativos eram armazenados em 

“aldeias de repartições”, pois eram considerados 

“livres”, para daí serem alugados e distribuídos entre 

os colonos, os missionários e o serviço real. 

ÍNDIOS DE REPARTIÇÃO: Também chamados de 

índios “livres”em oposição aos escravos, eram todos 

aqueles que aceitavam ser descidos sem oferecer 

resistência armada. 

TROPAS DE RESGATE: Eram expedições armadas 

realizadas pelas tropas de resgates, com o objetivo 

de fazer uma troca comercial entre os portugueses e 

as tribos consideradas aliadas. Os colonos trocavam 

quinquilharias (espelhos, facões, miçangas, colares, 

panelas, etc), por nativos prisioneiros de guerras 

intertribais, os chamados “índios de corda”. 

Os índios resgatados podiam ser escravizados 

durante dez anos em retribuição ao seu salvador, que 

os livrava da morte. No entanto, 1626, quando 

completaria os dez primeiros anos de presença 

portuguesa na Amazônia e os primeiros escravos 

deveriam ser libertadas, as legislações foi 

modificada estabelecendo que pudessem ser 

escravizados por toda vida. 

GUERRAS JUSTAS: Eram expedições 

armadas, realizadas pelas tropas de guerra. Invadiria 

os territórios indígenas com o objetivo de capturar o 

maior número possível de índios inclusive mulheres 

e crianças. 

De acordo com o conjunto de leis de 1611, a 

guerra só era considerada justa quando: 

1. Os nativos atacavam e roubavam colonos; 

2. Se os nativos se negassem a ajudar os 

portugueses na luta contra outras tribos ou 

na defesa de suas vidas; 

3. Fossem contra o Cristianismo, impedindo a 

pregação do Santo Evangelho; 

4. Se os nativos se aliassem a outros povos 

europeus como holandeses, franceses, 

ingleses e irlandeses. 

Enfim, qualquer demonstração de independência 

e vontade própria poderia servir de pretexto para 

a guerra justa. 

Os nativos presos eram conduzidos ao mercado 

de escravos da aldeia, onde também eram 

repartidos entre os colonos, os religiosos e os 

serviços da coroa portuguesa. Foram incontáveis 

as expedições que penetraram no sertão 

Amazônico com o objetivo de capturar nativos 

forçados. 

Cabo das Canoas 

Encarregado de dirigir as primeiras 

expedições de exploração da mão de obra 

indígena usava esta para a coleta das drogas do 

sertão, assim como a função de remeiros, sua 

função daria a coroa de Portugal o entendimento 

de que seria preciso a criação de uma legislação 

que melhor controlasse o processo de exploração 

das riquezas da região daí em 1611 foram 

implantados os sistemas de chefia 

SISTEMA DE CAPITÃES DE ALDEIA 

(1616-1686) 

Quando Portugal decidiu ocupar a Amazônia, 

enquadrou-a no sistema legal de organização do 

trabalho indígena vigente na época: o sistema de 

“capitães de aldeia”. 

O início do projeto de colonização da Amazônia por 

Portugal dá-se sob vigência da Carta de Lei de 10 de 

setembro de 1611, na qual estava determinado o 

cumprimento do modo de organizar o trabalho indígena 

na região, denominado “capitães de aldeia”. 

 

Tarefas do Capitão de aldeia:  

 Representar e fazer cumprir as atribuições 

impostas pela Coroa portuguesa à aldeia; 
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 Comandar as formas de recrutamento e 

escravização de mão-de-obra indígena; 

 Empreender a distribuição e aluguel dos índios 

entre colonos, missionários e o serviço real da 

Coroa portuguesa; 

 Atuar como juiz, civil e criminal, julgando e 

estabelecendo penas; 

 Fiscalizar o pagamento dos “salários” aos índios, 

a fim de impedir que esses fossem enganados 

pelos colonos.  

Os Colonos Missionários 

Os missionários constituam uma categoria de 

colonos que, além dos interesses econômicos e 

materiais, tinham objetivos espirituais declarados 

converter os índios à religião, disciplina para que 

aceitassem as novas condições de trabalho. 

Nesta época, a igreja não estava separada do 

estado como agora. E os missionários das três ordens 

religiosas carmelitas, capuchinhos e jesuítas eram 

funcionários da Coroa Portuguesa que lhes pagava o 

Côngrua, uma espécie de salário pelos serviços 

prestados. 

Como os colonos leigos controlavam os dois 

sistemas de trabalho: os índios repartidos e dos índios 

escravos, os missionários estavam descontentes e 

começaram a luta contra os colonos, para tentar obter o 

controle de força de trabalho indígena. 

ORDENS RELIGIOSAS 

Presença dos missionários. Na virada do século 

XVII o domínio português balizava-se na Amazônia 

pelo posto avançado de Franciscana, a oeste, e por 

fortificações em Guaporé, ao norte. Os franceses, 

instalados em Caiena, pretendiam descer o litoral para 

alcançar o Amazonas, instigando surtidas constantes de 

sacerdotes, pescadores e predadores de índios. Ao 

mesmo tempo, as expedições lusas de reconhecimento 

enfrentavam grandes dificuldades na atual região do 

Amazonas: no rio Negro, os Manaus, coligados com 

tribos vizinhas, e os torás, na bacia do Madeira, 

entregavam-se a guerra de morte contra sertanistas e 

coletores de especiarias.  

Na zona do Solimões a penetração portuguesa 

defrontou-se com missões castelhanas, dirigidas pelo 

jesuíta Samuel Fritz, que floresciam na bacia do Juruá, e 

talvez mais a leste. Logo chegaram ordens de Lisboa 

para que forças militares invadissem o território das 

missões espanholas, a fim de expulsar os padres e os 

soldados que as amparavam. Com efeito, entre 1691 e 

1697, Inácio Correia de Oliveira, Antônio de Miranda e 

José Antunes da Fonseca apossaram-se do Solimões, 

enquanto Francisco de Melo Palheta garantia o domínio 

lusitano no alto Madeira e Belchior Mendes de Morais 

invadia a bacia do Napo. Restava aproveitar o imenso 

espaço conquistado, tornando-o produtivo. A coroa 

portuguesa, necessitando assim consolidar sua posição, 

solicitou o trabalho missionário na área. 

A obra a que se deviam entregar os religiosos 

estava compreendida no chamado Regimento das 

Missões (1686). Incluía, afora a conversão católica dos 

gentios, sua incorporação ao domínio político da coroa 

mediante o aprendizado da língua portuguesa, a 

organização das tribos em núcleos de caráter urbano e, 

sobretudo, o aproveitamento racionalizado de sua força 

de trabalho em atividades extrativas e agrícolas. 

Regulada a divisão do território entre as ordens, por 

meio de cartas régias (1687-1714), vários grupos de 

religiosos iniciaram a tarefa sistemática de colonização, 

espalhando suas missões num raio de milhares de 

quilômetros pelo vale amazônico. 

Foram os carmelitas, acompanhados de perto 

pelos inacianos e mercedários, que mais aprofundaram a 

colonização nos antigos domínios espanhóis, ocupando a 

área atual do estado do Amazonas. As missões jesuíticas 

espalharam-se pelo vale contíguo do Tapajós e, mais a 

oeste, pelo do Madeira, enquanto os mercedários se 

estabeleceram próximo à divisa com o Pará, nos cursos 

do Urubu e do Uatumã. Os carmelitas disseminaram 

seus aldeamentos ao longo do Solimões, do Negro e, ao 

norte, do Branco, no atual estado de Roraima. 

Assim distribuídas, as missões entregaram-se a 

diligente trabalho de exploração econômica em suas 

circunscrições. A própria metrópole incentivou tal 

empreendimento, uma vez que perdera seu império 

asiático e necessitava dar continuidade ao comércio de 

especiarias, de que o Amazonas se mostrava muito rico. 

Os religiosos corresponderam de imediato a essa 

solicitação, iniciando as primeiras atividades extrativas 

de vulto. Firmou-se, dessa maneira, a exportação regular 

de cravo, cacau, baunilha, canela, resinas aromáticas e 

plantas medicinais, toda ela sob o controle dos 

missionários, que dispunham do indígena como mão-de-

obra altamente produtiva. 

No empenho de converter os gentios à fé 

católica e de ampliar o comércio de especiarias, ou 

"drogas do sertão", os religiosos com freqüência 

transferiam suas missões de um ponto a outro, seguindo 

sempre a margem dos rios. Da multiplicidade desses 
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aldeamentos surgiram dezenas de povoados, a exemplo 

de Cametá, no deságüe do Tocantins; Airão, Carvoeiro, 

Moura e Barcelos, no rio Negro; Santarém, na foz do 

Tapajós; Faro, no rio Nhamundã; Borba, no rio Madeira; 

Tefé, São Paulo de Olivença e Coari, no Solimões; e em 

continuação, no curso do Amazonas, Itacoatiara e Silves. 

Capitania do Rio Negro. Os sertanistas acompanharam 

os missionários na intensa atividade de exploração do 

Amazonas. Sua ação, em geral estimulada pelas 

autoridades coloniais, devia facilitar o trabalho dos 

provedores da fazenda, sob a direção dos quais corriam 

os serviços do fisco. 

 Os Franciscanos 

Os Franciscanos da Província de Santo Antônio 

chegaram a Belém em 1618, mas já estava a mais tempo 

no Maranhão. Os da Província da Piedade e da Província 

da Conceição da Beira do Mecho chegaram a Belém nos 

anos 1693 3 1706, respectivamente. 

Esses missionários, até o século XVIII, 

administraram cerca de 20 aldeamentos indígenas 

distribuídos por diversas áreas do baixo Amazonas: La 

do Marajó, região entre a margem esquerda do rio 

Amazonas e a fronteira da Guiana Francesa, adjacência 

de Gurupá, distritos do Amazonas até Nhamundá, 

inclusive o Xingu e Trombetas. 

 Os Jesuítas 

Antes mesmo de ser iniciada a colonização da 

Amazônia, os Jesuítas já tinham se apresentado na parte 

norte da América Portuguesa. Em 1607, esteve na serra 

de Ibiapada, no Ceará, sob a liderança do padre Luís 

Figueira. Outros chegaram a São Luís nos anos de 1615, 

1622 e em 1636 e 1643 chegaram até Belém. Mas suas 

obras missionárias, propriamente ditas, iniciam-se com a 

chegada do padre Antonio Vieira na Amazônia, em 

1653. Essa obra passou por várias fases, perdurou até 

1759, quando foram expulsos definitivamente da 

Amazônia e de todos os domínios portugueses. 

No tempo do padre Vieira, os jesuítas 

defenderam veementemente a liberdade dos índios, o 

que lhe custou duas expulsões da região (1661 e 1684). 

Esses atos foram liderados por colonos leigos 

descontentes com a política indigenista que praticavam. 

A partir de fins do século XVII, atuaram como 

administradores espirituais e temporais em cerca de 

dezenove aldeamentos indígenas ao longo do rio 

Amazonas. Pela margem direita e seu sertão azul, no 

trecho compreendido do delta do rio ate a região do 

madeira. 

 Os Carmelitas 

Os primeiros carmelitas chegaram a Belém em 1627. 

Esses missionários administravam todos os aldeamentos 

indígenas do Solimões a partir do século XVIII quando 

os portugueses expulsaram os espanhóis da região. 

Administraram também os aldeamentos do rio negro e 

branco. A grande maioria desses núcleos colônias foram 

transformadas em vilas, que atualmente são cidades e 

municípios. 

Alguns dos aldeamentos missionários do Solimões 

administrados pelos carmelitas foram fundados em fins 

do século XVII e inicio do XVIII pelo padre Samuel 

Fritz, jesuíta a serviço do governo espanhol. 

 Os Mercedários 

Os mercedários espanhóis da ordem de Nossa 

Senhora das Mercês chegaram a Belém, com expedição 

de Pedro Texeira, em 1639, oriundo do vice-reino do 

Peru. Administraram uns poucos aldeamentos no delta 

do Amazonas, mas atuaram, principalmente, na porção 

territorial que compreende o rio urubu até o baixo rio 

negro. 

REGIMENTO DAS MISSÕES 

Em 21 de dezembro de 1686, foi baixado pelo 

rei de Portugal o Regimento das Missões,  este 

documento dava o direito de tutela dos índios capturados 

aos missionários portugueses e certificava o direito de 

posse de 20 % dos escravos à Coroa Portuguesa. 

  Com esta tutela os missionários tinham o direito 

de aculturar e doutrinar os índios de acordo com seus 

interesses, ou seja, converter o índio em cristão. Após 

catequizar o índio era mais fácil convencê-lo de  

executar as tarefas designadas pelos missionários, como 

extração de madeira, frutos e drogas do sertão. 

  A Junta das Missões era habilitada para autorizar 

os descimentos (persuadir índios, afim de que saiam de 

suas aldeias de origem para viver nas aldeias de 

missionários), as tropas de resgates ( resgates de nativos 

presos por nativos de outras tribos) e as guerras 

justas(guerras promovidas com o propósito cristão), 

todas estas tinham o acompanhamento de missionários. 

  Os padres da Companhia terão o governo , não 

só espiritual, que antes tinham, mas o político e temporal 

das aldeãs de sua administração, e o mesmo terão os 

Padres de Santo Antonio, nas que lhes pertéce 

administrar...?. 
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  Os privilégios eram atribuídos aos Missionários 

da Companhia de Jesus, que incluíam o poder político e 

temporal destas aldeias, e que depois  também se 

estendeu aos franciscanos de Santo Antonio. 

 

  O Regimento das Missões foi um dos motivos 

de destruição de muitas tribos amazônicas, além de não 

conservar a liberdade e a cultura destas, causando muitos 

conflitos entre colonos e missionários. 

 

O Regimento das Missões durou sete décadas. 

  Foi no governo de Marques de Pombal que os 

jesuítas foram expulsos devido à concorrência de poder 

entre eles.Pombal instituiu então, o Regimento do 

Diretório dos Índios.  

TRATADO DE UTRECHT - 1713 

Primeiro Tratado de Utrecht - 1713. Firmado 

entre Portugal e a França para estabelecer os limites 

entre os dois países na costa norte do Brasil. Estas 

disposições serviram, quase dois séculos após, para 

defender a posição brasileira na questão do Amapá.  

TRATADO DE MADRI - 1750 

D. João V (Portugal) / D. Fernando VI (Espanha) 

- 13.Janeiro.1750 - 

desejando eficazmente consolidar e estreitar a sincera e 

cordial amizade . . . e particularmente os que se podem 

oferecer com o motivo dos limites das duas Coroas na 

América, cujas conquistas se tem adiantado com 

incerteza e dúvida, por se não haverem averiguado até 

agora os verdadeiros limites daqueles domínios, ou a 

paragem donde se há de imaginar a Linha Divisória, . . . 

Por parte da Coroa de Portugal, se alegava que 

havendo de contar-se os 180º de sua 

demarcação, desde a linha para o Oriente, 

ficando para Espanha os outros 180º para 

Ocidente; . . . contudo, se acha, conforme as 

observações mais exatas e modernas dos 

astronomos . . . se estende o domínio espanhol 

na extremidade Asiática do mar do sul, muito 

mais graus que os 180º da sua demarcação; e, 

por conseguinte, tem ocupado muito maior 

espaço do que pode importar qualquer excesso 

que se atribua aos portugueses, no que talvez 

terão ocupado na América meridional, ao 

Ocidente da mesma Linha, . . . 

Também se alegava que pela Escritura 

de venda, com pacto de retrovenda, outorgada 

pelos procuradores das duas Coroas, em 

Saragoça, a 22 de abril de 1529, vendeu a Coroa 

da Espanha à Portugal tudo o que por qualquer 

via ou direito lhe pertencesse ao ocidente de 

outra Linha Meridiana, imaginada pelas Ilhas 

das Velas, situadas no mar do sul, a 17 gráus de 

distancia de Molucas . . . Que, sem embargo 

desta convenção, foram depois os espanhóis a 

descobrir as Filipinas, . . . 

Quanto ao território da margem 

setentrional do rio da Prata, alegava que, com o 

motivo da fundação da colônia do Sacramento, 

se excitou uma disputa entre as duas corôas 

sobre limites; a saber, se as terras, em que se 

fundou aquela praça, estavam ao oriente, ou ao 

ocidente da linha divisória, determinada em 

Tordesilhas; . 

Que tocando aquele território a Portugal 

por título diverso da linha divisória determinada 

em Tordesillas, isto é, pela transação feita no 

tratado de Utrecht (de 1715) . . . 

Por parte da coroa de Espanha se 

alegava que, havendo de imaginar-se a linha de 

norte a sul a 370 léguas ao poente das ilhas de 

Cabo Verde, . . . e ainda que por não estar 

declarado de qual das ilhas de Cabo Verde se 

hão de começar a contar as 370 léguas, . . . e 

consentindo que se comece a contar desde a 

mais ocidental, que chamam de Santo Antão, 

apenas poderão chegar as 370 léguas à cidade do 

Pará . . . e como a coroa de Portugal tem 

ocupado as duas margens do rio dos Amazonas, 

ou Marañon, subindo até a boca do rio Javarí, . . 

. sucedendo o mesmo pelo interior do Brasil com 

a internação que fez esta coroa até o Cuiabá e 

Mato Grosso. 

Vistas e examinadas estas razões pelos dous 

Sereníssimos Monarcas, . . . resolveram pôr 

têrmo às disputas passadas e futuras, e esquecer-

se, e não usar de tôdas as ações e direitos, que 

possam pertencer-lhes em virtude dos referidos 

tratados de Tordesillas, Liboa, Utrecht e da 

escritura de Saragoça, ou de outros quaiquer 

fundamentos, que possam influir na divisão dos 

seus domínios por linha meridiana; .  

 

http://www.info.lncc.br/utrech1.html
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TRATADO PRELIMINAR DE LIMITES - Sto. 

ILDEFONSO 

Dona Maria I (Portugal) / Carlos III (Espanha) - 

1.Outubro.1777 

 

  Havendo a Divina Providência excitado nos augustos 

corações de Suas Majestades Fidelíssima(Portugal) e 

Católica (Espanha) o sincero desejo de extinguir as 

discórdias que tem havido entre as duas Coroas de 

Portugal e Espanha, e seus respectivos Vassalos no 

espaço de quase três séculos, sobre os limites de seus 

domínios na América e da Ásia: . . . 

Para efeito, pois de conseguir tão importantes 

objetos, se nomeou . . . os quais depois de haver-

se comunicado os seus plenos poderes, e de 

havê-los julgado expedidos em boa e devida 

forma, convieram nos artigos seguintes, 

regulados pelas ordens e intenções dos seus 

Soberanos. 

ERA POMBALINA (1750-1777) 

Primeiro-Ministro 

No reinado de D. José I, foi nomeado Sebastião 

José de carvalho e Melo, o Marquês de Pombal, 

para o cargo de primeiro-ministro do governo 

português. Por mais de 25 anos, Pombal dirigiu o 

destino do Reino e da Colônia. 

Despotismo esclarecido 

Durante o governo de Pombal, instaurou-se o 

Despotismo Esclarecido e ocorreu uma serie de 

eventos que se relacionaram a um só esforço: a 

nacionalização da economia brasileira. 

Pombal organizou uma política de intervenção 

do Estado nos diferentes setores da vida 

colonial, visando obter maior racionalização 

administrativa e conseguir maior eficiência na 

exploração colonial. 

Medidas Pombalinas 

• Incentivos estatais para a instalação de manufaturas. 

• 1755: criação da Capitania de São José do Rio Negro, 

hoje Estado do Amazonas. 

• 1755: criação da Companhia de Comércio do 

Estado do grão-Pará e Maranhão, estimulando 

as culturas do algodão, do arroz, do cacau, 

etc., e tentando resolver o problema da mão- 

de-obra escrava para a região. 

• 1755: criação do Diretório, órgão composto por homens 

de confiança do governo português, cuja função era gerir 

os antigos aldeamentos. Pombal proibiu a utilização de 

línguas gerais (uma mistura das línguas nativas com o 

português), tornando obrigatório o uso do idioma 

português em toda a Colônia. 

• 1759: criação da Companhia de Comércio de 

Pernambuco e Paraíba, com o objetivo de estimular o 

cultivo da cana-de-açúcar e do tabaco. 

• 1759: extinção do sistema de capitanias. 

• 1759: expulsão dos jesuítas (inacianos) da metrópole e 

da colônia, confiscando-lhes os bens. 

• 1762: criação da Derrama com a finalidade de obrigar 

os mineradores a pagar os impostos atrasados. 

• 1763: transferência da capital da colônia de Salvador 

para o Rio de janeiro. 

Queda de Pombal 

Em 1777, com a morte de D. José I, subiu ao 

trono Dona Maria I, que afastou pombal do 

governo. A queda do ministro foi comemorada 

por todos os opositores que, finalmente, podiam 

voltar ao poder. 

O governo da metrópole suspendeu o monopólio 

das companhias de comércio e baixou um alvará 

proibindo a produção manufatureira da colônia 

(com exceção do fabrico de tecidos grosseiros 

para uso dos escravos). 

 

CRISE DO SISTEMA COLONIAL 

 (séc. XVII-XVIII) 

MOVIMENTOS NATIVISTAS 

Foram rebeliões coloniais com tendências 

localizadas. Não contestavam o sistema colonial 
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e nem pretendiam a independência do Brasil. As 

principais revoltas desse período foram: 

a) Revolta de Beckman (1684) 

Em 1661, os religiosos da Companhia de Jesus foram 

expulsos do Maranhão. 

Nessa data, o governo português proibiu termi- 

nantemente a escravização de índios. Em 1682, o 

governo português criou a Companhia de Comercio do 

Estado do Maranhão, que não cumpriu os compromissos 

assumidos: os escravos africanos não foram trazidos 

para o Maranhão em numero suficiente, e os gêneros 

alimentícios negociados pela companhia, além de muito 

caros, não eram de boa qualidade. Revoltaram-se contra 

essa situação elementos do clero, da classe mais elevada 

e do povo, chefiados por Manuel Beckman, fazendeiro 

muito rico e respeitado na região. Os revoltosos 

expulsaram os jesuítas, declararam deposto o governador 

e extinta a Companhia de Comércio. Beckman governou 

o Maranhão durante um ano, até a chegada de uma frota 

portuguesa sob o comando de Gomes Freire de Andrada. 

Manuel Beckman foi, então, preso e enforcado. 

b) Guerra dos Emboabas (1709) 

Inúmeros portugueses, da metrópole ou da 

própria colônia, tão logo souberam da descoberta de 

ouro, em Minas gerais, dirigiram-se para o local das 

jazidas com intenção de apoderar-se delas. 

Inconformados com a ambição lusa, os paulistas 

declararam guerra aos portugueses (emboabas). Em 

1709, ocorreu uma sangrenta matança de diversos 

paulistas, no chamado “Capão da Traição”. 

O fim da guerra dos Emboabas fez que os 

paulistas se lançassem à procura de novas jazidas de 

ouro em outras regiões do Brasil. Como conseqüência, 

houve a descoberta do ouro na região centro-oeste (em 

Goiás e em mato Grosso). 

c) Guerra dos Mascates (1710) 

A Guerra dos Mascates foi um movimento de 

caráter regionalista desencadeado pelos seguintes 

fatores: 

1) decadência da atividade agroindustrial açucareira em 

virtude da concorrência internacional; 

2)desenvolvimento comercial e urbano em Pernambuco; 

3)elevação do povoado de Recife à categoria de vila. 

Com a decadência do açúcar, a situação dos 

poderosos senhores de engenho de Pernambuco sofreu 

grandes modificações. Empobrecidos, os 

fazendeiros de Olinda eram obrigados a endividar-se com 

os comerciantes portugueses do Recife. 

Os olindenses chamavam os recifenses de 

“mascates”. Os recifenses por sua vez, designavam os 

habitantes de Olinda pelo apelido de “pés-rapados”. 

Em 1709, o rei D. João V elevou o povoado de 

Recife à categoria de vila, desagradando os 

habitantes de Olinda, a vila mais antiga da capitania. 

A Coroa portuguesa confirmou Recife como vila e 

capital da Capitania de Pernambuco. 

d) Revolta de Filipe dos Santos (1720) 

A Revolta de Filipe dos Santos, ou de Vila Rica, 

ocorreu como conseqüência dos crescentes impostos 

aplicados por Portugal em Minas Gerais. 

A rebelião começou quando o governo português 

proibiu a circulação de ouro em pó, exigindo que todo o 

ouro fosse entregue as Casas de Fundição, onde seria 

quitado, transformado em barras e selado. Mais de 2.000 

mineradores, liderados pelo português Filipe dos Santos, 

dirigiram-se ao governador, o Conde de Assumar. Este, 

como não dispunha de força militar que fizesse frente aos 

manifestantes, prometeu-lhes atender às exigências; entre 

elas, a de não-instalação das Casas de Fundição. 

Quando o governador conseguiu reunir tropas 

suficientes, acabou com a manifestação à força. 

Filipe dos Santos foi enforcado. 

 

Diretório dos Índios  

 O Diretório dos Índios foi elaborado em 1755, mas só 

se tornou público em 1757. É um documento que 

expressa importantes aspectos da política indígena do 

período da história de Portugal e do Brasil denominado 

pombalino. Esse nome deriva do título nobiliárquico de 

Sebastião Joseph de Carvalho e Mello, Marquês de 

Pombal, poderoso ministro do rei de Portugal D. José I. 

Mendonça Furtado, que assina a redação dos 95 artigos 

deste regimento, era irmão do Marquês e com ele 

trocou significativa correspondência sobre a 

administração do Grão-Pará e Maranhão, Estado que 

governava. Destaca-se no Diretório a intenção do 

governo do Reino de Portugal, nesta época, de evitar a 
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escravização dos índios, sua segregação, seu 

isolamento e a repressão ao tratamento dos indígenas 

como pessoas de segunda categoria entre os 

colonizadores e missionários brancos. O documento 

estabelece, entre outras medidas, a proibição do uso do 

termo 'negro' (10), o incentivo ao casamento de colonos 

brancos com indígenas (88-91), a substituição da língua 

geral pela língua portuguesa (6), e punição contra 

discriminações. 

Em 1755 uma lei foi editada por D. José I, rei de 

Portugal, através de seu ministro o Marquês de Pombal 

que era o responsável pelo estado do Grão-Pará e 

Maranhão. Essa lei foi chamada de O Diretório dos 

Índios, que extinguia o trabalho missionário dos 

religiosos, e elevava os aldeamentos a condição de vila 

ou aldeia, e seria administrada por um diretor. 

Essa lei assegurava a liberdade aos índios, e continha 

algumas regras que beneficiavam ou prejudicavam 

como, cada vila ou aldeia teria escola com um mestre 

para menino e um para as meninas, só seria ensinado em 

português, sendo assim proibido qualquer outro idioma, 

todo indígena deveria ter sobrenome português e não 

poderiam andar nus. Com isso, o Marquês de Pombal, 

não tinha a intenção de acabar com os índios e com 

suas culturas, ele estava tentando inserir os índios no 

meio social dos brancos, para poder transformá-los em 

trabalhadores ativos e assegurar o povoamento da 

colônia. 

As mudanças iniciais foram de caráter econômico, para o 

aumento da produção o índio seria ideal na região 

centro-norte, pois o estado ganharia mais mão de obra e 

eles conheciam toda a região e não se tinha o risco de 

fuga como acontecia com os negros. Isso diminuía os 

riscos para o estado português já que ainda não era uma 

região muito explorada por eles. 

A idéia dos portugueses era mostrar aos índios que eles 

eram livres e não seriam escravizados, porém não seria 

possível torná-los cidadãos para que não ficasse em igual 

condição com os colonizadores. 

A primeira região brasileira em que foi inserido o 

diretório foi a região norte, governada por Mendonça 

Furtado, lá foram feitas as primeiras expulsões de 

jesuítas e a primeira inserção de tutela direta do estado 

português. 

Após as mudanças as regiões ficaram sendo observadas 

para que se o resultado fosse positivo pudesse então ser 

colocada em pratica nas outras regiões. Em 1798 o 

diretorio é revogado através da Carta Régia. Marques de 

Pombal já não era mais o primeiro ministro português, e 

os objetivos principais ja tinham sido alcançados: os 

índios de uma região pouquíssima explorada, agora 

trabalhavam diretamente para a coroa e povoavam a 

região, garantindo a consolidação das fronteiras 

conquistadas em acordos políticos. 

CAPITANIA DE SÃO JOSÉ DO RIO NEGRO 

      Com a separação do Brasil em dois governos 

administrativos por Filipe IV da Espanha, a parte norte, 

representada pelo governo do Maranhão (incluindo os 

atuais Estados do Pará e Amazonas), com sede em São 

Luís, ficou destacada do governo do Brasil. Depois desse 

golpe veio a criação da Capitania do Cabo Norte, 

tornada realidade pela carta-régia expedida em 1637 e 

cujo governo fora dado a Bento Maciel Parente. O 

sentimento de distância, que preocupava aos 

governantes, não impediria que lentamente fosse 

ocupada a região com a implantação dos núcleos 

urbanos. Daí que a instalação de mais fortalezas se 

seguisse numa ordem quase contínua: São José de 

Marabitanas, em 1762, no rio Negro; São Francisco 

Xavier de Tabatinga, em 1766 o forte de registro e em 

1770 o forte real que caiu em ruínas até os nossos dias; 

Forte de São Joaquim do Rio Branco, em 1775, 

levantado por Felipe Sturn; Santo Antônio do Iça em 

1754; Castelo, em Barcelos, capital da Capitania em 

1755; e em 1776 é fundado o forte Príncipe da Beira. 

Esse círculo de defesas militares nas linhas com países 

estrangeiros demonstrava a preocupação do governo em 

defender e consolidar o espaço físico conquistado.  

A criação da Capitania de São José do Rio Negro, 

assegurada pela carta-régia de 3 de março de 1755, sob a 

influência política e prestígio de Francisco Xavier de 

Mendonça Furtado, primeiramente governador do Pará, 

mais tarde na qualidade de Comissário de Limites e 

Demarcações, trouxe para a Amazônia benefícios sem 

conta em todas as áreas: administrativa, econômica, 

financeira, cultural, mas principalmente com a criação de 

núcleos ativos, considerando-se a enormidade de 

população indígena entrada na mestiçagem. A dois 

homens de pulso e de visão deve o Amazonas daquele 

tempo a sua tentativa de expansão sócio-econômica; a 

Mendonça Furtado como criador e incentivador dos 

novos núcleos e a Manuel da Gama Lobo D'Almada, 

governador da Capitania, partilhando da implantação de 

serviços administrativos e de indústrias (incluíndo o hoje 

Território Federal de Roraima) que vieram socorrer a 

situação de miséria do homem amazônico.  

Deve-se a Mendonça Furtado a fundação da Vila de 

Mariúra (Barcelos), criada a 6 de maio de 1758; Borba, 

criada em 1756; e outras a seguir. A capital da Capitania 

ficou sediada em Barcelos (Mariuá d'Almada), até que 

http://www.historiabrasileira.com/brasil-colonia/diretorio-dos-indios/
http://www.historiabrasileira.com/brasil-colonia/diretorio-dos-indios/
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Manuel da Gama Lobo D'Almada, já na governança da 

Capitania de 1786 a 1799, transferisse a capital para o 

lugar da Barra, atualmente Manaus. 

Barcelos – Primeira Capital 

A aldeia de Mariuá, fundada em 1621 Carmelita Frei 

Martias de São Boa Aventura, iniciamente povoada 

pelos índios Manaos, bares, wanivas, foi indicada em 

1754 para sediar as negociações das demarcações de 

limites. A partir de 1755, começou a mudar de aspecto, 

com a chegada do pessoal das demarcações: de aldeia 

passou a ser “arraial do Rio Negro” e, a partir de um 

planejamento urbano, foram executadas diversas obras 

de infra estruturas, tais como: os aterramentos das areias 

alagadiças; as construções de pontes ligando os bairros; 

aterramento das terras alagadiças; arruamento de uma 

grande praça, envolta de que um engenheiro alemão 

Filipe Sturn erigiu o prédio da resistência do demarcador 

espanhol o palácio das demarcações, local de reunião 

dos plenipotenciários, a casa de espera, local das 

cortesias entre os demarcadores de terra. 

A vila de Barcelos ficou como sede da capitania do Rio 

Negro até 1791, quando então governador Manuel Gama 

Lobo D’ almada a transferia a barra do rio negro a 

200km da boca do rio negro. Voltou a ser novamente 

sede em 1798, mas 1808 a sede da capitania mudou-se 

definitivamente para a barra do Rio Negro. 

1755 – COMPANHIA GERAL DO GRÃO-PARÁ E 

MARANHÃO 

O Conselho Ultramarino português, órgão 

regulamentado em julho de 1642 para tratar de todas as 

matérias e negócios de qualquer qualidade que fossem 

relativos à Índia, Brasil, Guiné, ilhas de São Tomé e 

Cabo Verde e demais partes ultramarinas, havia 

autorizado os habitantes da capitania brasileira do Grão-

Pará, em 1752, a organizar uma companhia para o tráfico 

de africanos. O governador e capitão-mor daquela 

capitania, Francisco Xavier de Mendonça Furtado (1700-

1769), irmão de José Sebastião de Carvalho e Melo, o 

marquês de Pombal (1699-1782), tentou reunir os fundos 

necessários à realização do projeto, mas como o dinheiro 

arrecadado não alcançou montante suficiente, uma 

delegação de moradores da localidade decidiu então ir a 

Portugal para tentar convencer capitalistas portugueses a 

participarem da sociedade. O que realmente foi 

conseguido após autorização do rei Dom José I (1714 

1777). 

Mendonça Furtado servia no exército quando 

seu irmão assumiu o governo, sendo então designado 

para os cargos que ocupou nas províncias brasileiras do 

Pará e Maranhão, com a incumbência de reprimir as 

atividades dos jesuítas e obrigar os índios, que eles 

dominavam, a submeter-se ao governo da Metrópole. 

Regressando a Portugal em 1759, foi nomeado secretário 

dos negócios do reino até 1762, quando ocupou a pasta 

da Marinha e Ultramar. Quanto ao marquês de Pombal, 

ao ser empossado como secretario dos Estrangeiros no 

reinado de D. José I - sucessor de D. João V, seu pai, 

falecido em 1750 -, por indicação de um de seus mestres, 

demonstrou logo nas primeiras determinações a 

prepotência que caracterizaria sua atuação como homem 

de confiança do rei, degredando, deportando, mandando 

prender e impondo reformas com mão de ferro (uma das 

medidas que decretou foi a criação da companhia 

comercial entregue à direção de seu irmão). Pouco a 

pouco, ele enfeixou em suas mãos todos os poderes do 

Estado, conservando-os até o fim do reinado. 

Com relação à então recém-criada Companhia 

Geral do Grão-Pará e Maranhão, a ela foi concedido o 

monopólio, por vinte anos, de toda a importação e 

exportação feitas pelas duas capitanias, ficando-lhe 

vedado, porém, o comércio a varejo. A administração da 

companhia foi declarada independente de todos os 

tribunais e subordinada diretamente ao rei, ao mesmo 

tempo em que lhe foram concedidas importantes 

isenções. Por sua vez, ela se obrigou a manter os preços 

tabelados, a vender com abatimento considerável alguns 

produtos coloniais, e a auxiliar, em caso de guerra, a 

formação de armadas. 

  Foi muito grande a influência que a Companhia 

exerceu na vida da colônia. Suas atividades foram 

favorecidas pela Revolução Industrial, que aumentou a 

procura de produtos coloniais, bem como pela Guerra da 

Independência americana. Foi ela a responsável pela 

introdução do braço africano no Pará e Maranhão, assim 

como as sementes de arroz e melhores processos de 

cultura do algodão, o que incrementou grandemente o 

comércio dessa fibra vegetal e fez com que sua 

exportação subisse, entre 1760-1771, de 651 para 25.473 

arrobas. Os navios da Companhia não navegavam 

apenas nos mares cujo tráfego exclusivo lhe fora 

concedido, mas iam até aos portos da Índia e da China, 

eram carregados de escravos na costa da África e 

percorriam todo o litoral brasileiro. A prosperidade 

econômica que beneficiou as capitanias do Grão-Pará e 

Maranhão logo se refletiu no perfil urbano de São Luís, 

pois nessa época foi construída a maior parte dos 

casarões que compõem o Centro Histórico de São Luís 

que hoje é Patrimônio Mundial da Humanidade. A 

região enriqueceu e ficou fortemente ligada à Metrópole, 

quase inexistindo relação comercial com o sul do país. 
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No entanto, abusos de toda a espécie 

provocaram a decadência da companhia, e decorridos os 

vinte anos que o contrato estabelecia para a sua 

existência, o prazo do privilégio não foi prorrogado pela 

rainha Maria I, que havia sucedido seu pai dom José I no 

trono de Portugal. Oito dias depois de assumir o poder 

ela demitiu o marques de Pombal, libertou os que se 

encontravam presos por ordem do célebre ministro, ao 

mesmo tempo em que fazia perseguir os parentes e 

afeiçoados do estadista, os quais fez processar. Em 

16/06/1681 foi exarada a sentença que considerava o 

marquês culpado dos crimes de que fora acusado, e o 

declarava merecedor de castigo exemplar, do qual foi 

poupado por motivo de sua idade avançada e precárias 

condições de saúde. 

  

            Com relação aos atuais estados do Pará e 

Maranhão, ao longo dos anos de dominação portuguesa 

eles foram incluídos em diversas divisões 

administrativas promovidas pela Metrópole: 

              

- Em 1621 o território brasileiro foi dividido em 

dois Estados autônomos: o do Maranhão, ao norte, com 

capital em São Luís, abrangendo as capitanias do Pará, 

Maranhão e também a do Ceará, e o do Brasil ao sul, 

com capital em Salvador, integrado por todas as demais 

capitanias; 

            - Em 1737 o Estado do Maranhão passou a 

denominar-se Estado do Grão-Pará e Maranhão, e sua 

capital foi transferida da cidade de São Luís para a de 

Belém do Pará. Seu território compreendia as regiões 

dos atuais estados do Amazonas, Roraima, Pará, Amapá, 

Maranhão e Piauí. 

- Em 1772, pouco antes de expirar o contrato 

que privilegiava as atividades da Companhia Geral do 

Grão-Pará e Maranhão, a Coroa Portuguesa dividiu a 

região Norte da colônia em duas unidades 

administrativas: a do Grão Pará e Rio Negro, com sede 

em Belém do Pará, e a do Maranhão e Piauí (que só se 

tornou capitania em 1811), com sede em São Luís. 

 

 

 

O ESTADO DO GRÃO-PARÁ E RIO NEGRO 

(LOBO D’ ALMADA) 

O Estado do Maranhão virou "Grão-Pará e Maranhão" 

em 1737 e sua sede foi transferida de São Luís para 

Belém do Pará. O tratado de Madride 1750 confirmou a 

posse portuguesa sobre a área. Para estudar e demarcar 

os limites, o governador do Estado, Francisco Xavier de 

Mendonça Furtado, instituiu uma comissão com base em 

Mariuá em 1754. Em 1755 foi criada a Capitania de São 

José do Rio Negro, no atual Amazonas, subordinada 

ao Grão-Pará. As fronteiras, então, eram bem diferentes 

das linhas retas atuais: o Amazonas incluía Roraima, 

parte do Acre e se expandia para sul com parte do que 

hoje é o Mato Grosso. O governo colonial concedeu 

privilégios e liberdades para quem se dispusesse a 

emigrar para a região, como isenção de impostos por 16 

anos seguidos. No mesmo ano, foi criada a Companhia 

Geral do Comércio do Grão-Pará e Maranhão para 

estimular a economia local. Em 1757 tomou posse o 

primeiro governador da capitania, Joaquim de Melo e 

Póvoas, e recebeu do Marquês de Pombal a 

determinação de expulsar à força todos os jesuítas 

(acusados de voltar os índios contra a metrópole e não 

lhes ensinar a língua portuguesa). 

Em 1772, a capitania passou a se chamar Grão-Pará e 

Rio Negro e o Maranhão foi desmembrado. Com a 

mudança da Família Real para o Brasil, foi permitida a 

instalação de manufaturas e o Amazonas começou a 

produzir algodão, cordoalhas, manteiga de 

tartaruga, cerâmica evelas. Os governadores que mais 

trabalharam pelo desenvolvimento até então 

foram Manuel da Gama Lobo D'Almada e João Pereira 

Caldas. Em 1821, Grão Pará e Rio Negro viraram a 

província unificada do Grão-Pará. No ano seguinte, o 

Brasil proclamou a Independência. 

Em meados do século XIX foram fundados os primeiros 

núcleos que deram origem às atuais cidades 

de Itacoatiara, Parintins, Manacapuru e Careiro e Moura. 

A capital foi situada em Mariuá (entre 1755-1791 e 

1799-1808), e em São José da Barra do Rio Negro 

(1791-1799 e 1808-1821). Uma revolta 

em 1832 denominada "Revolta de Lages" exigiu a 

autonomia do Amazonas como província separada do 

Pará. A rebelião foi sufocada, mas os amazonenses 

conseguiram enviar um representante à Corte Imperial, 

Frei José dos Santos Inocentes, que obteve no máximo a 

criação da Comarca do Alto Amazonas. Com 

a Cabanagem, em 1835-1840, o Amazonas manteve-se 

fiel ao governo imperial e não aderiu à revolta. Como 

espécie de recompensa, o Amazonas se tornou uma 

província autônoma em 1850, separando-se 
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definitivamente do Pará. Com a autonomia, a capital 

voltou para esta última, renomeada como "Manaus" 

em 1856. 

 

Amazônia Pós Pombal 

Comandada pelo naturalista Alexandre Rodrigues 

Ferreira, a Viagem Filosófica foi a mais importante 

expedição científica portuguesa do século XVIII. Ela 

percorreu o interior da América portuguesa durante nove 

anos e produziu um rico acervo, composto de diários, 

mapas populacionais e agrícolas, cerca de 900 pranchas 

e memórias (zoológicas, botânicas e antropológicas). Os 

diários, a correspondência e umas poucas memórias 

somente foram publicados a partir da segunda metade do 

século XIX, sobretudo na Revista do Instituto Histórico. 

Na década de 1870, os três primeiros volumes dos Anais 

da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro divulgaram 

uma enorme lista de manuscritos oriundos da viagem. 

No entanto, somente na década de 1970, o Conselho 

Federal de Cultura editou uma parte representativa das 

pranchas e memórias. Deve-se destacar, porém, que 

ainda há documentação da maior importância que 

continua inédita em arquivos portugueses e brasileiros. 

Na Fundação Biblioteca Nacional e no Arquivo 

Histórico do Museu Bocage estão depositados os 

principais registros textuais e visuais da expedição. 

            Contando com recursos precários, Ferreira 

comandou a Viagem Filosófica que percorreu as 

capitanias do Grão-Pará, Rio Negro, Mato Grosso e 

Cuiabá entre 1783 e 1792. O grupo era composto de um 

naturalista, um jardineiro botânico, Agostinho do Cabo, 

e dois riscadores (desenhistas), José Codina e José 

Joaquim Freire. A Viagem Filosófica foi planejada pela 

Secretaria de Estado de Negócios e Domínios 

Ultramarinos e pelo naturalista italiano Domenico 

Vandelli, radicado em Portugal desde o fim do período 

pombalino. No mesmo ano da partida da Viagem 

Filosófica, duas outras expedições foram lançadas aos 

domínios lusitanos. Empreendidas por bacharéis em 

Coimbra, as viagens de Manuel Galvão da Silva e 

Joaquim José da Silva pretendiam investigar Goa, 

Moçambique e Angola. 

            Inicialmente planejada para ser composta por 

quatro naturalistas, a Viagem Filosófica à América ficou 

resumida a um apenas, sem contar com os drásticos 

cortes financeiros e materiais. Nessas condições, ficaram 

sobre os ombros de Alexandre R. Ferreira e uns poucos 

auxiliares as tarefas de coletar espécies, classificar e 

prepará-las para o embarque rumo a Lisboa. Estudavam 

ainda o desempenho das lavouras, os percursos de rios e 

produziam mapas populacionais e agrícolas. Cabia-lhes 

também verificar as condições materiais das vilas e 

fortalezas destinadas a suportar as possíveis invasões 

estrangeiras. Esses aspectos constituem o corpo dos 

diários e memórias produzidos ao longo da Viagem 

Filosófica. 

            Há mais de um século a historiografia se divide 

em relação ao caráter científico dessa viagem. A farta 

bibliografia dedicada a Ferreira prima por exaltar seus 

feitos, tornando-se, por vezes, obras apologéticas, 

estudos de exaltação ao naturalista esquecido e 

abandonado pela sorte. Em 1895, Emílio A. Goeldi, no 

entanto, apontou a insuficiência das memórias sobre 

botânica e zoologia. Faltou ao naturalista, ressaltou 

Goeldi, educação profissional. Em resposta às 

provocações, Carlos França escreveu, em 1922, um 

artigo em defesa do naturalista, apontando a qualidade 

científica das memórias e culpava Vandelli, considerado 

“estrangeiro traidor”, por inviabilizar o aproveitamento 

posterior do material coletado por Ferreira. O americano 

William J. Simon destacou a importância de Alexandre 

R. Ferreira para o progresso do conhecimento na 

História Natural. Rómulo de Carvalho descreveu a 

enorme coleção deixada por Ferreira. Ao longo da 

jornada, ele compôs dezenas de memórias e centenas de 

desenhos, recolheu artefatos da cultura indígena e 

espécies dos três reinos. Recentemente, P. E. Vanzolini 

considerou que a expedição almejava, sobretudo, metas 

de caráter administrativo e estratégico, assegurando aos 

portugueses a posse e exploração de fronteiras ainda 

indefinidas e disputadas por metrópoles européias. 

            Para além da polêmica, deve-se destacar que, 

nem sempre, a Viagem Filosófica pautou-se nas normas 

setecentistas para a coleta e descrição do material. As 

memórias sobre plantas e animais destacaram, 

sobretudo, o caráter econômico e utilitarista, em 

detrimento dos avanços científicos. O farto material 

permaneceu, por quase um século, desconhecido e não 

foi devidamente estudado pelos sábios portugueses, nem 

mesmo por Ferreira. Ao retornar a Lisboa, o naturalista 

dedicou o resto de sua vida à administração 

metropolitana, sendo nomeado vice-diretor do Real 

Gabinete de História Natural e do Jardim Botânico e 

administrador das Reais Quintas da Bemposta, Caxias e 

Queluz. Jamais retornaria os trabalhos com as espécies e 

amostras recolhidas na viagem; as memórias não foram 

aperfeiçoadas, aprimoradas e publicadas. Boa parte 

desses fragmentos da natureza amazônica seria, mais 

tarde, conduzida a Paris como botim de guerra. Em 

poucas ocasiões, Alexandre Rodrigues Ferreira observou 

a natureza e as comunidades indígenas como um 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1856
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naturalista setecentista, mas antes como um leal 

funcionário da coroa lusitana. A Viagem Filosófica, 

portanto, era parte de um empreendimento colonial 

destinado a empreender reformas de caráter ilustrado em 

um território desconhecido e disputado pelas metrópoles 

européias. Desgostoso, entrevado e alcoólatra, Ferreira 

morreu em 1815.   

            Apesar dos percalços, nas pranchas e memórias 

dedicadas aos tapuias, Ferreira esboçou uma 

classificação muito original para identificar as diferentes 

etnias da Amazônia. Nesse sentido, ele recorreu aos 

corpos, às deformidades físicas e aos artefatos para 

identificar os grupos e entender a sua capacidade de 

controlar a natureza. As roupas, armas e moradias eram 

indícios do grau de organização social das comunidades. 

A forma de controlar a natureza era, enfim, indício da 

evolução técnica dos povos. Embora pouco explorada, 

essa abordagem era, à época, extremamente inovadora, o 

que demonstra a inserção do naturalista nos debates 

dedicados a explicar a diversidade de raças e costumes. 

CHARLES MARIE DE LA CONDAMINE 

Quatro séculos antes da chegada dos conquistadores, os 

Omaguás usavam túnicas, tinham uma organização 

social, eram belicosos, hábeis agricultores e pescadores. 

 

Por seis mil quilômetros dos rios Napo e Amazonas (do 

Equador ao Brasil), fizeram sua cultura a qual hoje se 

podem encontrar objetos cerâmicos, utensílios de 

trabalho doméstico, urnas funerárias e jóias em ouro de 

grande força expressiva, pois têm uma decoração que 

reflete uma forma de escrita bastante desenvolvida para 

o século XII, quando nasceu esta comunidade indígena. 

 

Com a chegada dos espanhóis, são eles que alimentam as 

lendas do Eldorado repleto de ouro. Têm seus primeiros 

enfrentamentos já em 1540 com Orellana. 

 

Quando chegam os Jesuítas, são os Omaguás que tornam 

viável a conquista primeira da região amazônica, pois 

todas as outras tribos são pequenas, nômades e com 

distintas línguas, o que torna a catequização inviável. Os 

Omaguás se unem as reduções jesuítas para escapar ao 

cerco dos bandeirantes do lado português e dos 

encomendeiros do lado espanhol que buscavam índios 

para escravizar. 

 

O movimento Iluminista promoveu o interesse científico 

europeu pelo Novo Mundo, como por outras 

desconhecidas regiões do Globo. A primeira expedição 

científica na Amazônia aconteceu em 1743 com a 

viagem de Charles-Marie de La Condamine, membro da 

Academia de Ciências da França, em uma viagem 

empreendida a partir de 1735, para comprovar ou não as 

teorias de Newton sobre a circunferência terrestre. 

Comprovada a hipótese newtoniana, ele decidiu 

conhecer a Terra das Amazonas e empreendeu a 

primeira viagem completa pelo rio Amazonas desde a 

sua nascente até o Atlântico, pelas vias fluviais 

amazônicas. Novamente aparecem os Omaguás, que lhe 

apresentam o látex e demonstram os vários tipos de 

utilidades daquilo que, no século XIX, seria o produto 

principal da economia amazônica. 

 

É ele que descreve os Omaguás: “A Missão de São 

Joaquim é composta de muitas nações indígenas e, 

sobretudo os Omaguás. Seu nome, assim como o de 

Cambebas que lhes deram os portugueses do Pará na 

língua do Brasil, significa “cabeça plana”. É que esses 

povos têm o bizarro costume de prensar entre duas 

pranchas a cabeça das crianças recém nascidas, para lhes 

dar uma estranha forma, fazendo com que pareçam 

melhor, dizem eles, com a lua cheia”. 

 

         E descreve também a estranha e desconhecida 

resina que utilizavam: “A resina chamada cahuchu nas 

terras da província de Quito, vizinha ao mar, é também 

muito comum nas margens do Marañon, e se presta aos 

mesmos usos. Quando fresca, pode ser moldada na 

forma desejada. É impermeável à chuva, mas o que a 

torna mais notável é a sua grande elasticidade. Fazem-se 

garrafas que não são frágeis, botas, bolas ocas, que se 

achatam quando apertadas, mas retomam a forma 

original quando cessa a pressão”. 

 

      Charles-Marie de la Condamine leva a Europa e 

começa a estudar o processo do látex mas é só em 1839 

que Charles Goodyear desenvolve uma maneira 

industrial de utilização com a descoberta da 

vulcanização. 

 

Com a expulsão dos jesuítas em 1767, os Omaguás se 

viram ameaçados por todos os lados: os índios de outras 

etnias os viam como traidores por terem ajudado aos 

jesuítas, os portugueses os achavam aliados dos 

espanhóis e os espanhóis aliados dos portugueses. Em 

pouco tempo a grande nação desceu o Amazonas, 

fugindo de tudo, perecendo com doenças e enfim, 

desapareceram mesclados com outras etnias. 

 

Como disse o padre Angel Cabo devilla: “A relação com 

os estranhos trouxe sobre eles todas as enfermidades do 

contato, principal causa de seu extermínio, assim como 

as demais violências próprias de uma conquista”. 
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ALEXANDER VON HUMBOLT 

    Charles Darwin Alemão - Não seria um exagero dizer 

que Alexander Von Humboldt foi uma espécie de 

Charles Darwin alemão. A exemplo do célebre cientista 

e biólogo inglês, Humboldt passou boa parte da vida em 

navios e expedições. Ele nasceu no dia 14 de setembro 

de 1769, em Berlim. A morte do pai, um oficial do 

exército prussiano, quando tinha oito anos, não 

atrapalhou sua formação, voltada à Matemática e aos 

estudos lingüísticos. Aos 23 anos, empregou-se em uma 

companhia mineradora. Obcecado pela eficiência, 

conseguiu racionalizar os procedimentos da mineração. 

A medida provocou o aumento na produção de ouro. 

Pouco depois começou a estudar Botânica, Física e 

Matemática. Com o dinheiro herdado da mãe, pôde 

realizar o grande sonho de sua vida: viajar pelas 

Américas, ao lado do médico e botânico francês Aime 

Bonpland. A dupla fez um estudo detalhado sobre a 

fauna e flora da região. O resultado dos mais de 9.500 

quilômetros de expedições está registrado no livro 

Viagem às regiões equinociais do novo continente. Em 

outra obra, Ensaio político no reino da nova Espanha, ele 

desnudou o México, país até então praticamente 

desconhecido do europeu. 

Um projeto pode levar 200 anos para ser concretizado. 

Difícil é esperar para ver. O cientista alemão Alexander 

Von Humboldt, por exemplo, não conseguiu realizar a 

sua maior empreitada. Em 1799, montou uma expedição 

e saiu em viagem pelo mar do Caribe. O sonho era subir 

o rio Orinoco na Venezuela e atravessar a Bacia 

Amazônica até alcançar o Oceano Atlântico, na costa do 

Pará. Só conseguiu cumprir a primeira parte. Ao chegar 

à fronteira brasileira, no canal de Cassiquiare, Humboldt 

foi impedido de entrar no território tupiniquim pela 

burocracia lusitana. O Brasil não passava de uma colônia 

de Portugal e o conceituado cientista não parecia ser tão 

conceituado assim. Dois séculos depois, 39 

pesquisadores da Universidade de Brasília (UnB) e de 

outras nove universidades do Brasil e do Exterior 

encamparam o projeto do alemão. 

A equipe partiu do Caribe em 1º de setembro e 

conseguiu alcançar o Atlântico no dia 4 de novembro, 

dessa vez com o apoio dos governos do Brasil e da 

Venezuela. Foram 9.200 quilômetros navegados em 18 

rios e canais da região. Os pesquisadores repetiram o 

percurso de Humboldt e seguiram em frente. Desceram o 

rio Negro até Manaus e, depois de percorrer o Tapajós e 

o rio Trombetas, chegaram à foz do Amazonas, 

contornando a Ilha de Marajó até Belém do Pará. 

 

Diversidade Durante os 64 dias da expedição – que ainda 

incluiu uma viagem por terra de Macapá até o rio 

Oiapoque, na fronteira do Brasil com a Guiana Francesa 

–, os cientistas realizaram estudos em 18 áreas de 

pesquisa tão diversas quanto microbiologia, ornitologia e 

história. “A expedição permitiu que fizéssemos um 

mapeamento completo da Amazônia. A região foi 

contemplada em todas as suas peculiaridades e as 

conseqüências serão muito positivas”, afirma um dos 

coordenadores da expedição, o professor Victor 

Leonardi, da UnB. Leonardi organizou os trabalhos de 

pesquisa nas áreas de ciências humanas e se surpreendeu 

com os achados dos pesquisadores Francisco Jorge dos 

Santos e Carlos Tijolo, do Museu Amazônico de 

Manaus. Eles descobriram um sítio arqueológico nas 

margens do Paraná do Ramos, braço do rio Amazonas 

no município de Barreirinha, 600 quilômetros a leste de 

Manaus. Uma civilização pré-colombiana (anterior à 

chegada de Colombo) parece ter ocupado dois 

quilômetros da margem do canal durante pelo menos 

dois mil anos. Agora, os fragmentos de cerâmica 

encontrados serão submetidos a testes com Carbono 14 

para determinar a sua idade. 

Outras descobertas significativas foram feitas pela 

equipe do microbiologista César Martins de Sá, 

coordenador dos estudos da área de ciências naturais. 

Foram encontradas duas espécies de microorganismos 

desconhecidas até hoje. Uma delas tem luminescência 

natural – brilha no escuro – e poderá ser utilizada 

amplamente na medicina. “Hoje, uma proteína 

luminescente extraída de algas marinhas, que brilha 

quando submetida a raios ultravioleta, é usada para fazer 

o acompanhamento de tumores cancerosos. Se o 

microorganismo descoberto puder ser produzido em 

escala industrial, a Amazônia estará colocando no 

mercado um produto capaz de render milhões de dólares 

ao ano para o País”, prevê César de Sá. O outro 

microorganismo encontrado é um biodigestor natural, ou 

seja, auxilia na decomposição da biomassa gerada pela 

floresta. Poderá ser a saída para o tratamento natural de 

rejeitos industriais, agrícolas e domésticos. “A 

Amazônia é um potencial inesgotável de riquezas 

naturais ainda desconhecidas”, garante. 

Passado – Todo o aparato científico da Expedição 

Humboldt – Amazônia 2000 não foi suficiente para tirar 

o gostinho de passado. Os barcos utilizados pela equipe 

de cientistas, por exemplo, seguem modelos 

reproduzidos há muitas décadas e não diferem em nada 

dos barcos empregados atualmente no transporte da 

população local. O toque supremo de nostalgia ficou por 

conta dos artistas plásticos Carlos e Beatriz Vergara, 

presentes à expedição. Suas telas, pintadas durante a 
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viagem, farão parte de um livro que a UnB lançará em 

2001. Modernidade, só mesmo no equipamento utilizado 

para documentação em vídeo, graças ao apoio dos 

governos brasileiro e venezuelano. Dois vídeo makers 

gravaram dezenas de horas de fitas, que serão 

transformadas em um documentário e em uma videoteca, 

com os depoimentos de 50 moradores da Amazônia na 

íntegra. Outros registros do que os pesquisadores viram, 

como as ruínas de cidades bicentenárias, a exuberância 

da mata, os povos e os animais da floresta, ficaram a 

cargo do fotógrafo Juan Pratignestós, da UnB. Veterano 

em Amazônia, Pratignestós colheu com sua câmera nada 

menos do que dez mil fotos. São dele as belas imagens 

que ISTOÉ publica com exclusividade. 

 

BARÃO DE LANGSDORFF 

Fascinado por viagens e conhecimentos científicos, o 

barão Langsdorff conseguiu patrocínio do czar russo 

Alexandre I para organizar uma grande expedição de 

reconhecimento no interior do Brasil, em 1821. Entre os 

integrantes estavam artistas, botânicos, naturalistas e 

cientistas.  

A cidade do Rio de Janeiro, sede do governo português 

no Brasil, foi o ponto de partida para o grupo de 

exploradores, que percorreria cerca de 17 mil 

quilômetros entre os anos de 1822 e 1829. 

Primeiramente, os estudiosos exploraram a região do Rio 

de Janeiro. No ano de 1824, partiram rumo à província 

de Minas Gerais. No mesmo ano, ainda em território 

mineiro, o artista austríaco Rugendas deixou a 

expedição, após uma série de desentendimentos com 

Langsdorff, e retornou ao Rio de Janeiro. Rugendas foi 

substituído por Aimé-Adrien Taunay, jovem desenhista 

filho de Nicolas Taunay — integrante da Missão 

Artística Francesa.  A partir de 1825, a expedição seguiu 

viagem pelas províncias de São Paulo, Mato Grosso e 

Amazonas, analisando os aspectos naturais, sociais, 

etnológicos e lingüísticos brasileiros.  

A fantástica trajetória desses estudiosos — os primeiros 

a estudar certos aspectos da flora, fauna e povos 

indígenas brasileiros —, também apresentou momentos 

ruins, pois muitos sofreram com doenças tropicais, 

sobretudo, malária. O próprio barão Langsdorff perdeu a 

memória em 1828, após contrair febre tropical, da qual 

nunca se recuperou. Colocando em números, dos 39 

integrantes da expedição, somente 12 sobreviveram. 

Todo o material coletado — amostras minerais, animais 

e vegetais —, os desenhos e os manuscritos foram 

enviados à Rússia, permanecendo no esquecimento em 

caixas lacradas no Jardim Botânico de São Petersburgo 

até 1930, quando foram encontrados ocasionalmente em 

função de uma reforma. Mesmo com as dificuldades 

enfrentadas pela Rússia durante a Segunda Guerra 

Mundial (1939-1945) e a Guerra Fria (1945-1989), 

pesquisadores conseguiram estudar e divulgar boa parte 

da coleção enviada pela expedição um século antes. 

Atualmente, o professor Boris Komissarov, da 

Universidade de São Petersburgo, é considerado o maior 

especialista no estudo do material coletado pela 

Expedição Langsdorff, além de ser presidente da 

Associação Internacional de Estudos Langsdorff, 

fundada em Brasília no ano de 1990. 

EXERCÍCIO 

01. (Positivo) Niède Guidon foi a primeira pesquisadora 

a afirmar que no Brasil estão os mais antigos restos 

arqueológicos a registrarem a presença humana no: 

a) Sítio Arqueológico da Pedra Furada, na Serra da 

Capivara, interior do Piauí. 

b) Sítio Arqueológico da Pedra Lascada na Amazônia. 

c) Estado do Acre, no sítio arqueológico de Pedra 

Furada. 

d) Planalto Goiano, nas proximidades de Brasília. 

e) Rio Grande do Sul, à beira da Lagoa dos Patos. 

 

02.(UFAM) O trabalho desenvolvido pela arqueóloga 

franco-brasileira Niède Guidon no sítio arqueológico da 

Pedra Furada, no Piauí, reacendeu as discussões sobre a 

origem do homem americano. Sobre os achados 

arqueológicos e suas respectivas conclusões pode-se 

afirmar que: 

a) Foram encontradas, em sambaquis, centenas de 

pinturas rupestres, que permitem identificar nossos 

primeiros habitantes; 

b) Foi encontrado o crânio de “Luzia” com a datação de 

9.000 anos, acreditando-se tratar dos restos humanos 

mais antigos das Américas; 

c) Foram encontrados artefatos líticos, em sambaquis, 

que comprovam a tradicional hipótese de penetração 

terrestre do Estreito de Behring; 

d) Foram encontrados restos de fogueira e fósseis com 

datação aproximada de 50.000 anos, que contrariam a 

teoria das correntes australiana e malaio-polinésio; 
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e) Foram encontrados restos de fogueira com datação 

aproximada de 50.000 anos, que indicam que o homem 

pode ter chegado à América, a esse tempo, via oceano 

Pacífico. 

 

03.(UFAM) “Havia nesse povoado uma casa de 

diversões, dentro da qual encontramos louças das mais 

variadas: havia vasos e cântaros enormes, de mais de 

vinte e cinco arrobas, e outras vasilhas pequenas 

como pratos, tigelas e castiçais, de uma louça de melhor 

que já se viu no mundo, mesmo a de Málagua não se 

compara a ela, porque é toda vitrificada e esmaltada com 

todas as cores, tão vivas que espantavam, apresentando 

além disso, desenhos e figuras tão compassadas que 

naturalmente eles trabalhavam e desenhavam como os 

romanos”. 

Frei Gaspar de Carvajal, cronista da expedição de 

Francisco de Orellana, 1542. O relato acima refere-se à: 

a) Aldeia que os membros da expedição de Orellana 

batizaram de “Aldeia da Louça”, localizada na região de 

Codajás e pertencente à Província de Yoriman. 

b) Província de Solimões, localizada na região que 

compreendia “um pouco acima do rio Coari estendendo 

se até quase a foz do rio Purus”. 

c) Missão de Nuestra Senhora de lãs Neves de los 

Yurimáguas, que os membros da expedição de Orellana 

batizaram de “Aldeia do Ouro”. 

d) Província de Conduris, na região que medeia os rios 

Nhamundá e Tapajós, onde os espanhóis no século XVI 

teriam se defrontado com as lendárias Amazonas. 

e) Aldeia de Aissuari, que os membros da expedição de 

Pedro Teixeira apelidaram de “Aldeia do Ouro”, 

localizado na Província de Machifaro. 

 

04.(UFAM–PSC–III) A pesquisa arqueológica na 

Amazônia ainda carece de muitos estudos. Entretanto já 

existe uma periodização provisória para o estudo da 

região amazônica, diferente daquela empregada nos 

países europeus, e que vem sendo utilizada pelos 

arqueólogos. Essa periodização compreende as fases 

denominadas de: 

a) Paleolítico, Cacicados Simples e Cacicados 

Complexos.  

b) Paleolítico, Mesolítico e Neolítico. 

c) Idade da Pedra Lascada, Idade da Pedra Polida e Idade 

dos Metais. 

d) Paleozóico, Cenozóico e Mesozóico.  

e) Paleoindígena, Arcaica, Pré-História Tardia 

 

05. Sobre a origem do homem americano, as teorias 

atualmente mais aceitadas são de que: 

a) Migraram da Ásia para a América pelo Estreito de 

Bering. 

b) Atravessaram o Pacífico pelas Ilhas Polinésias. 

c) Não é autóctone 

d) Migraram da Austrália. 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

06) Em 1499 um capitão espanhol mandou seu galeão 

rumar ao sul, singrando as águas do Caribe, e deu-se em 

conta que estava navegando em águas grandes. Ele mandou 

que recolhessem mostra da água, provou e ficou surpreso ao 

saber que navegava num mar de água potável, deu o nome 

ao rio de “Santa Maria de Mar Dulce”. Tal capitão era: 

a) Pedro Teixeira 

b) Gaspar de Carvajal 

c) Francisco Orellana 

d) Vicente Yanes Pinzón 

 

 

07) A expedição do espanhol Francisco Orellana (1540-

1542) descobriu o grande rio ao qual chamou de rio 

Orellana. Conta o narrador da expedição na foz do rio 

Nhamundá eles foram atacados por mulheres que 
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empunhavam arco e flecha e que lembravam as lendárias 

amazonas da Grécia Antiga. Daí entãoo passaram a chamar 

de “Rio das Amazonas”. Quem foi o narrador da expedição 

de Francisco Orellana? 

a) Frei Henrique Soares Coimbra 

b) Padre Anchieta 

c) Padre Manuel da Nobrega 

d) Frei Fulgencio Capuchinho 

e) Frei Gaspar de Carvajal 

 

08.Durante a União Ibérica (1580 -1640), iniciou-se a 

ocupação do território que hoje denominamos de 

Amazônia. Utilizando seus conhecimentos sobre esse 

momento histórico, analise as proposições e assinale a 

opção correta, de acordo com o código abaixo. 

a) As proposições II e IV estão corretas. 

b) As proposições I e  II estão corretas. 

c) As proposições II e III estão corretas 

d) As proposições I e III estão corretas. 

e) As proposições I, II, III e IV estão corretas. 

 

I. A ocupação da região possuía, naquele momento, 

um sentido estratégico-militar, considerando as 

pressões exercidas por franceses, ingleses e 

holandeses, especialmente na área do litoral 

atlântico e da região do Delta amazônico. 

II. As duas primeiras fortalezas construídas na região – 

o Forte do Presépio (1616) e a Fortaleza da Barra do 

Rio Negro (1669) – marcaram também o processo 

de fundação das cidades de Belém e Manaus. 

III. O Estado do Maranhão (1621-1652), com capital 

em S. Luís, era a sede administrativa, com 

jurisdição sobre territórios que se estendiam do 

Ceará ao Amazonas.  

IV. A expedição comandada por Pedro Teixeira (1637-

1639) foi uma das mais importantes para o 

alargamento das fronteiras lusas na Amazônia, 

contudo, seu retorno a Belém foi marcado pela 

tragédia porque seus integrantes foram 

exterminados por doenças, em disputas internas e 

nos confrontos com os índios. 

 

09.No final do século XVII, o descontentamento local 

dos colonos do Estado do Maranhão era grande: não 

tinham acesso às aldeias de índios para recrutar 

trabalhadores e estavam insatisfeitos com o desempenho 

da Companhia de Comércio do Maranhão (1682-1684). 

Logo traduzido em sublevação, o movimento dos 

colonos maranhenses ficou conhecido como: 

a) Guerra dos Emboabas 

b) Guerra dos Mascates 

c) Confederação do Equador 

d) Revolta dos Beckman 

e) Sedição de Vila Rica  

 

10.Na segunda metade do século XVIII, a política 

ilustrada implementada pela Coroa portuguesa em suas 

áreas coloniais tratou a Amazônia com certa 

especificidade. A despeito disso, muitas medidas 

adotadas durante o gabinete pombalino foram comuns ao 

conjunto da colônia portuguesa na América. Das 

alternativas abaixo, assinale aquela que contempla 

algumas dessas medidas.  

a) Estímulo ao cultivo de produtos destinados à 

exportação e a liberação dos portos à atuação 

mercantil dos ingleses, grandes parceiros comerciais 

de Portugal. 

b) Reforço às fronteiras do norte e do sul, através da 

reestruturação dos exércitos e implantação de novos 

núcleos com colonos portuenses, mazaganistas, além 

de ciganos e degredados. 

c) Criação de companhias monopolistas de comércio e a 

expulsão dos religiosos. 

d) Incentivo ao tráfico africano para abastecer a região 

litorânea, ao mesmo tempo em que se estimulava o 

apresamento de índios escravos nas áreas de fronteira 

para abastecer as novas propriedades emergentes da 

política de estímulo à exportação.  

e) Reformulação das estruturas administrativas com a 

criação de novas unidades (Estado do Grão-Pará e 

Maranhão) e novos órgãos (Conselho Ultramarino) 

com o objetivo de promover a descentralização 

administrativa e fiscal da colônia. 

 

11.“Um amazonense que freqüentou qualquer escola 

primária, que teve o privilégio de terminar a escola 

secundária ou até mesmo finalizar qualquer curso 

universitário, pode atravessar esses três ciclos sem nunca 

[...] haver discutido [...] sobre sua própria condição 

indígena.” (MELO, Lenilson M. Uma Síntese da 
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História da Amazônia. Mens’Sana)  

 

A afirmação do autor é procedente, porém, nos últimos 

anos, ações de organismos nacionais e internacionais 

sinalizam na reversão deste quadro, induzidas, dentre 

outros motivos, pela discussão mundial sobre impacto 

ecológico na qual a Amazônia ostenta a posição de 

grande reduto natural da Terra, e nela, as populações 

indígenas são prioridades como guardiãs do 

desenvolvimento sustentável. Dentre estas ações 

podemos citar a proposta da ONU para promoção da 

“década indígena” (1995-2004); a imposição da OIT 

para que os países observem os direitos indígenas como 

reconhecimento de sua cultura diferenciada; a 

publicação pelo MEC de livros didáticos de autores 

índios; o Plano de Gestão Ambiental executado no Brasil 

com a participação indígena; a criação de instituições 

educacionais brasileiras com educação diferenciada; o 

lançamento da campanha estadual Biotecnologia – 

Ciência dos Brancos, Sabedoria dos Índios, e outras que 

buscam valorizar e resgatar a cultura indígena. 

Sobre o elemento indígena, considere as afirmações 

seguintes e marque a alternativa correta: 

I A afirmação do autor se justifica pela introdução da 

ideologia colonizadora que fabricou uma população 

identificada com valores não-índios. 

II As iniciativas governamentais brasileiras também 

são um reflexo da política indigenista vigente no 

Brasil, que atua no sentido de integrar as populações 

indígenas à sociedade nacional, retornando às 

concepções de Alexandre Rodrigues Ferreira e La 

Condamine. 

III A Constituição de 1988 reconheceu os direitos 

originários dos índios sobre terras tradicionalmente 

ocupadas, dentre outras razões, porque a 

redemocratização do país reabriu questões como 

identidade nacional, fortalecendo a consciência 

indígena. 

IV O Diretório Pombalino, apesar de suas medidas 

despóticas, resguardou os valores naturais dos 

índios, contribuindo para a ascendência 

majoritariamente indígena da população do 

Amazonas e para o resgate cultural que ora ocorre. 

 

a) Todas são corretas 

b) Somente I, II e III são corretas 

c) Somente II e IV são corretas 

d) Somente III e IV são corretas 

e) Somente I e III são corretas 

12.“O somatório dessas peculiaridades deu um certo 

toque de originalidade à história colonial da Amazônia, 

fazendo da região um exemplo ímpar de colonização 

[...]” (SANTOS, Francisco J. Além da Conquista. 

EDUA) 

Um dos aspectos da singularidade referida pelo autor foi: 

a) Ausência de legislação específica 

b) Subordinação da elite mercantil na hierarquia social 

c) Ocupação com objetivo exclusivamente econômico 

d) Loteamento territorial entre ordens religiosas 

e) Preferência pela mão-de-obra negra africana 

13) Recentes pesquisas arqueológicas e históricas 

indicam a presença de cacicados complexos ao 

longo da várzea do Rio Amazonas, fornecendo 

subsídios científicos para aqueles que defendem a 

existência dessas sociedades na Amazônia da época 

pré-conquista e alimentando uma polêmica da 

arqueologia americanista contemporânea. Das 

alternativas abaixo, assinale aquela que contém 

características corretas de cacicado complexo:  

a) Tecnologia de subsistência rudimentar e 

inexistência de instituições políticas de caráter 

religioso. 

b) Economia agrícola itinerante de coivara nas 

terras altas e estrutura política descentralizada 

produtora de guerra em larga escala para defesa e 

conquista. 

c) Estrutura política centralizada e organização 

social hierárquica sustentada pela extração de 

tributos. 

d) Princípio organizacional social de parentesco e 

igualitarismo entre as classes de nobres, comuns 

e escravos. 

e) Alta densidade populacional urbana e 

desenvolvimento da técnica metalúrgica e do 

comércio de longa distância para fins lucrativos. 

 

14) “E porque tenho intendido que os ditos gentios tem 

guerras uns com os outros, e costumam matar e 

comer todos os que nellas se captivam (...) hei por 

bem, que sejam captivos todos os gentios, que, 

estando presos (...) forem comprados (...) serão 

captivos sómente por tempo de dez anos (...) 

passados elles, ficarão livres (...).” (Fragmentos da 

Lei de 10/09/1611 – Sobre a liberdade do gentio da 

terra e da guerra que se lhe pode fazer.) 
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O texto acima justifica e explica  procedimentos de 

Tropas de Resgates. Sobre Tropas de Resgates, é 

correto afirmar que: 

a) A lei de 1688 previa somente o resgate de índios 

aprisionados por outros índios para fins de troca. 

b) Foram fontes de recrutamento de mão-de-obra 

indígena abolidas definitivamente pelo Diretório 

Pombalino em 1740. 

c) O resgate praticado pelas tropas era sempre fiel 

àquele previsto na legislação. 

d) Eram expedições militares nas quais não havia 

participação de religiosos.  

e) Foram a forma mais persistente de escravização 

indígena, sendo proibidas e permitidas várias 

vezes por diversas leis. 

 

15) O conceito de guerra justa, inspirado e extraído da 

doutrina da Igreja Católica,  justificou a guerra 

contra os índios manaós na década de 1720, cujo 

desfecho foi o extermínio desta nação que 

emprestou seu nome à capital do Estado do 

Amazonas. Sobre este conflito, é correto afirmar 

que: 

a) Ajuricaba, o manaó que liderou a rebelião por se 

opor à aliança com os portugueses, foi 

remanejado para a cidade da Barra e enforcado 

em praça pública. 

b) Ao final da rebelião dos manaós, houve um 

processo de devassa que condenou os vencidos 

pelo crime de  lesa-majestade em virtude da 

união com os Mundurucus. 

c) Os manaós foram considerados culpados de 

manterem atividades mercantis com espanhóis e 

franceses. 

d) A resistência armada dos manaós, reagindo às 

tropas de resgate provenientes do Pará, em busca 

de mão-de-obra, foi fator decisivo na deflagração 

da guerra. 

e) O cerco final aos manaós foi comandado por 

Bento Maciel Parente na vigência da 

administração de Mendonça Furtado. 

 

16) Euclides da Cunha ficou impressionado com o 

regime espoliativo do aviamento e escreveu: “(...) o 

homem, ao penetrar as duas portas que o levam ao 

paraíso diabólico dos seringais, abdica às melhores 

qualidades nativas e fulmina-se a si próprio (...) 

trabalha para escravizar-se”. (CUNHA, Euclides da. 

À Margem da História, I Parte, “Na Amazônia, 

Terra sem História”.) 

A despeito da impiedade do sistema de aviamento, 

ele sustentou a estrutura social na Amazônia. 

Dentre outros motivos, esta sustentação deveu-se: 

a) À distribuição de renda eqüitativa nos centros 

urbanos. 

b) Ao peso da tradição secular do escambo. 

c) À monetização da sociedade assentada no 

mercado capitalista. 

d) À atrofia do setor terciário. 

e) Ao estímulo da industrialização. 

 

17) Com relação à escravidão negra africana na 

Amazônia, podemos afirmar corretamente que: 

a) O fraco desenvolvimento da escravidão negra na 

Amazônia deveu-se, dentre outros motivos, à 

insuficiência de capital para adquirir esta mão-

de-obra e à relativa abundância de índios. 

b) Os primeiros escravos negros foram introduzidos 

na Capitania do Rio Negro no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

período pré-pombalino, por ação da Companhia 

Geral do Grão-Pará e Maranhão, em razão do 

êxito da economia de plantation. 

c) Em 24 de maio de 1884, Teodoreto Souto 

libertou os escravos amazonenses em 

cumprimento ao decreto-lei aprovado pela 

Assembléia Legislativa Provincial, que abolia 

oficialmente a escravidão negra na Província do 

Amazonas. 

d) O fenômeno da depopulação indígena e o caráter 

extrativista da economia amazônica ocasionaram 

a larga superação quantitativa da mão-de-obra 

negra, em relação à índia, circunscrita ao século 

XVII.  

e) Na luta abolicionista, a Sociedade Emancipadora 

Amazonense foi opositora da prática de 

manumissão por indenização, por considerá-la 

inócua ao objetivo de libertação negra. 

 

18. Segundo Fernando Novais, o Tratado de Tordesilhas 

foi um “acordo político num mundo onde a diplomacia 

não existia”, tornando-se o precursor das relações 

internacionais. Assinale a alternativa que, segundo este 

acordo diplomático, indica a situação geopolítica da 

região ocupada pelo atual Estado do Amazonas:  
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a) Pertencia a Portugal. 

b) Pertencia à Espanha. 

c) Foi dividida entre Portugal e Espanha. 

d) Ficou de fora da partilha. 

e) Permaneceu sob domínio indígena 

19) “Povos e povos indígenas desapareceram da face da 

terra como conseqüência do que hoje se chama, 

num eufemismo envergonhado, ‘o encontro’ de 

sociedades do Antigo e do Novo Mundo. Esse 

morticínio nunca visto foi fruto de um processo 

complexo (..). que se convencionou chamar o 

capitalismo mercantil. Motivos mesquinhos (...) 

conseguiram esse resultado espantoso de reduzir 

uma população que estava na casa dos milhões em 

1500 aos parcos 200 mil índios que hoje habitam o 

Brasil” (CUNHA, Manuela C. Introdução a uma 

História Indígena. In História dos Índios no Brasil. 

p.12) 

Sobre os agentes da depopulação indígena referida 

no contexto acima, é correto afirmar que:  

a) As epidemias são normalmente tidas como o 

principal agente da depopulação indígena. 

b) A política de aldeamentos foi decisiva para a 

morte cultural do índio, mas o preservava 

fisicamente.  

c) Devido à necessidade de mão-de-obra, a 

escravidão, pouco contribuiu para o colapso 

populacional. 

d) A economia nômade contribuiu para a 

depopulação porque impedia auto-reprodução 

numerosa. 

e) Guerras e fome generalizadas, comprovadamente, 

foram fortes agentes que já atuavam antes de 

1500.  

 

20) Assinale a única alternativa que não foi fator 

preponderante para o domínio português na região 

amazônica: 

a) Coleta de drogas do sertão. 

b) Ação missionária. 

c) Busca de escravo indígena. 

d) Expansão da fronteira pecuária. 

e) Implantação de fortificações. 

 

 

21.Atualmente, as principais evidências provenientes 

das ocupações paleoindígenas na Amazônia são 

constituídas por: 

a) Artefatos líticos lascados por percussão. 

b) Assentamentos de cacicados complexos de 

várzea. 

c) Complexos cerâmicos decorados policrômicos. 

d) Gravuras rupestres associadas ao cultivo do 

milho. 

e) Urnas funerárias com desenhos geométricos 

estilizados. 

22. Segundo José Ribamar Bessa, o manauara não 

quer ser identificado com o elemento indígena porque 

este foi derrotado e, por analogia, “Manaus é uma 

cidade derrotada. Derrotada e mal-amada. Mal-

amada porque é desconhecida.” (FREIRE, José R. 

Bessa. Barés, Manáos e Tarumãs. in Amazônia em 

Cadernos. v. 2. Manaus: Museu Amazônico, 1995.) 

Este desconhecimento pode ser exemplificado pelo 

uso de termos que perderam suas acepções originais, 

tais como Manaus, baré e tarumã, restritos atualmente 

aos significados simbólicos de cidade, refrigerante e 

balneário, respectivamente, em decorrência das 

omissões atreladas aos mecanismos de construção do 

passado, os quais podem ser reconstruídos através da 

reabilitação da memória histórica, sanando o 

problema referido pelo autor. Recorrendo à memória 

histórica amazonense, podemos afirmar que: 

a) Os barés, citados textualmente por Orellana, 

habitaram o rio Madeira e conceberam as 

famosas cerâmicas marajoara. 

b) Os tarumãs, que nunca cederam aos descimentos, 

chegaram ao Lugar da Barra provenientes do 

litoral, em busca da “terra sem males”. 

c) Os manáos, grupo étnico do tronco lingüístico 

aruak, habitaram as duas margens do baixo rio 

Negro e empreenderam intensa luta contra tropas 

de resgate. 

d) Manaus alcançou status de vila em 1669, quando 

Bento Maciel Parente ergueu a Fortaleza de S. 

José do Rio Negro e reconheceu-se sua posição 

estratégica de defesa. 

e) Manáos, barés e tarumãs, já destribalizados, 

foram cabanos que irradiaram a rebelião no 

sentido leste-oeste, sob a liderança Freire 

Taqueirinha, o Bararoá. 
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23.“(...) os Mundurucus, partindo do alto do rio 

Tapajós penetraram e dominaram uma vasta região 

do Estado do Grão-Pará e Rio Negro, entrando em 

choque com a população (...) provocando (...) 

verdadeiro clima de terror (...) as autoridades 

coloniais sentiam-se impotentes jurídica e 

militarmente para debelar a façanha deles: as guerras 

aos índios estavam proibidas e o contingente militar 

disponível estava poupado para um eventual ataque 

francês.” (SANTOS, FRANCISCO J. Além da 

Conquista. Guerras e rebeliões indígenas na 

Amazônia pombalina. Manaus : EDUA, 1999.) 

Em 1793, para combater e neutralizar as atividades dos 

Mundurucus, os cortadores de cabeças, as autoridades 

coloniais propuseram políticas indigenistas 

diferenciadas, prevalecendo a de Lobo D’Almada, que 

consistiu no(na): 

a) Incorporação no contingente do Corpo 

de Trabalhadores constituído pelo 

Diretório, garantindo sua pacificação. 

b) Formalização de guerras justas com a 

participação de jesuítas que 

legitimavam a captura e o morticínio 

dos indígenas. 

c) Constituição de tropas de resgate com 

escolta reforçada por índios maypenas, 

inimigos dos mundurucus. 

d) Incentivo aos casamentos de índios da 

Mundurucânia com não-índios das 

aldeias para minar a estrutura social 

indígena. 

e) Captura, persuasão mediante presentes e 

soltura de mundurucus que atraíam os 

demais para serem descidos e aliados. 

24. Sobre o período colonial analise as alternativas 

abaixo e depois marque a alternativa correta. 

a) O sistema de Capitães de Aldeia foi a primeira lei que 

regulamentou o recrutamento da mão-de-obra indígena. 

b) A expedição de Francisco de Orellana ocorreu durante 

a União Ibérica. 

c) A primeira lei portuguesa que regulamentou a 

exploração colonial da Amazônia foi o Diretório 

Pombalino. 

d) A organização da colonização da Amazônia, desde o 

início, ficou a cargo dos missionários Jesuítas. 

e) A Amazônia, desde a pré-história, foi invadida pelos 

europeus. 

25. Sobre a exploração da mão-de-obra indígena, analise 

os itens abaixo e depois marque a alternativa correta: 

I. Os Descimentos eram formas de recrutar mão-de-obra 

indígena por meio da persuasão. Os índios descidos 

ficaram conhecidos como “índios de repartição”. 

II. As guerras justas eram feitas contra os índios 

preguiçosos, pois a preguiça era considerada pecado 

pelos missionários. 

III. Os resgates eram formas de recrutar índios por meio 

de compra, somente para salvá-los da morte. 

a) Somente I está certo. 

b) Somente II está certo. 

c) Somente III está certo. 

d) Todos estão certos. 

e) Todos estão errados. 

 

26. Acerca do período colonial, analise os itens abaixo e 

depois marque a alternativa correta. 

I. O padre Antônio Vieira condenou a ação dos colonos 

quando esses recrutavam mão-de-obra indígena. O padre 

defendia que a administração da Amazônia deveria está 

nas mãos dos jesuítas. 

II. Os jesuítas foram expulsos pela segunda vez da 

Amazônia durante a Revolta de Beckman. 

III. O Regimento das Missões de 1686 foi a segunda lei 

de colonização da Amazônia. 

a) Somente I está correto. 

b) Somente I e II estão corretos. 

c) Somente II e III estão corretos. 

d) Todos estão corretos. 

e) Todos estão errados. 
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27.Com relação à escravidão negra africana na 

Amazônia, podemos afirmar corretamente que: 

 

a) O fraco desenvolvimento da escravidão negra na 

Amazônia deveu-se, dentre outros motivos, à 

insuficiência de capital para adquirir esta mão-

de-obra e à relativa abundância de índios. 

b) Os primeiros escravos negros foram introduzidos 

na Capitania do Rio Negro no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

período pré-pombalino, por ação da Companhia 

Geral do Grão-Pará e Maranhão, em razão do 

êxito da economia de plantation. 

c) Em 24 de maio de 1884, Teodoreto Souto 

libertou os escravos amazonenses em 

cumprimento ao decreto-lei aprovado pela 

Assembléia Legislativa Provincial, que abolia 

oficialmente a escravidão negra na Província do 

Amazonas. 

d) O fenômeno da depopulação indígena e o caráter 

extrativista da economia amazônica ocasionaram 

a larga superação quantitativa da mão-de-obra 

negra, em relação à índia, circunscrita ao século 

XVII.  

e) Na luta abolicionista, a Sociedade Emancipadora 

Amazonense foi opositora da prática de 

manumissão por indenização, por considerá-la 

inócua ao objetivo de libertação negra. 

 

28. Durante o período colonial atritos entre os padres 

jesuítas e os habitantes locais porque os: 

 

a) Colonos eram ateus belicosos, e os jesuítas, 

pacíficos católicos. 

b) Religiosos pretendiam escravizar tanto o negro 

como o índio e os colonos lutavam para receber 

salários dos capitães donatários. 

c) Colonos desejavam escravizar o negro e os 

jesuítas se opunham. 

d) Religiosos preocupavam-se com a integração dos 

indígenas no mercado de trabalho assalariado e 

os colonos queriam escravizá-los. 

e) Colonos pretendiam escravizar os indígenas e os 

padres eram contra, pois queria aldeá-los em 

missões. 

 

29. O Tratado de Madrid (1750) movimentou toda a 

estrutura administrativa colonial no Estado do Grão-

Pará e Maranhão. O principal encarregado pelas 

demarcações era o próprio irmão do Marquês de 

Pombal –Francisco Xavier de Mendonça Furtado 

que, deslocando-se para o Rio Negro, adotou um 

série de providencias. Entre elas, podemos destacar: 

 

a) Implantação dos Corpos de Trabalhadores 

b) Autorização de “guerra justa”contra os Manaós. 

c) Reordenamento das áreas de atuação das ordens 

missionárias. 

d) Transformação das antigas missões em vilas e 

lugares com denominações lusas. 

e) Fundação do Forte de São José do Rio Negro e 

de São Joaquim do Rio Branco. 

 

30. Instalou temporariamente a Comarca do Alto 

Amazonas: 

 

a) Lobo D’almada. 

b) Francisco Xavier de Mendonça Furtado. 

c) Teodoro Souto. 

d) D. Sebastião de Carvalho e Melo.  

 

AMAZONIA IMPERIAL 

Capitania junto com Grão-Pará 

A ocupação do Amazonas se deu em povoamento 

esparso, por causa da floresta densa. 

O Estado do Maranhão virou "Grão-Pará e Maranhão" 

em 1737 e sua sede foi transferida de São Luís para 

Belém do Pará. O tratado de Madride 1750 confirmou a 

posse portuguesa sobre a área. Para estudar e demarcar 

os limites, o governador do Estado, Francisco Xavier de 

Mendonça Furtado, instituiu uma comissão com base em 

Mariuá em 1754. Em 1755 foi criada a Capitania de São 

José do Rio Negro, no atual Amazonas, subordinada 

ao Grão-Pará. As fronteiras, então, eram bem diferentes 

das linhas retas atuais: o Amazonas incluía Roraima, 

parte do Acre e se expandia para sul com parte do que 

hoje é o Mato Grosso. O governo colonial concedeu 

privilégios e liberdades para quem se dispusesse a 

emigrar para a região, como isenção de impostos por 16 

anos seguidos. No mesmo ano, foi criada a Companhia 

Geral do Comércio do Grão-Pará e Maranhão para 

estimular a economia local. Em 1757 tomou posse o 

primeiro governador da capitania, Joaquim de Melo e 

Póvoas, e recebeu do Marquês de Pombal a 

determinação de expulsar à força todos os jesuítas 

(acusados de voltar os índios contra a metrópole e não 

lhes ensinar a língua portuguesa). 

Em 1772, a capitania passou a se chamar Grão-Pará e 

Rio Negro e o Maranhão foi desmembrado. Com a 

mudança da Família Real para o Brasil, foi permitida a 

instalação de manufaturas e o Amazonas começou a 

produzir algodão, cordoalhas, manteiga de 
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tartaruga, cerâmica evelas. Os governadores que mais 

trabalharam pelo desenvolvimento até então 

foram Manuel da Gama Lobo d'Almada e João Pereira 

Caldas. Em 1821, Grão Pará e Rio Negro viraram a 

província unificada do Grão-Pará. No ano seguinte, o 

Brasil proclamou a Independência. 

Em meados do século XIX foram fundados os primeiros 

núcleos que deram origem às atuais cidades 

de Itacoatiara, Parintins, Manacapuru e Careiro e Moura. 

A capital foi situada em Mariuá (entre 1755-1791 e 

1799-1808), e em São José da Barra do Rio Negro 

(1791-1799 e 1808-1821). Uma revolta em 1832 exigiu 

a autonomia do Amazonas como província separada do 

Pará. A rebelião foi sufocada, mas os amazonenses 

conseguiram enviar um representante à Corte Imperial, 

Frei José dos Santos Inocentes, que obteve no máximo a 

criação da Comarca do Alto Amazonas. Com a 

Cabanagem, em 1835-1840, o Amazonas manteve-se fiel 

ao governo imperial e não aderiu à revolta. Como 

espécie de recompensa, o Amazonas se tornou uma 

província autônoma em 1850, separando-se 

definitivamente do Pará. Com a autonomia, a capital 

voltou para esta última, renomeada como "Manaus" 

em 1856. 

No período em que ocorreu a Independência do Brasil, 

em 1822, a Amazônia pertencia à Coroa portuguesa, 

como uma unidade político-administrativa, ou seja, 

como uma colônia, dividida em duas capitanias: Pará e 

Rio Negro, subordinadas à Província do Grão-Pará. A 

elevação do Estado do Brasil à categoria de Reino Unido 

a Portugal e Algarves, em 1815, não modificou a 

estrutura política anterior. 

O Grão-Pará só foi incorporado ao Brasil em 11de 

agosto de 1823, quando as tropas do almirante inglês 

John Pascoe Greenfel assassinaram vá-rios paraenses, 

que, por sua vez, encontravam-se num conflito com os 

portugueses. 

 

 

 

A CABANAGEM (1835-1840) 

 

 

A guerra civil que ocorreu no Pará e no Amazonas, a 

Cabanagem, foi um movimento revolucionário com 

características populares. 

A participação de tapuios, caboclos e negros, aparte mais 

pobre da população que habitava as cabanas, deu origem 

ao nome do movimento. Essa população era explorada 

violentamente pelos fazendeiros e pelas autoridades 

políticas, militares e religiosos locais. A revolta foi 

uma tentativa de modificar sua situação miserável e de 

injustiça social. 

Tomaram parte na revolta Alberto Patronni, o Cônego 

Batista Campos, Félix Clemente Malcher, os irmãos 

Vinagre, Lavor Papagaio, Eduardo Angelim e outros. A 

guerra tomou, impetuosamente,o território paraense 

e,depois,o amazonense. O líder no Amazonas foi 

Bernardo de Sena. 

O general Soares Andrea foi responsável por reprimir o 

movimento no Pará. No Amazonas, os cabanos tomaram 

a vila de Manaus; posteriormente, Maués, Parintins, 

Silves e Borba. O repressor do movimento, no 

Amazonas, foi Ambrósio Aires, o Bararoá. 

Ambrósio Aires formou um exército de voluntário se ao 

retornar de Autazes foi atacado por sete canoas dos 

cabanos, grande parte compostas por índios muras, onde 

foi morto. 

O último foco do movimento foi a cidade de Maués. 

Nesse período, destacou-se o comandante Miranda Leão, 

que pôs fim ao movimento no Amazonas. 

A Capitania 

Com a separação do Brasil em dois governos 

administrativos por Filipe IV da Espanha, a parte norte, 

representada pelo governo do Maranhão (incluindo os 

atuais Estados do Pará e Amazonas), com sede em São 
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Luís, ficou destacada do governo do Brasil. Depois desse 

golpe veio a criação da Capitania do Cabo Norte, 

tornada realidade pela carta-régia expedida em 1637 e 

cujo governo fora dado a Bento Maciel Parente. O 

sentimento de distância, que preocupava aos 

governantes, não impediria que lentamente fosse 

ocupada a região com a implantação dos núcleos 

urbanos. Daí que a instalação de mais fortalezas se 

seguisse numa ordem quase contínua: São José de 

Marabitanas, em 1762, no rio Negro; São Francisco 

Xavier de Tabatinga, em 1766 o forte de registro e em 

1770 o forte real que caiu em ruínas até os nossos dias; 

Forte de São Joaquim do Rio Branco, em 1775, 

levantado por Felipe Sturn; Santo Antônio do Iça em 

1754; Castelo, em Barcelos, capital da Capitania em 

1755; e em 1776 é fundado o forte Príncipe da Beira. 

Esse círculo de defesas militares nas linhas com países 

estrangeiros demonstra a preocupação do governo em 

defender e consolidar o espaço físico conquistado. 

A criação da Capitania de São José do Rio Negro, 

assegurada pela carta-régia de 3 de março de 1755, sob a 

influência política e prestígio de Francisco Xavier de 

Mendonça Furtado, primeiramente governador do Pará, 

mais tarde na qualidade de Comissário de Limites e 

Demarcações, trouxe para a Amazônia benefícios sem 

conta em todas as áreas: administrativa, econômica, 

financeira, cultural, mas principalmente como criação de 

núcleos ativos, considerando-se a enormidade de 

população indígena entrada na mestiçagem. A dois 

homens de pulso e de visão deve o Amazonas daquele 

tempo a sua tentativa de expansão sócio-econômica; a 

Mendonça Furtado como criador e incentivador dos 

novos núcleos e a Manuel da Gama Lobo D'Almada, 

governador da Capitania, partilhando da implantação de 

serviços administrativos e de indústrias (o gado do hoje 

Território Federal de Roraima) que vieram socorrer a 

situação de miséria do homem amazônico. Deve-se a 

Mendonça Furtado a fundação da Vila de Mariúra 

(Barcelos), criada a 6 de maio de 1758; Borba, criada em 

1756; e outras a seguir. A capital da Capitania ficou 

sediada em Barcelos (Mariuá d'Almada), até que Manuel 

da Gama Lobo D'Almada, já na governança da Capitania 

de 1786 a 1799, transferisse a capital para o lugar da 

Barra, atualmente Manaus. 

A Comarca e a Independência 

A Independência do Brasil não trouxe logo reais 

benefícios ao setentrião. A Comarca do Amazonas, 

subordinada ao Grão-Pará, teve a sua hegemonia política 

prejudicada pela execução do Código de Processo Penal, 

uma história muito comprida que envolve a participação 

da Igreja, da milícia e dos cidadãos de Manaus. Quando 

Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil, as 

unidades federadas denominadas Províncias mantiveram 

seus limites internos e suas prerrogativas de autonomia. 

O atual Estado do Amazonas era simples Comarca da 

Província do Grão-Pará, que então se denominava 

Capitania do Grão-Pará. O governo central solicitou a 

esses núcleos que mandassem representantes à Corte. A 

correspondência enviada do Amazonas foi toda retida 

em Belém do Pará e por isso perdemos a oportunidade 

de alcançar a hegemonia sonhada. Continuou a Comarca 

do Alto Amazonas a depender da Província do Pará. Os 

amazonenses não aceitaram sem protesto a nova 

situação, que era humilhante. Uma revolta chefiada pelos 

patriotas sacerdotes Inácio Guilherme da Costa, Joaquim 

de Santa Luzia e frei José dos Santos Inocentes, a dos 

civis João da Silva Craveiro, coadjuvados pelo militar 

tenente Boa Ventura Ferreira Bentes promoveu a 

independência do Rio Negro, positivando o fato com o 

artilhamento ostensivo da região denominada Lajes, 

próxima ao encontro das águas Amazonas-rio Negro. 

Uma expedição enviada do Pará nos barcos Santa Cruz e 

Independência, comandada pelo tenente-coronel 

Domingos Simões da Cunha Baiana, forçou a passagem 

com avariar grossas na barca, Independências, atingida 

pela artilharia dirigida pessoalmente pelo padre Santa 

Luzia. Contudo a situação não se modificaria até 1850. 

 

 

A Província 

A humilhação sofrida pela comarca do Alto Amazonas 

não abateria os ânimos dos patriotas, que agora passaram 

a lutar pela autonomia dos patriotas, que passaram pela 

autonomia no Senado do Império. Nomes que ficaram 

inscritos na memória dos amazonenses - tais como 

Ângelo Custódio, ministro Honório Hermeto Carneiro 

Leão, Souza Franco, Paula Cândido, Miranda Ribeiro, 

João Batista de Figueiredo Tenreiro Aranha, João 

Enrique de Matos, João Inácio Roiz do Campo, Dom 

Romualdo, Marquês de Santa Cruz - se bateram contra 

as alegações formuladas, que eram de escassez de 

população e de carência de rendas públicas. Mas o 

projeto vingou e o primeiro presidente na nova 

Província, chamada de Amazonas, foi o ínclito João 

Batista de Figueiredo Tenreiro Aranha. Foi a Província 

constituída por Lei Imperial no. 1592, de 5 de setembro 

de 1850. 

Com a instalação da nova província, em 1 de janeiro de 

1852, a situação de atraso da antiga comarca do Alto 

Amazonas melhorou. Foi criada a Biblioteca Pública. O 
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Primeiro jornal foi fundado em 5 de setembro, com o 1 

número circulando a 3 de maio de 1851, e substituído 

pelo nome de "Estrela do Amazonas", do mesmo 

proprietário, o cidadão Manuel da Silva Ramos. depois 

destes, outros jornais apareceram: o "Amazonas", por 

exemplo, fundado pelos jornalistas Antônio da Cunha 

Mendes, jornal que seria, com o andar do tempo, o 

veículo dos atos oficiais e o pensamento expresso dos 

governos provinciais. Seria também a primeira casa 

editora do Amazonas, editando o romance marítimo "A 

Fragata Diana", do Almirante Paulino Von Hoonholtz, 

em 1877. O jornal como a Biblioteca Pública foram as 

bases do desenvolvimentos da cultura local, junto ao 

teatro e às escolas de caráter profissional. Tenreiro 

Aranha idealizou o Instituto de Educandos Artífices, que 

funcionou em Manaus durante muitos anos e formou 

técnicos em várias profissões. O seminário episcopal, 

por sua vez, ofereceria uma espécie de curso secundário 

até que fosse criado o Ginásio Amazonense Pedro II, 

antigo Liceu. 

A província do Amazonas também ofereceu ao Brasil 

exemplos de interesse maior pela situação dos escravos 

africanos, partindo daqui as primeiras leis manumissivas, 

posto que realmente a escravatura na região não tivesse a 

expressão que teve no Maranhão, Pernambuco, Bahia, 

Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, onde a 

agricultura sustentava a economia nacional. Não tivemos 

agricultura. A região sempre se favoreceu do sistema 

coletor primário e até hoje esse sistema vigora com sua 

componente - a troca, a permuta, a carência de 

numerário, de valor circulante. 

Tanto as sociedades manumissivas encarregadas de 

alforriar escravos, como as sociedades de letras e artes, 

existentes no passado, e vivendo de sua própria 

constituição orgânica para o homem da Bacia Amazônia, 

em termos de cultura e de direitos humanos, que se 

refletiria no futuro. É inegável que foi durante a 

Província, isto é, em 1852 até 1889, que o entusiasmo 

pelo teatro floresceu, bem como pelas academias de artes 

e letras. Tivemos menos de cinco teatros antes da 

construção do moderno Teatro Amazonas, idealizado em 

1881 e inaugurado em 1896. Grandes artistas 

internacionais se exibiram em teatros de Manaus, mesmo 

antes da construção do atual edifício, o que prova que 

havia necessidade de derivados sadios e uma evasão 

cultural digna de nota. 

É na Província que começam a circular navios de grande 

cabotagem e as linhas internacionais para a Europa e a 

América do Norte, porque é também nesse período que a 

goma elástica possui maior procura, e vai enriquecer os 

cofres do Estado. O Amazonas viveu seus dias de 

esplendor afastado do Rio de Janeiro e de São Paulo, 

ligado à cultura européia. Desde os primeiros dias da 

Província que os filhos de famílias apossadas vão para a 

Europa Estudar, mesmo aqueles destinados à Igreja. 

Manaus povoa-se de construções magníficas, que vão 

substituindo as casinhas de taipa com telhados de palha. 

A Europa - Inglaterra, França, Portugal e outros países - 

fornece pontes de ferro, casas de ferro pré-fabricadas, 

fontes ornamentais, material elétrico, bondes, 

automóveis, movéis, vestidos, sapatos, tudo quanto Paris 

e Londres anunciavam como novidades. Os primeiros 

cinemas "Hervet" foram montados em Manaus e o povo 

pôde assistir, com diferença de dias, Santos Dumont 

sobrevoar Paris ou cenas da guerra russo-japonesa. 

A par de toda essa criatividade e expansão material-

cultural, a defesa e garantia do Estado passa a constituir 

uma preocupação do governo central, que instala em 

Manaus uma Capitania dos Portos e um Comando das 

Armas, uma flotilha de guerra e outros elementos de 

destaque na segurança nacional. O Amazonas participou 

da Campanha contra o Paraguai, enviando seus filhos - 

os Voluntários da Pátria, e nomes como Luís Antony ou 

Benjamim Silva, para citar como exemplo, deram provas 

de bravuras e amor à Pátria, morrendo na luta e 

recebendo a consagração universal do País. O Amazonas 

também compareceu com um Batalhão da Polícia Militar 

à Campanha de Canudos e comandados pelo valoroso 

Coronel Candido Mariano. Esta Polícia Militar foi a 

primeira a entrar no arraial de Canudos, mas lá ficaram 

enterrados alguns dos briosos componentes. A bandeira 

nacional transportada pelo 1 Batalhão de Polícia 

conserva-se no quartel do mesmo, e podem-se ver os 

dilaceramentos provocados pela metralha e as manchas 

de sangue. 

Não poderíamos deixar de enumerar os grandes surtos 

culturais dos últimos dias da província nos legaram e 

que foram malbaratados: o Museu Botânico do 

Amazonas, que teve como diretor o eminente Dr. João 

Barbosa Rodrigues; a Sociedade Geografia do 

Amazonas, dirigida pelo coronel Pimenta Bueno, além 

daquelas outras de quem citamos, a Sociedade de 

Música de Letras e das Artes, de Danças, etc. Homens 

notáveis nas letras e nas artes o Amazonas naquele 

tempo produziu: Paulino de Brito, Torquato Tapajós, 

poetas; Estelita Tapajós, filosofia; Lima Bacuri e 

Aprígio Martins de Meneses, historiadores; Pedro Luís 

Sympson, tupinólogo; Bertino de Miranda Lima, 

pesquisador social; e cientista, botânico, prosadores, 

musicistas, etc. É ainda na Província que floresce o 

jornalismo, tivemos jornais e revistas em todas as 

línguas, mas principalmente em inglês, espanhol, 

hebraico, árabe, francês, italiano e alemão. 
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Durante dias do Império até o final da Província, o 

Amazonas recebeu a visita de vários 

cientistas/exploradores: Carlos Felipe Von Martius, Von 

Spix, Chandless, Sprice, Agassis, Wallace, Batés, que 

enriqueceram o conhecimento universal com a zoologia, 

a fitologia, o folclore, a linguística amazonense, sem 

aludir a outros, como Júlio Verne, que nunca tendo 

vindo ao amazonas, escreveu o romance amazônico "A 

Jangada"; ou Paul Marcoy, Oliver Ordinaire, Henri 

Coudreau, etc. 

 

As principais ocorrências desse período: 

• A primeira viagem do navio a vapor “Guapiçu”, que 

saiu de Belém, em 1843, com destino a Manaus. 

• A criação das diretorias de Índios pelas quais as aldeias 

passavam a ser administradas por diretores pagos com 

honras e graduações –instituídas em 1845. 

• A elevação da vila de Manaus para cidade de Nossa 

Senhora da Conceição da Barra de São José do Rio 

Negro, em 1848. 

 

 

A Navegação a Vapor 

Antes da utilização do navio a vapor, as trocas 

comerciais entre Belém e Manaus eram feitas por30 a 40 

escunas de 15 toneladas e por cerca de duas mil canoas, 

num transporte que durava até dois meses. 

A navegação a vapor no rio Amazonas iniciou-se a partir 

de pressões internacionais. A lei n.°. 3749,de 7 de 

dezembro de 1866, autorizou a navegação internacional 

no rio Amazonas, Tocantins, Tapajós e o São Francisco. 

A empresa de navegação de maior expressão era a de 

Mauá, mas havia pequenas empresas locais. Alexandre 

Amorim criara a Companhia Fluvial do Alto Amazonas, 

obtendo o monopólio do Purus, do Madeira e rio Negro 

por vinte anos. Foi a partir daí que empresas inglesas e 

norte-americanas passaram a se instalar no Amazonas. 

EXERCÍCIO 

01. “Manaus, a partir dos últimos anos do século XIX e 

das primeiras décadas do século XX, não era mais a 

cidade observada por Bates, em 1850, Avéllamant, 

em 1859,e Agassiz em 1865...Tudo girava 

em torno do centro, a vida da cidade era vivida por 

todos os segmentos sem distinção: sólidos 

edifícios em estilo europeu, primitivas casas 

taperas de barro, ora rua, ora igarapé, numa porta uma 

cara branca, bem perto daí banha 

se um menino fusco”(MASCARENHA DIAS, Ednéia. A 

Ilusão do Fausto, 2002, p 29).Daí se conclui que: 

a) Em Manaus, havia uma conciliação de classes sociais, 

onde não existiam lutas de classes entre 

forças poderosas, mas, pelo contrário, inexistia a 

exploração do homem. 

b) A Manaus dos naturalistas já era a Paris dos 

Trópicos, cidade moderna e elegante. 

c) A cidade não vai sofrer mudanças ou estratificação 

segundo uma nova configuração a de classes, devido à  

forte influência cultural indígena. 

d) A cidade sofre, a partir de 1890, seu primeiro grau 

de surto de urbanização graças aos 

investimentos propiciados pela acumulação de capitais, 

via economia do látex. 

e) A modernidade não mudou o estilo de vida, 

as condições materiais de existência de Manaus. 

02.“Em 1848, a vila de Manaus foi promovida à 

condição de cidade da Barra do Rio Negro e, em 5 

de setembro de 1850, a Comarca do alto 

Amazonas foi elevada à categoria 

de Província”.(MESQUITA, Otoni. Manaus: História e 

Arquitetura, 2002, p.29.) 

Sobre essas novas condições, iniciava(m)- se na segunda 

metade do séc. XIX. 

a) O período das trevas na cidade de Manaus 

devido ao extremo abandono e um decrescimento 

demográfico, êxodo urbano. 

b) Mudanças significativas na história da cidade, e a 

região passou a despertar um crescente interesse 

internacional, atraindo grande número de viajantes. 

c) Perspectivas de mudanças para toda a Amazônia. Mas 

Manaus continuaria uma cidade mestiça, sem nenhuma 

perspectiva. 

d) Grandes transformações para toda a Região; Manaus, 

como conseqüência, foi transformada na cidade mais 

importante da Amazônia,atraindo capitais estrangeiros e 

vários imigrantes, o que possibilitou a fundação da 
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Zona Franca de Manaus. 

e)Mudanças políticas para a Região. Mas, apesar de o 

Amazonas ter sido elevado à categoria de Província 

desde setembro de 1850, a instalação de fato só 

ocorreu em 25 de dezembro de 1952, quando Gilberto 

Mestrinho assumiu a Presidência da província. 

 

03.Analise os itens abaixo e depois marque a alternativa  

correta: 

I.Até o fim do século XVIII, o Lugar da Barra não 

passava de obscuro povoado da capitania 

de S. José do rio Negro. 

II.Em 1791,o governador 

Manuel da Gama Lobo D’Almada, sem autorização 

do governador do Grão-Pará, ao qual estava 

subordinado, transferiu a sede 

do governo de Mariuá para o Lugarda Barra, o que 

gerou um repentino progresso na região. 

III.Na região onde foi instalada a Fortaleza da Barra 

de São José do rio Negro, em 1669, foram reunidos 

os índios barés, banibas, passes, manaos, aroaquis juris e 

outras tribos que deram origem ao povoamento. 

a)I está certa. 

b) II está certa. 

c)III está certa. 

d) Todas estão certas. 

e)Todas estão erradas. 

 

 

04.(SAES) O governo do Pará, ao executar o 

Código Civil Processual de 1832, dividiu,no ano 

seguinte, a Província em três co-marcas: a do Grão-Pará, a 

do Baixo Ama-zonas e a do Alto Amazonas. A comarca 

do Alto Amazonas passou a ter como sedes 

as seguintes vilas: 

a)Barra do rio Negro, Ega, Maués e Barcelos. 

b) Manaus, Tefé, Luséia e Mariuá. 

c)ltacoatiara, Manaus, Barcelos e Serpa. 

d) Borba, Silves, Tupinambarana e Barra do 

rio Negro. 

e)Manaus, ltacoatiara, Barcelos e Tefé. 

 

05.As expedições sertanistas possuíam como meta 

maior penetrar no meio ambiente amazônico em busca 

das “drogas do sertão”. Do ponto de vista 

da manutenção dos povos da região, entretanto, essas 

operações tiveram as seguintes implicações: 

a)Impulsionaram a fundação de fortes e feitorias, além 

de estabelecer um maior domínio, reconhecimento e 

ocupação da região por parte do colonizador português. 

b) Promoveram simplesmente a extinção de milhares 

de índios. 

c)Contribuíram unicamente para o saqueamento e a 

exploração, em larga escala, dos recursos ambientais. 

d) Fundaram cidades e transformaram os índios em 

cidadãos. 

e)As alternativas “a” e “b” estão certas. 

 

06.Era um quadro quase perfeito e as paredes quase 

grossas. Tinha quatro metros de altura. Não havia o 

menor sinal de uso de fogos de artilharia. “Até nos 

admiramos como um punhado de heróis conseguiu 

emergir, nesse lugar, do escurantismo da selva, 

em pouco tempo, em uma aldeia, depois um arraial,mais 

tarde o lugar, a vila e a cidade.” 

(MONTEIRO, Mário Ypiranga. Fundação de Ma- 

naus. 4.aedição, Manaus: Editora Metro Cúbico, 

1994, pg.16). 

O texto acima refere-se à ruína da Fortaleza de São José 

do rio Negro, em 1823. Sobre a origem de Manaus, é 

correto afirmar: 

a)Em torno de 1669, ergueram no local um forte batizado 

com o nome de São Sebastião do rio Negro, no lugar 

ocupado pelos barés e xirianas. 

b) A origem de Manaus data do século 

XV,quando os espanhóis passaram a explorar a Região 

Amazônica em busca de escravos indígenas. 

c)Em torno de 1669, na enseada do Tarumã, 

foi erguida a primeira povoação do rio 

Negro. Posteriormente se estabeleceu, à margem 

esquerda do rio Negro, 

um Forte batizado com o nome de Fortaleza da Barra 

de São José do rio Negro de onde surgiu a 

cidade de Manaus.                                                        

d) A cidade de Manaus data de 1848, quando a Vila 

de Manaus foi elevado à Condição de cidade, em 24 

de outubro.                                                                       

e)A cidade de Manaus surgiu em 1852, 

quando foi definitivamente batizada com 

tal nome. 

07.(PSC–III) O processo da criação da Província 

do Amazonas é peculiar. Após ser aprovada pela câmara 

dos deputados (1843), o projeto passou sete anos para 

ser apreciado pelo senado. Então, em julho de 1850, 

entrou em pauta, foi aprovado em agosto e sancionado 

pelo imperador no mês seguinte. O que aconteceu, nesse 

momento, que justificava tal celeridade para a 

aprovação de um projeto que já estava há tanto tempo em 
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tramitação? 

a)As pressões internacionais para a abertura 

do Amazonas à navegação que recrudesceram nesse 

momento, fazendo que o império se visse premido a 

adotar medidas estratégicas para garantir suas 

prerrogativas na região.  

b) A força da pressão do movimento autonomista 

no Amazonas que ganhou a adesão 

de importantes políticos paraenses como João Batista 

Tenreiro Aranha. 

c)Uma vigorosa reação do império brasileiro 

às manobras internacionais dos EUA na tentativa 

de criar um território destinado aos ex-escravos, libertos a 

partir da Guerra de Secessão. 

d) O avançado estado das negociações do 

governo brasileiro com a Argentina, o Paraguai, a 

Colômbia e o Peru, para construção de uma rede 

comercial que se estenderia da região do Prata até o 

Oceano Pacífico. 

e)Uma manobra – fracassada – dos políticos paraenses 

no sentido de abortar definitivamente o processo 

de separação do Amazonas do Pará. 

08. Sobre as políticas adotadas durante o período 

Pombalino para a Amazônia julgue os itens abaixo e 

marque a alternativa ERRADA. 

I. Modificou a administração colonial e expulsou os 

jesuítas sob a justificativa de que eles estavam 

construindo um Estado dentro do Estado português. 

II. Introduziu escravos negros e, substituiu a escravidão 

indígena por esses novos escravos.  

III. Criou a Companhia de Comércio do Grão-Pará e 

Maranhão para controlar as atividades comerciais e 

estabelecer o Pacto Colonial na Amazônia. 

IV. Incentivou a produção manufatureira, mas proibiu o 

cultivo de produtos tropicais e incentivou o cultivo de 

drogas do sertão. 

a) I e II estão certos. 

b) I e III estão errados. 

c) I e IV estão certos. 

d) II e III estão errados. 

e) II e IV estão errados 

 

09.No final do século XVII, o descontentamento local 

dos colonos do Estado do Maranhão era grande: não 

tinham acesso às aldeias de índios para recrutar 

trabalhadores e estavam insatisfeitos com o desempenho 

da Companhia de Comércio do Maranhão (1682-1684). 

Logo traduzido em sublevação, o movimento dos 

colonos maranhenses ficou conhecido como: 

a) Guerra dos Emboabas 

b) Guerra dos Mascates 

c) Confederação do Equador 

d) Revolta dos Beckman 

e) Sedição de Vila Rica  

 

10.Na segunda metade do século XVIII, a política 

ilustrada implementada pela Coroa portuguesa em suas 

áreas coloniais tratou a Amazônia com certa 

especificidade. A despeito disso, muitas medidas 

adotadas durante o gabinete pombalino foram comuns ao 

conjunto da colônia portuguesa na América. Das 

alternativas abaixo, assinale aquela que contempla 

algumas dessas medidas.  

a) Estímulo ao cultivo de produtos destinados à 

exportação e a liberação dos portos à atuação 

mercantil dos ingleses, grandes parceiros comerciais 

de Portugal. 

b) Reforço às fronteiras do norte e do sul, através da 

reestruturação dos exércitos e implantação de novos 

núcleos com colonos portuenses, mazaganistas, além 

de ciganos e degredados. 

c) Criação de companhias monopolistas de comércio e a 

expulsão dos religiosos. 

d) Incentivo ao tráfico africano para abastecer a região 

litorânea, ao mesmo tempo em que se estimulava o 

apresamento de índios escravos nas áreas de fronteira 

para abastecer as novas propriedades emergentes da 

política de estímulo à exportação.  

e) Reformulação das estruturas administrativas com a 

criação de novas unidades (Estado do Grão-Pará e 

Maranhão) e novos órgãos (Conselho Ultramarino) 

com o objetivo de promover a descentralização 

administrativa e fiscal da colônia. 

 

11.O processo de criação da Província do Amazonas é 

peculiar. Após ser aprovado pela Câmara dos Deputados 

(1843), o projeto passou sete anos para ser apreciado 

pelo Senado. Então, em julho de 1850 entrou em pauta, 

foi aprovado em agosto e sancionado pelo Imperador no 

mês seguinte. O que aconteceu, nesse momento, que 

justificaria tal celeridade para aprovação de um projeto 

que já estava há tanto tempo em tramitação? 

 

a) As pressões internacionais para a abertura do rio 
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Amazonas à navegação que recrudesceram nesse 

momento, fazendo com que o Império se visse 

premido a adotar medidas estratégicas para garantir 

suas prerrogativas na região. 

b) A força da pressão do movimento autonomista no 

Amazonas que ganhou a adesão de importantes 

políticos paraenses como João Batista Tenreiro 

Aranha. 

c) Uma vigorosa reação do Império brasileiro às 

manobras internacionais dos EUA na tentativa de 

criar um território destinado aos ex-escravos, libertos 

a partir da Guerra de Secessão. 

d) O avançado estado das negociações do governo 

brasileiro com a Argentina, Paraguai, Colômbia e 

Peru, para construção de uma rede comercial que se 

estenderia da região do rio da Prata até o Oceano 

Pacífico.  

e) Uma manobra – fracassada – dos políticos paraenses 

no sentido de abortar definitivamente o projeto de 

separação do Amazonas do Pará. 

 

12. Em abril de 1832, um levante militar no Lugar da 

Barra foi apropriado pela elite transformando-se em uma 

importante manifestação de caráter essencialmente: 

 

a) Populista b) Separatista c) Socialista 

d) Autonomista e) Abolicionista 

13.(UEA–2006) A respeito da Cabanagem, assinale a 

afirmativa  correta. 

a) A cabanagem foi o desdobramento das rebeliões 

indígenas lideradas pelo Cônego Batista Campos e teve 

caráter mais ingênuo e religioso do que político. 

b) Iniciada como conflito entre oligarquias, a 

Cabanagem, pela participação dos líderes exaltados e das 

massas dos cabanos que seguiam sua liderança, 

converteu-se em rebelião de cunho social. 

c) A rebelião dos cabanos, muito violenta pela intensa 

participação popular, manifestou-se contra a deposição 

de D. Pedro I, a quem os mais simples se devotavam. 

d) A intervenção estrangeira no Pará visou ao controle 

da desordem generalizada evidente de confusão 

ideológica dos cabanos, e não à mera repressão da 

contestação política, já tão tolerada pelo Império. 

e) A Cabanagem começou como um conflito entre os 

oligarcas Clemente Malcher e Lobo de Souza, mas 

converteu-se em conflito social pelo 

radicalismo antiescravista. 

Comentário:  A Cabanagem foi um movimento de 

cunho social caracterizado como o conflito mais violento 

do período regencial, o único em que as massas 

populares chegaram, de fato, ao poder. 

14. O sistema de aviamento pôs para funcionar toda a 

economia amazônica da fase da borracha e ainda persiste 

em nossos dias. 

Assinale a alternativa abaixo em que melhor está 

relacionada com o sistema de aviamento: 

a) O aviamento organiza-se em forma de cadeia 

horizonte, envolvendo diretamente o 

seringueiro e as grandes exportadoras 

internacionais. 

b) O aviamento era uma atividade própria dos 

regatões. 

c) As grandes casas aviadoras eram propriedades 

dos seringalistas. 

d) Aviar, significa uma atividade mercantil 

exclusiva realizada entre o seringueiro e o 

seringalista. 

e) O termo aviar, na Amazônia, significa fornecer 

mercadoria a crédito. 

 

15. Sobre o Ciclo da Borracha. Não é correto afirmar: 

a) Foi um dos grandes responsáveis pela acumulação de 

capital que fez com que a burguesia local, tivesse sua 

casa de Espetáculos (Teatro Amazonas) e o Bonde 

Elétrico. 

b) Foi responsável pela criação da Escola Universitária 

Livre de Manaós em 1909, com o objetivo de elevar o 

nível educacional da elite local. 

c)  A riqueza gerada pelos seringais foi gozada por 

todos, pois até mesmo as classes sociais mais pobres 

tiveram acesso a Manaus da “Belle Epoque”. 

d) Foi um dos principais produtos de exportação do 

nosso país, dividindo com o café a hegemonia 

econômica do inicio da nossa república. 

e)  Foi nesta época que as empresas de engenharia 

inglesas construíram as estruturas de saneamento da área 

central da capital. 
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A ÁRVORE QUE CHORA 

A industrialização do látex ocorreu após a viagem de 

Charles Marie de la Condamine, em 1743, que desceu o 

Amazonas, comissionado pela Academia de Ciências de 

Paris para a medição do arco do Meridiano, no Equador, 

e levou amostra para a Academia de Ciências Naturais 

de Paris. 

Mas o interesse comercial e industrial pelo látex só 

aumentou significativamente a partir da segunda metade 

do século XIX, após a descoberta do processo de 

industrialização. Com a vulcanização da borracha, em 

1839, por Charles Good-year e por Hancock, em 1842, 

que tornou mais resistente e quase insensível às 

variações de temperatura, assegurando sua elasticidade e 

impermeabilidade, o uso do produto estendeu-se pela 

Europa e pelos Estados Unidos. 

É a partir daí que o surto da borracha inicia-se, pois 

aumenta a procura dessa matéria-prima no mercado 

mundial. Em princípio, o trabalho utilizado na produção 

era o do indígena e do caboclo. Com o tempo, essa mão-

de-obra tornou-se insuficiente. Os governos locais 

passaram a importar mão-de-obra nordestina por meio de 

propagandas enganosas. 

A Mão-de-obra 

Em princípio, os nordestinos passaram a se instalar ao 

longo dos rios, tanto os do Amazonas quanto os do Pará, 

mas logo se lançaram à empresa da floresta. Nesse 

período, começou a penetração nos rios Purus, Juruá, 

Bolívia (Acre) e Peru. Mas esse povoamento não se 

processou de forma planejada, pois teria vindo cerca de 

meio milhão de nordestinos para a Região Amazônica. 

O arrocho era a técnica utilizada pelos nordestinos; 

tratava-se de fazer cortes profundos nas árvores e, 

depois, amarrá-las com cipó a fim de espremê-la – uma 

técnica predatória. 

O Seringal 

No início da exploração do produto, não se formou a 

propriedade fundiária. Os extratores atiravam-se às 

atividades predatórias, uma vez que a exploração era 

passageira. 

Com o rush da borracha, a situação modificou-se. O 

abandono do sistema predatório de aniquilamento das 

árvores e o início da concorrência entre os que viviam da 

empresa tornaram-se necessários à ocupação permanente 

da terra. A posse da terra não ocorria de forma tranqüila. 

Geralmente, havia conflitos entre os seringalistas e os 

seringueiros contra os índios ou, ainda, entre os próprios 

seringalistas. 

Na margem, erguiam-se o barracão central e os menores 

(esses barracões serviam como armazém de borracha 

defumada). O barracão central, construído de madeira ou 

paxiúba, com cobertura de zinco e levantado sobre 

barrotes de madeira para a proteção contra as enchentes, 

era a residência do seringalista, o depósito de produtos 

de abastecimento dos seringais e o escritório.Com o 

desenvolvimento das atividades e os grandes lucros, as 

residências ganharam a feição de chalés europeus. 

Os  barracões eram feitos de paxiúba e cobertos de 

palha; neles moravam os empregados do seringal. 

O “centro” era o interior do seringal, onde se instalavam 

e trabalhavam os seringueiros. Próximo a ele, situava-se 

outra barraca onde se fazia a defumação do látex. 

 

As Técnicas de Produção 

 

A primeira tarefa, que levava dias, era a abertura de 

estradas (caminhos) para a coleta do látex. Em cada 

estrada, havia, em média, cem ou duzentas árvores, e 

cada seringueiro tinha, a seu cargo, três estradas, 

trabalhando uma a cada dia.A tarefa de coleta era feita 

no verão. Em geral, iniciava-se em maio e estendia-se 

até novembro. 

O seringueiro saía de madrugada para a estrada, levando 

uma lanterna na testa, a “poronga”, um rifle a tiracolo e 

um terçado na cintura. Dessa forma, os seringueiros 

faziam pequenas incisões nas árvores e, depois, 

colocavam uma tigelinha para coletar o látex. Seu 

regresso ocorria entre duas e três horas da tarde, quando 

fazia uma rápida refeição e, depois, passava à defumação 

do látex. 

A borracha produzida não era homogênea. Era 

classificada conforme seu acabamento, apresentação, 

resistência e impermeabilidade: borracha fina, entre fina 

e sernambi. 
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As Casas Aviadoras 

Eram estabelecimentos comerciais que abasteciam o 

seringal, dele recebendo a borracha. 

Realizavam, também, as operações de venda no exterior. 

Toda a despesa necessária à instalação do seringal era 

financiada pela casa aviadora que, pela transação, 

cobrava juros e comissões. 

O abastecimento do seringal era feito,na época,da coleta 

do látex. Os produtos aviados consistiam em utensílios 

para a extração, vestuários, alimentação, remédios etc., 

que eram vendidos a créditos ao seringalista e 

transportados ao seringal pelos navios-gaiola 

pertencentes às casas aviadoras. O fruto do aviamento 

era, também, debitado na conta do seringalista. 

 

Os Tipos Sociais 

O regatão marcou a paisagem social da Amazônia desde 

o início do século XVIII. Foi obscurecido pela 

presença das casas aviadoras. Eram aventureiros que iam 

vender quinquilharias ao homem amazônico. 

Em princípio, eram os portugueses ou os caboclos que 

exerciam essas atividades; depois, foram substituídos 

por judeus, sírios, libaneses. Essa atividade era 

considerada ilegal pelos seringalistas, que,por sua 

vez,possuíam o monopólio sobre o fornecimento de 

mercadorias ao seringal. 

 

O Apogeu do Rush 

 

A borracha apareceu, pela primeira vez, nos registros de 

exportação brasileira em 1827, comum a modesta 

exportação de trinta e uma toneladas. Durante muitos 

anos, nem toda a exportação do Amazonas era feita 

diretamente para o exterior; grande parte descia ao Pará 

e seguia rumo à Europa. 

De 1850 em diante, a goma elástica passou a ser o 

principal produto de exportação do vale do Amazonas, 

desaparecendo as produções de café, tabaco, algodão, 

salsa, cravo e diminuindo a de cacau. 

Até 1845, o Pará possuía, além da indústria extrativa, a 

manufatureira, produzindo sapatos, mochilas 

impermeabilizadas etc., exportando a borracha 

manufaturada. Em 1850, foram exportados138 873 pares 

de sapatos. Dessa data em diante, começou a ser 

mandada para o exterior apenas a borracha bruta e 

pouco manufaturada. 

Até o início do século XIX, não existiam, no País, 

fábricas de artefatos de borracha. Na medida em que o 

mercado internacional solicitou a utilização da borracha 

como matéria-prima industrial, o Brasil aumentou sua 

produção. A partir de 1852, a exportação cresceu 

sempre: em 1852: 1632 toneladas; em 1875: 7 729 987 

toneladas; em 1900: 24 301 456 toneladas. 

A última década do século XIX e os primeiros anos do 

século XX constituíram a época áurea da borracha. 

Os preços altos, então, alcançaram o apogeu. 

A Decadência do Ciclo 

Em 1876, o botânico inglês Sir Henry Wikhan embarcou 

70.000 sementes de seringueira para a Inglaterra 

clandestinamente. Dentre elas, vingaram7.000 mudas, as 

quais foram levadas para o Ceilão e,posteriormente, para 

a Malásia, Samatra,Bornéu e outras colônias britânicas e 

holandesas, nas quais se produziu uma goma de 

qualidade superior à nativa amazônica. A partir daí, a 

produção amazônica despencou vertiginosamente, 

principalmente com a quedado preço do produto no 

mercado internacional. A produção asiática suplantou a 

nativa. 

 

A LIBERTAÇÃO DOS ESCRAVOS NO 

AMAZONAS 

Os negros tiveram pouca participação na produção de 

riquezas na Amazônia devido à grande quantidade de 

mão-de-obra indígena, com preços mais baixos. Além do 

mais, foi criada, em1873, a Sociedade Emancipadora  

Amazonense,cuja finalidade era arrecadar fundos para 

libertar os escravos. 

A libertação dos escravos negros ocorreu no governo de 

Theodoreto Souto. José Paranaguá Foi um dos 

defensores da libertação, tendo sido o presidente da 

Sociedade Libertadora, fundada em 24 de novembro de 

1882. Outras entidades surgiram, tais como a “Comissão 

Central Abolicionista Amazonense, Primeiro de Janeiro, 

Libertadora Vinte e Cinco de março, Cruzada 
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Libertadora, Clube Juvenil Emancipador, Cinco de 

Setembro, Clube abolicionista Manacapuruense, 

Libertadora Codajaense e Amazonense Libertadora”. 

(DOS SANTOS: 2003, p.173) 

No dia 24 de maio de 1884, foram libertados os escravos 

de Manaus. E, em 10 de julho do mesmo ano, foi a vez 

da libertação dos escravos da província. 

ANEXAÇÃO DO ACRE 

Com o ciclo da borracha, milhares de nordestinos em 

busca de novas seringueiras ultra-passaram os limites do 

território brasileiro e chegaram ao Acre, em território 

boliviano. 

Em 1898, a Bolívia instalou uma alfândega no rio 

Aquiri, em Puerto Alonso, iniciando a cobrança de 

pedágios aos brasileiros, que se recusavam afazê-lo, 

originando repressões e revides. 

Em 1898, inúmeros seringalistas expulsaram os 

bolivianos. Estava iniciado o conflito. Nessa época, a 

Bolívia iniciou entendimentos com empresários 

internacionais para organizar uma companhia destinada 

a explorar o Acre. A empresa teria apoio militar dos 

Estados Unidos. 

O Estado do Amazonas financiou a segunda rebelião 

(1899), com a finalidade de incorporar o território ao 

Amazonas. 

Em 1900, ocorreu a terceira rebelião. Os bolivianos 

temerosos aceleraram as negociações com os grupos 

estrangeiros da Bélgica e dos Estados Unidos. Era 

uma tentativa de alijar a Inglaterra do mercado da 

borracha. 

Em 1902, ocorreu a quarta revolta, comandada por 

Plácido de Castro. O conflito teve início em Xapuri, que 

foi proclamado Estado Independente do Acre. A luta 

prosseguiu pela bacia do Purus.Em janeiro de 1903, 

Puerto Alonso foi tomada,passando a se chamar Porto do 

Acre. 

No dia 17 de novembro de 1903, foi assinado o Tratado 

de Petrópolis entre Brasil e Bolívia. Pelo acordo, a 

Bolívia vendia o Acre por dois milhões de libras, e o 

Brasil terminaria a construção da estrada de ferro 

Madeira–Mamoré. 

 

1907 - ESTRADA DE FERRO MADEIRA-MAMORÉ  

 

 

          A construção da estrada de ferro Madeira-

Mamoré, aspiração de quantos no final do século 19 e 

princípio do século 20 viviam na região hoje pertencente 

ao estado de Rondônia, visava ligar as bacias dos rios 

Guaporé, Mamoré e Beni, à navegação livre dos rios 

Madeira e Amazonas, até alcançar o Oceano Atlântico, 

contornando o problema representado pelas dezenove 

cachoeiras existentes entre Guajará-Mirim e Santo 

Antônio, e criando condições para que as riquezas 

minerais e florestais existentes naquela região pudessem 

ser exploradas.  

 

          A necessidade de implantação da ferrovia foi 

defendida inicialmente por um representante graduado 

da marinha de guerra americana, que em meados do 

século 19 preconizava a abertura do Amazonas e seus 

tributários ao comércio de todas as nações, e sua 

viabilidade técnica atestada posteriormente por outro 

oficial da mesma força. Tais manifestações aceleraram 

as primeiras tentativas para concretização da idéia, 

realizadas pela companhia americana P. T. & Collins, 

empreiteira da obra do início de 1878 a agosto de 1879, 

quando seus técnicos e operários abandonaram os 

trabalhos que faziam e retiraram-se da área, deixando 

para trás seis quilômetros de linha férrea construída e 

uma locomotiva Baldwin (ilustração), máquina que após 

ter sido abandonada serviu a alguns moradores do lugar, 

durante anos, como galinheiro, forno de padaria e 

depósito de água para tomar banho.  

          Em 1891, o coronel norte-americano George 

Church organizou outro empreendimento com essa 

mesma finalidade, tendo criado para tanto a Madeira-

Mamoré Rail Co., que assinou contrato com a empresa 

inglesa Public Works e obteve condições para construir a 

ferrovia a partir de um empréstimo de dois milhões de 

libras esterlinas, feito pelo governo boliviano junto a 

bancos de Londres. Mas pouco tempo depois a Public 

Works retirou-se do negócio sob a alegação de 

insalubridade no local da obra, e processou o coronel 

Church. Outras empreiteiras foram contratadas para dar 

continuidade ao trabalho, mas desistiram ou faliram no 

meio do caminho.  

 

          Anos mais tarde, a assinatura do Tratado de 

Petrópolis pactuado em 1903 com a Bolívia, permitindo 

a anexação pelo Brasil da área que hoje forma o estado 

do Acre, tornava obrigatório o reinício das obras, o que 

foi efetivado em 1907 e concluído em 1912, quando o 

percurso de Guajará-Mirim a Porto Velho, com 365 

quilômetros, aproximadamente, finalmente foi 

inaugurado. Essa tarefa foi executada por Percifal 
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Farquhar, fundador da Madeira-Mamoré Railway, 

mediante concessões que lhe foram feitas pelo governo 

brasileiro, tendo sido encarregada da parte física da 

construção a empresa May, Jeckyll & Randolph.  

 

          Palco de um espetáculo audacioso e ao mesmo 

tempo trágico, os trilhos da Madeira-Mamoré 

repousaram sobre as vidas de milhares de operários que 

nela trabalharam, vitimados pelos ataques de índios e 

animais ferozes, pelas doenças como a malária e por 

acidentes na construção. Desativada em 10 de julho de 

1972, a estrada de ferro que recebeu a denominação de 

“Ferrovia do Diabo” ainda mantém em atividade apenas 

um trecho de sete quilômetros, entre Porto Velho e 

Cachoeira de Santo Antônio, marco da fundação da 

cidade de Porto Velho. A velha locomotiva, denominada 

“Coronel Church” em homenagem ao militar norte-

americano que idealizou as primeiras tentativas de 

construção, foi removida em 3 de maio de 1981 para o 

Museu Madeira-Mamoré e incorporada ao acervo 

histórico do estado de Rondônia.  

 

           

 

          A Estrada de Ferro Madeira-Mamoré é uma das 

últimas linhas de trem a vapor no Brasil, e a única na 

Amazônia. A história desta ferrovia faz parte do 

Patrimônio Histórico Nacional brasileiro e é também a 

história e patrimônio dos construtores americanos, 

ingleses, chineses, espanhóis, dinamarqueses, 

caribenhos, italianos e alemães, entre outras 

nacionalidades. Aproximadamente 6.000 destes 

trabalhadores morreram de forma trágica nas frentes de 

trabalhos da Madeira-Mamoré: naufrágios, mortes por 

flechadas de índios, afogamentos, picadas de animais 

silvestres, e doenças como malaria, febre amarela, febre 

tifóide, tuberculose, beribéri, e outras que ocasionaram 

estas perdas.  

 

          A Madeira-Mamoré representa também a memória 

viva para esses trabalhadores e seus descendentes que 

ainda residem principalmente nas cidades de Porto 

Velho e Guajará-Mirim no Estado de Rondônia. Nosso 

objetivo com este site é promover via internet a 

democratização das informações sobre a Estrada de 

Ferro Madeira-Mamoré, expondo para o Brasil e para 

mundo a Ferrovia que teve o seu passado de dificuldades 

e glórias, o seu presente de abandono e o seu futuro de 

incerteza. Para isto, preparamos este site com conteúdo 

bastante diversificado e esperamos que este possa se 

tornar referência como uma das maiores fontes 

educadoras sobre a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré 

na Internet. 

 

República no Amazonas 

I – A Proclamação da República no Amazonas 

O movimento republicano no Amazonas começou em 

meados de 1889. Nesse período, um grupo de 

intelectuais da classe média (empregados do comércio, 

jornalistas, professores e políticos) criou, em Manaus, 

em 29 de junho, o Clube Republicano do Amazonas. 

O Clube Republicano lançou o seu primeiro manifesto, 

no lançamento do Clube, e logo recebeu o apoio do 

Partido Conservador e do Partido Liberal. 

O Amazonas vivia isolado dos acontecimentos do resto 

do País, pois não havia telégrafo em Manaus. A linha de 

telégrafo chegava só até Belém. Por isso, somente no dia 

21 de novembro de1889, chegou a notícia da 

Proclamação da República. A República no Amazonas 

foi proclamada por uma junta governativa trazida pelo 

vapor “Manaus”. 

O governo provisório era composto pelo coronel Pereira 

do Lago, capitão-de-fragata Lopes da Cruz, Emílio 

Moreira, Joaquim Sarmento, Cavalcante de Albuquerque 

e Carvalho Leal. 

No dia 22, perante a Câmara Municipal de Manaus, a 

junta assinou o termo de posse, iniciando suas atividades 

administrativas. A Assembléia Provincial reconheceu o 

Governo Provisório. Jáno interior do Estado, a adesão 

foi completa. 

A luta política entre liberais e conservadores pelo poder 

político e privilégios no Amazonas reinicia. O presidente 

do Governo Provisório foi o tenente de engenheiro 

Augusto Ximeno de Villeroy, escolhido à revelia. 

Augusto Ximeno dissolveu a Assembléia Provincial e as 

Câmaras Municipais; posteriormente,  nomeou vários 

conselhos para os municípios do Amazonas. Instituiu 

várias reformas administrativas, dentre as quais podemos 

citar: criou o Instituto Normal Superior, fundiu o 

Ginásio Amazonense e a Escola Normal e extinguiu o 

Museu Botânico. 

O governo de Augusto Ximeno, também, processou as 

eleições para representação amazonense na Constituinte 

de 1891. Licenciado, Augusto Ximeno retirou-se para o 

sul e entregou o governo ao tenente de engenheiro 

Eduardo Gonçalves Ribeiro. 
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Eduardo Gonçalves Ribeiro, que chegara a Manaus em 

1887, ao receber os encargos da administração do 

Estado, não decepcionou o espírito positivista, 

procurando obter apoio da base popular para manter-se 

no governo, que assumiu,pela primeira vez, em 2 de 

novembro de 1890sendo afastado do cargo a 4 de abril 

de 1891, re-tornando no dia 12 seguinte, pela vontade 

popular, em manifesto firmado por 363 pessoas dentre as 

de maior influência em Manaus, nele permanecendo até 

5 de maio de 1891, quando transferiu o cargo ao Barão 

de Juruá, Guilherme José Moreira, 1.° Vice-Governador. 

Seus serviços foram imediatamente reconhecidos pelo 

comando militar e revolucionário, sendo promovido a 

Capitão de 1.° classe em 7 de junho 

de 1891, o que provocou sua transferência para o Rio de 

Janeiro logo no dia 27, onde deveria assumir o cargo de 

professor da Escola Superior de Guerra, para o qual fora 

designado. 

Retornou ao cargo de Governador do Estado quando da 

renúncia do Coronel. Gregório Thau-maturgo de 

Azevedo, sendo, inclusive, o candidato do partido 

Democrata para a chefia do Poder Executivo estadual, 

em 1892, mesmo estando em pleno exercício do cargo. 

Por essa razão, foi Governador do Amazonas no período 

de 23de julho de 1892 a 23 de julho de 1896. Morreu em 

Manaus, em circunstâncias ainda não bem esclarecidas, 

em 14 de outubro de 1900. 

As principais transformações ocorridas no governo de 

Eduardo Ribeiro foram: criou a Comarca de Antimari, 

Humaitá e Coari; iniciou a construção do Teatro 

Amazonas; elevou à categoria de vila a paróquia de 

Fonte-Boa e declarou feriado nos dias 13 de março, 10 

de julho, 5 de setembro e 21 de novembro. 

 

II – Os Projetos de Intervenções na Economia 

na Amazônia 

No início do século XX, a produção racional 

asiática começou a superar a produção nativa da 

Amazônia. A Associação Comercial do Amazonas 

organizou, em 1910, em Manaus, o “Congresso 

Comercial, Industrial e Agrícola”, para discutir os 

problemas relativos à avicultura. 

Em 1912, o governo federal encampou um 

programa intitulado “Plano de Defesa da Borracha”. 

Esse programa estabelecia um estímulo à produção e 

industrialização da borracha, à migração, à saúde, ao 

setor de transportes, à produção agrícola alimentar e à 

pesca. 

O programa destinava-se a todo território nacional, isto 

é, a todos os estados brasileiros onde havia árvore 

produtora de goma elástica. 

A Companhia Ford do Brasil, com o propósito de fugir 

das manobras dos ingleses e holandeses de reduzir a 

produção da borracha no sudeste asiático, fez 

uma projeto de exploração da borracha silvestre e a 

plantação de mudas em Santarém,num projeto chamado 

de Fordlândia. O projeto faliu, pois tanto os fungos 

quanto a falta de mão-de-obra contribuíram para que o 

projeto não tivesse sucesso. 

A Fordlândia foi permutada, em 1934, por Bel terra, ou 

seja, uma área mais próxima de Santarém. 

 

III – O Tenentismo no Amazonas ou a Rebelião 

de 1924, em Manaus 

A brutal recessão que se seguiu após a decadência do 

Ciclo da Borracha gerou um clima de ins-tabilidade 

política no Estado do Amazonas. Des-de a proclamação 

da República no Amazonas e em função da 

enorme receita do Estado, devido ao Ciclo da Borracha, 

havia acirradas disputas políticas, em época de eleição, 

entre as oligarquias locais. No período que se 

seguiu,pós-rush,a crise política acentuou-se. 

Mas essa crise não era só uma particularidade 

amazonense, pois, no Brasil, foi instalada a 

política oligárquica, desde a chegada dos cafeicultores 

ao poder. A maior expressão dessa política foi a 

instalação da convencional “política dos governadores” 

ou do “café-com-leite”. Por essa organização, o governo 

brasileiro era escolhido entre os paulistas e os mineiros, 

que, por sua vez, recebia o apoio do Senado, 

representantes das oligarquias estaduais. 

A política dos grupos oligárquicos não era, portanto, 

uma característica somente do Amazonas. Em todo o 

Brasil, havia práticas comuns tais como o coronelismo, a 

fraude eleitoral, a perseguição política, a corrupção e o 

voto de cabresto. No Brasil, surgiram vários movimentos 

contrários a essa política, dentre os quais podemos citar o 

Tenentismo. 
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Surgido no seio das Forças Armadas, entre os jovens da 

baixa oficialidade, o Tenentismo estendeu-se de 1922 até 

1934, opondo-se frontalmente ao sistema republicano 

vigente, que privilegiava apenas as oligarquias estaduais 

e fazia proliferar a corrupção e a violência na 

política brasileira. 

O movimento recebeu apoio de militares de patentes 

superiores e civis provenientes da classe média urbana, 

que pregavam a moralização das políticas públicas, 

maior centralização do Estado, voto secreto e 

restauração das forças militares.Os militares entendiam 

que os civis degeneraram a República por meio das 

oligarquias e julgavam seus salvadores. 

O levante de 1922, que culminou com o episódio do 

Dezoito do Forte, fracassou. Todavia uma nova rebelião 

tenentista, em 15 de julho de 1924, foi deflagrada, na 

qual se tomou a capital paulista, ocupando-a por 22 dias. 

Nesse segundo momento do Tenentismo, é que 

influenciou a rebelião de Manaus. 

A estratégia tenentista partia da tomada de várias 

capitais do País e, simultaneamente, ocuparia a capital 

da República e tomaria poder. 

O governo federal, para desarticular os rebeldes, 

principalmente no Rio de Janeiro, onde o foco era mais 

forte, optou por transferir esses militares para outras 

cidades do Brasil, principalmente no Norte. Para 

Manaus, vieram transferidos os tenentes Alfredo 

Augusto Ribeiro Júnior e José Azamor, dentre outros. A 

oficialidade do exército na região era basicamente 

constituída de militares ”rebeldes” vindos de outros 

Estados como forma de desmontar possíveis focos de 

rebelião 

 

Por outro lado, em 1924, em Manaus, o clima de 

inquietação e de descontentamento com o governo de 

Rego Monteiro era geral. A população vivia numa aguda 

crise econômica, e o grupo oligárquico dominante 

perseguia seus opositores. 

Percebendo a conjuntura favorável à rebelião, os 

militares rebeldes, em geral, indivíduos sem vínculo com 

a região, decidiram liderar o movimento na cidade. 

Porém a rebelião não deveria limitar-se a Manaus. Pelo 

contrário, ainda sob influenciado plano proposto pelos 

militares, em 1922, o movimento se estenderia ao 

Nordeste até alcançar a capital da República. Estava 

preparado o esquema geral da revolta. 

Em meio a esse clima, surge a notícia da rebelião de 05 

de julho de 1924, em São Paulo, o que colaborava para 

aumentar ainda mais o entusias modos militares, bem 

como da população de Manaus e Belém que, a essa 

altura, já via o movimento tenentista com simpatia. 

Então, ao lançar a candidatura de Aristides da Rocha 

para o governo do Amazonas, de 1925 a1929, a fim de 

assegurar a continuidade do domínio da oligarquia que 

estava no poder, Rego Monteiro (cacique político dessa 

oligarquia dominante) acendeu o estopim que levou os 

militares à ação decisiva de iniciar o levante. 

 

Eclode a Rebelião 

 

O governador em exercício, Turiano Meira, já havia sido 

alertado pelo presidente da República, Arthur Bernardes, 

sobre a preparação da rebelião militar em Manaus. No 

entanto nenhuma iniciativa foi tomada para desarticular 

o movimento e,em 23 de julho de 1924, deflagrou-se a 

revolta. 

O governador fugiu pelos fundos do palácio, enquanto 

os militares tomavam a sede do governo pela frente, 

impondo, por meio das forças das armas, o 1.° tenente 

Alfredo Augusto Ribeiro Junior à frente do governo dos 

revoltosos, que agora dominavam Manaus. 

O tenente Ribeiro Júnior, logo após tomar o poder, 

verificou que os salários dos funcionários públicos 

estavam atrasados já fazia seis meses. Por isso, instituiu 

o Tributo de Redenção (que foi o confisco das contas 

bancárias dos milionários,suspeitos de corrupção, e dos 

imóveis do governador Rego Monteiro, levados a leilão, 

para o pagamento dos proventos dos funcionários 

públicos, que estavam em atraso). 

Pretendendo assegurar o controle total da capi-tal, os 

militares prenderam autoridades e elementos ligados ao 

grupo Rego Monteiro. Apossaram-se das estações 

telegráficas, telefônicas e do vapor Bahia do Lloyde 

Brasileiro. Difundiram suas idéias através do Jornal do 

Povo, convocaram reservistas para a luta aramada e 

procuraram, logo em seguida, alcançar outros pontos, 

fazendo com que a rebelião chegasse ao município de 

Óbidos, no baixo Amazonas. 
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A Repressão ao Movimento 

A estratégia de combate e repressão do governo central 

aos militares rebeldes operou-se planejadamente por 

etapas, porém sem demoras. Primeiro reprimiu o 

movimento que havia tomado São Paulo em fim de 

julho. Em seguida, partiu para o Nordeste e desfez o 

motim sergipano, que havia iniciado em de 2 de agosto. 

Restava somente liquidar a rebelião do Norte, para a 

qual se montou uma operação mais ampla. 

Comandado pelo general João de Deus Menna Barreto, o 

destacamento do Norte saiu do Rio de Janeiro no dia 2 

de agosto e chegou a Belém no dia 11, fixando-se aí, 

inicialmente, para estudar as condições, os propósitos e 

as posições dos rebeldes. 

As ações dos rebeldes estendiam-se até áreas situadas 

nas proximidades de Belém, descendo o rio Amazonas, 

suficientemente armadas e guarnecidas, a partir das 

quais dominavam as cidades ribeirinhas, apoderando-se 

de estações telegráficas e das embarcações em trânsito. 

O primeiro passo do destacamento do Norte para iniciar 

a repressão seria a tomada em Santarém,o que foi 

realizado, e de onde se obteve, fazendo-se passar por 

rebeldes, informações preciosas referentes às operações 

dos rebelados. Posteriormente, as forças do 

destacamento do Norte (Exército e Marinha) tomaram 

Alenquer e Óbidos (esta foi a última bombardeada, em 

26 de agosto de 1924), seguindo para Manaus. 

No dia 28 de agosto, com a chegada do destróier Mato 

Grosso, aprisionou-se o tenente Ribeiro Junior e seus 

companheiros militares e civis integrantes do 

movimento. Diversos segmentos da sociedade 

manauense ainda prestaram homenagem ao governador 

deposto. Dessa forma, o movimento de 1924, em 

Manaus, chegara ao fim. 

 

Grandes projetos para a Amazônia 

Em 1953, Getúlio Vargas criou a Superintendência do 

Plano de Valorização Econômica da Amazônia 

(SPVEA), a fim de promover o desenvolvimento da 

produção agrícola e pecuária, além de promover a 

integração da região à economia nacional. 

Em 1957, visando atender à idéia de desenvolvera região 

amazônica, foi criada a Zona Franca de Manaus, uma 

área de livre comércio com isenção fiscal. 

Em 1966, no governo Castelo Branco, a SPVEA foi 

substituída pela Superintendência de Desenvolvimento 

da Amazônia (SUDAM), órgão responsável para 

dinamizar a economia amazônica. A SUDAM seria o 

órgão responsável em coordenar, supervisionar, elaborar 

e executar projetos de outros órgãos federais. Para isso, 

tinha poderes de criar incentivos fiscais e financeiros 

especiais para atrair investidores privados nacionais e 

estrangeiros. 

Foi a partir da SUDAM que os setores agrícolas, 

pecuários, indústrias de bens e de mineração passaram a 

ganhar maior dinamismo. 

Nesse mesmo ano, o Banco de Crédito da Amazônia foi 

transformado em Banco da Amazônia S.A.  (BAS A). 

 

Zona Franca de Manaus e SUFRAMA 

Em 1957, no governo de Juscelino Kubtschek, foi criada 

a Zona Franca de Manaus no contesto da Guerra Fria 

como parte do Projeto de contenção do avanço do 

comunismo. 

Em 1967, no governo de Humberto de Alencar Castelo 

Branco, foi criada a Superintendência da Zona Franca de 

Manaus(SUFRAMA), no contexto da expansão do 

capitalismo pela Amazônia. 

Nesse período, com uma série de incentivos fiscais 

especiais para integrar a Amazônia ao restante do País, 

diminuindo as desigualdades regionais e o vazio 

econômico e demográfico que a área então apresentava, 

a Zona Franca de Manaus teve como objetivos: 

1.instalar no interior da Amazônia Ocidental um programa 

de desenvolvimento Industrial,Comercial e 

Agropecuário; 

2.Gerar emprego e renda na Amazônia Ocidental, 

propiciando um efeito multiplicador na economia 

regional. 

3.Buscar a ocupação econômica da Amazônia Ocidental 

e suas regiões fronteiriças; e, 4.Atenuar as desigualdades 

existentes entre as duas amazônias e as demais regiões do 

Brasil.  

Setor Comercial 

O setor comercial foi o primeiro a fortalecer-se coma 
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reformulação do projeto Zona Franca de 

Manaus,estabelecida pelo Decreto-Lei nº 288/67: nos 

primeiros anos, logo após sua reformulação, a Zona Franca 

funcionou como um grande Shopping Center para todos os 

brasileiros. O Governo Federal, à época, não permitia 

importações nem a saída de brasileiros para o exterior. A 

Zona Franca funcionou como uma válvula de escape para as 

pessoas de melhor poder aquisitivo, que encontravam em 

Manaus as novidades importadas de todo o mundo. Por 

conta dessa corrida às compras, a cidade ampliou seus 

serviços, ganhou hotéis de 4e de 5 estrelas, um aeroporto 

internacional e atraiu investidores das mais diversas 

procedências. 

Nessa época, as importações não tinham limites,com 

apenas 5 restrições, estabelecidas no Decreto-Lei 288/67 

(que permanecem até hoje):armas e munições, fumo, 

bebidas alcoólicas,automóveis de passeio e artigos de 

perfumaria,cuja importação só poderia ser feita mediante 

o pagamento de todos os impostos. Do leite em pó 

holandês ao cristal da Bohemia ou à gravata italiana, 

tudo era vendido livremente no comércio da cidade, com 

permissão de serem levadas, como bagagem 

acompanhada de passageiro saído de Manaus, seis 

unidades de cada produto importado de uso pessoal, o 

que tornava a viagem um grande atrativo. 

Segundo dados da Junta Comercial do Amazonas, só em 

1967, foram registradas 1.339 novas empresas, 

oferecendo, pelo menos, o dobro desse número em novas 

oportunidades de trabalho aos amazonenses. 

Essa fase inicial durou até 1975, quando o Governo 

Federal baixou o Decreto-Lei Nº1.435, modificando o 

artigo 7º. do Decreto-Lei Nº 288/67, alterando a alíquota 

do Imposto sobre Importação no internamento de 

mercadorias para o território nacional. As importações 

foram limitadas em US$300 milhões, divididos entre o 

comércio e a indústria, que, a partir de então, teria de 

praticar índices mínimos de nacionalização em seus 

produtos. 

Com novas pressões da indústria nacional, o comércio 

da ZFM importa apenas os produtos que ainda não são 

fabricados no Brasil, como medida de proteção à 

indústria instalada em outras regiões do País, com 

reflexos na emergente indústria da ZFM, que também 

tem de cumprir índices de nacionalização em seus 

produtos. 

No final dos anos 70, vêm a liberação das viagens ao 

exterior e a permissão para entrada no País de bagagem 

procedente do exterior até 100 dólares. Começam as 

dificuldades do setor comercial da Zona Franca de 

Manaus, que, a partir de então, só recebe consumidores 

em determinadas épocas do ano, com grandes 

promoções. Durante toda a década de 80, o setor 

comercial promove pacotes turísticos para atrair 

visitantes, e a SUFRAMA organiza Feiras e Exposições 

de Produtos da Zona Franca de Manaus em várias 

capitais brasileiras como forma de divulgar o produto 

local e captar novos investimentos. O número de 

empregos gerados, nessa época, atingiu a casados 80 

mil. 

Nos anos 90, veio a abertura do mercado brasileiro ao 

produto estrangeiro. O País inteiro passa a importar de 

tudo um pouco, com alíquotas do imposto de importação 

bastante reduzidas. Para adequar o regime fiscal e de 

importações da Zona Franca de Manaus à nova política 

industrial e de comércio exterior do Brasil, o Governo 

Federal deu nova redação ao § 1º do art. 3º e ao sart. 7º e 

9º do Decreto-Lei Nº 288/67, com a sanção da Lei 

Nº8.387, de 30 de dezembro de1991. Os efeitos nas 

atividades comerciais e no turismo doméstico foram 

devastadores, com muitos hotéis e estabelecimentos 

comerciais tradicionais fechando as portas e demitindo 

funcionários, o que reduziu o número de empregos para 

30 mil. 

O novo século iniciou com esse quadro pouco alterado, 

com pequenos períodos de aquecimento e outros de 

retração. 

Setor Industrial 

Os primeiros projetos industriais da ZFM começaram a 

se implantar em 1969, embora o marco do setor 

industrial seja o ano de 1972, com a inauguração do 

Distrito Industrial. O começo não foi diferente de outros 

lugares: importava-se o produto acabado, em partes e 

com peças desagregadas para montagem do produto final 

os operários amazonenses para atender ao mercado 

nacional. O Amazonas precisava criar empregos para 

evitar que os amazonenses migrassem para outras 

regiões, e a Zona Franca era, justamente, o projeto de 

desenvolvimento concebido pelo Governo Federal para 

ocupação racional da região, por brasileiros. 

Para adequar-se à nova ordem, a indústria local ainda 

nascente teve que substituir alguns componentes e 

insumos importados por similares produzidos no Brasil. A 

Zona Franca de Manaus, sob o pretexto de harmonização 

com o parque industrial brasileiro, só podia produzir bens 

que não fossem produzidos em outras regiões. Os índices 

mínimos de nacionalização eram progressivos, o que 

possibilitou o surgimento de uma indústria nacional de 

componentes e de insumos em várias regiões, sobretudo 
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no Estado de São Paulo, de forma que, no final da década 

de 80,para cada dólar gasto com importações, a ZFM 

comprava o equivalente a quatro dólares no mercado 

nacional. Alguns produtos, como tele-visores em cores, 

alcançaram índices de 93% de nacionalização; outros 

100%, como as motocicletas de 125cc. 

Na década de 80, a economia brasileira sofreu as 

conseqüências de fenômenos externos como a 

desvalorização do dólar americano, a valorização da 

moeda japonesa e o excesso de protecionismo nas 

economias industrializadas. Tudo isso restringiu as 

perspectivas de exportações, provocando o desequilíbrio 

do balanço de pagamento, que, associado a fatores 

internos como a queda do poder aquisitivo do povo 

brasileiro e a inflação resistiram a todos os planos 

econômicos implementados nos diversos Governos no 

período e fez com que o Brasil entrasse nos anos90 em 

grave processo de recessão. 

 

Implantação do DI 

O lançamento da pedra fundamental do Distrito 

Industrial, no dia 30 de setembro de 1968, reunindo, no 

ato, o Superintendente Floriano Pacheco e o Governador 

do Estado Danilo Duarte deMattos Areosa, marcou 

também a aprovação do primeiro projeto industrial para 

instalar-se na ZFM: o da indústria Beta S/A, fabricante 

de jóias e de relógios, que funcionou até meados da  

década de 90. 

Os trabalhos de infra-estrutura começaram no final de 

1969, com a instalação das redes de energia elétrica, 

água e esgotos, além da abertura da malha viária. Todas 

as obras foram feitas com recursos próprios. Em 1972, o 

Distrito recebe a primeira indústria, a CIA – Companhia 

Industrial Amazonense, ocupando uma área de 45.416 

m², para produção de estanho, e, logo em seguida, a 

Springer, para produção de aparelhos de ar 

condicionado. 

O Distrito possui estação de captação e de trata-mento de 

água, rede de esgotos sanitários e de telecomunicações e 

sistema viário com 48 km de ruas asfaltadas e com 

manutenção própria. A área dispõe de hospital, creche, 

centro de treinamento do Senai, entidades das classes 

empresariais e trabalhadoras, escolas de 

tecnologia,centros de pesquisa, hotéis de 4 estrelas, 

pistas apropriadas para caminhadas, para cooper, para 

ciclismo, quadras de esportes e áreas de lazer,bares, 

restaurantes e shopping center. Os lotes são vendidos às 

empresas a preço simbólico, com prazo de 10 anos para 

pagamento. 

Em 1980, a SUFRAMA adquiriu uma área de 5.700 ha, 

contígua à do Distrito já ocupado, para expansão. Nessa 

área, já estão instaladas algumas empresas, nos 1000 ha 

que receberam toda a infra-estrutura necessária à 

ocupação, havendo, inclusive, áreas destinadas à 

construção de conjuntos habitacionais para os 

trabalhadores. Da mesma forma que o Distrito menor, 

essa área foi planejada preservando-se áreas verdes em 

proporção às áreas construídas, para que o equilíbrio 

ecológico seja mantido. 

 

Planos de Integração 

Em junho de 1970, o governo federal adotou o Plano de 

Integração Nacional (PIN); em julho do mesmo ano, o 

Instituto de Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária(INCRA). 

Em 1971, criou-se o Programa de redistribuição de 

Terras e Estímulo à Agroindústria do Norte e Nordeste 

(PROTERRA). E, entre 1971–78,construíram-se as 

várias rodovias importantes:Transamazônica, Perimetral 

Norte, Cuiabá-Santarém e Manaus-Caracarai (BR–174). 

Em 1974, foi criado o Programa de Pólos Agropecuários 

e Agrominerais da Amazônia (POLA-AMAZÔNIA). 

Em 1994, foi criado o Plano Estratégico do 

Desenvolvimento do Amazonas (PLANAMAZÔNIA), o 

qual projetava suas atividades até o ano, estimando 

investimento na ordem de US$3,14 bi, os quais seriam 

cinco prioridades: 1)Meio Ambiente; 2) Infra-estrutura; 

3) Distrito Industrial e ZFM; 4) Formação de recursos 

humanos; 5) Desenvolvimento de Pesquisas Científicas. 

 

Terceiro Ciclo 

Consistiu num programa, desenvolvido no governo 

Amazonino Mendes, de reestruturação da economia do 

Amazonas. Esse Programa econômico pretendia dar 

prioridades para o setor primário (agricultura). 

 

A Greve dos Metalúrgicos de 1985 

A conjuntura política brasileira dos anos oitenta foi 
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marcada por movimentos contestatórios contra a 

ditadura militar e organizações sindicais, que faziam 

grandes mobilizações pelo Brasil inteiro, a exemplo do 

ABC paulista, em que aparecem vários líderes sindicais 

e políticos, tais como Luiz Inácio Lula da Silva. Foi 

nesse período que várias correntes políticas, ideológicas, 

trabalhistas e setores da Igreja, como a Pastoral 

Operária,criaram o Partido dos Trabalhadores (PT) e a 

Central Única dos Trabalhadores (CUT). 

Em fevereiro de 1984, ocorreu a eleição para a diretoria 

do Sindicato dos Metalúrgicos. Nessas eleições, a chapa 

PUXIRUM, tendo como diretores Ricardo Morais – 

presidente, Simão Pessoa –vice, “Chico Fera” – 

tesoureiro, Alberto “Gordo” –segundo tesoureiro, Ana 

Maria – secretária, Élson Melo – secretário, José Magno 

– secretário. 

Após a eleição, a primeira grande batalha sindical ocorreu 

na campanha salarial, e a nova diretoria provocou a 

primeira convenção coletiva. Mas, depois de uma série de 

discussão com representantes das empresas, que duraram 

13 dias, não houve acordo entre as partes, e o resultado foi 

a deflagração da greve no dia 1 de agosto de 1985.Os 

representantes das empresas ameaçaram entrar na justiça e 

pedir a ilegalidade da greve e demitir os operários por 

justa causa, caso não houvesse o retorno das atividades. 

As condições conjunturais foram analisadas por vários 

setores que estavam envolvidos no movimento e 

resolveram convocar uma Assembléia Geral para 7 de 

agosto de 1985. Nessa Assembléia, decidiu-se pelo 

retorno das atividades. 

Apesar das reivindicações não serem alcançadas, 

naquele momento, os ganhos políticos para a classe 

trabalhadora manauense foram enormes, pois, a partir 

desse momento, outras categorias profissionais passaram 

a se mobilizar contra a estrutura econômica que achatava 

o salário e promovia demissões em massas. 

CLUBE DA MADRUGADA 

O Clube da Madrugada, criado em 22 de 

novembro de 1954, é uma 

associação literária e artística brasileira. 

Os ecos da Semana de Arte Moderna de 1922, apesar de 

terem chegado tardiamente a Manaus, contribuíram no 

sentido de que fosse escrito, de acordo com A. Coutinho 

e J. Galante de Souza, "um capítulo importante da 

história da literatura amazonense" (Coutinho e 

Souza, Enciclopédia de Literatura Brasileira, p. 496). O 

poeta Jorge Tufic, um dos fundadores do Clube da 

Madrugada, influenciado pelo então em voga 

movimento da Poesia Concreta, criou a Poesia de Muro. 

Escreveu Alencar e Silva (nasc. em Fonte Boa 

(Amazonas), 1930): "(...) Que nos resta dizer? Em 

verdade, bem mais, sobre as muitas faces da [poesia de 

Jorge Tufic], a começar por alguns aspectos formais da 

sua experiência concretista e sua concepção da Poesia 

de Muro. Na área do concretismo, por exemplo, depois 

de levar seus experimentos aos limites extremos da 

palavra, “pintando”, por assim dizer, uma paisagem 

bucólica com apenas três vocábulos — 

Ode campo bode. 

Jorge Tufic leva tais experimentos ainda mais longe, 

mediante a inclusão de elementos extraverbais no texto 

poemático. (...) ". 

Às experiências modernistas de vanguarda e à arte pós-

modernista praticada por vários de seus integrantes 

Adrino Aragão, por exemplo, é um dos cultores, no 

Brasil, do miniconto , soma-se, por exemplo, os Haikais 

de Luiz Bacellar . 

Um dos mais ativos participantes do Clube era um 

eclesiástico, o Pe. Luiz Ruas, autor de uma reunião de 

poemas, "Aparição do Clown", que mereceu elogiosos 

comentários do filólogo Raimundo Nonato Pinheiro (Pe. 

Nonato Pinheiro), membro da Academia Amazonense de 

Letras. 

O contista Adrino Aragão (nasc. em Manaus, em 1936) 

sobre o Clube da Madrugada, assinalou: "(...) O Clube 

da Madrugada nunca possuiu sede própria: seus 

escritores sempre se reuníram embaixo de um 

mulateiro [grande árvore da Amazônia] na Praça da 

Polícia [Praça Heliodoro Balbi, Centro, Manaus]. Mas 

sua existência transcendeu os limites geográficos dessa 

http://pt.wikipedia.org/wiki/22_de_novembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/22_de_novembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1954
http://pt.wikipedia.org/wiki/Literatura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Semana_de_Arte_Moderna
http://pt.wikipedia.org/wiki/1922
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jorge_Tufic
http://pt.wikipedia.org/wiki/Poesia_Concreta
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fonte_Boa_(Amazonas)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fonte_Boa_(Amazonas)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Luiz_Bacellar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Luiz_Ruas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Raimundo_Nonato_Pinheiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Adrino_Arag%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Manaus
http://pt.wikipedia.org/wiki/1936


45 
 

Praça. E, hoje, é reconhecido não apenas no Brasil, mas 

em várias parte do mundo (...)" (Rev. O Pioneiro, 

Brasília). 

As reuniões do Clube da Madrugada acontecem ao 

abrigo da sombra de uma árvore imponente da Praça 

Heliodoro Balbi, entre os prédios, de linhas neoclássicas, 

da Polícia e do Colégio Estadual. 

 

FESTIVAL FOLCLORICO DE PARINTINS 

O Festival Folclórico de Parintins é uma festa popular 

realizada anualmente no último fim de semana de junho 

na cidade de Parintins, Amazonas. 

O festival é uma apresentação a céu aberto, onde 

competem duas agremiações, o Boi Garantido, de cor 

vermelha, e o Boi Caprichoso, de cor azul. A 

apresentação ocorre no Bumbódromo (Centro Cultural e 

Esportivo Amazonino Mendes), um tipo de estádio com 

o formato de uma cabeça de boi estilizada, com 

capacidade para 35 mil espectadores. Durante as três 

noites de apresentação, os dois bois exploram as 

temáticas regionais como lendas, rituais indígenas e 

costumes dos ribeirinhos através de alegorias e 

encenações. O Festival de Parintins se tornou um dos 

maiores divulgadores da cultura local 

O festival é realizado desde 1965 e já teve vários locais 

de disputa como a quadra da catedral de Nossa Senhora 

do Carmo, a quadra da extinta CCE e o estádio Tupy 

Cantanhede. Até que em 1987, o governador Amazonino 

foi assistir o festival, no mesmo local onde é o 

Bumbódromo, mas era um tablado. Ele gostou tanto da 

festa que prometeu construir um local do tamanho que o 

festival merecia e, no ano seguinte, em 1988, inaugurava 

o Bumbódromo
[1]

. 

Até 2005 era realizado sempre nos dias 28, 29 e 30 de 

junho. Uma lei municipal mudou a data para o último 

fim de semana desse mesmo mês 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXERCÍCIOS 

01. Borracha produziu uma agitada vida cultural e 

econômica nas cidades de Belém e Manaus, entre os 

anos de 1890 e 1914. 

Qual das alternativas abaixo é verdadeira sobre a cidade 

de Manaus? 

a) A Faculdade de Ciências Jurídicas e 

Sociais,antecessora da Faculdade de Direito, foi criada 

pelo governo Estado no final do século passado, com o 

objetivo de eliminar a dependência dos bacharéis de 

Recife e Belém. 

b) Em 1889, a cidade possuía um sofisticado serviço de 
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transporte urbano: o sistema de bonde movido a vapor. 

c) A cidade não possuía nenhuma instituição bancária 

até fins da década de 1880, quando foi constituído o 

Banco do Brasil. 

d) As companhias de navegação Booth e Red Cross 

foram favorecidas com incentivos fiscais amazonenses 

para operarem no tripé Manaus Rio de Janeiro – 

Liverpool. 

e)Com objetivo de elevar o nível educacional da elite, 

criou-se, em 1909, a primeira Universidade do Brasil: A 

Escola Universitária Livre de Manaus. 

 

02.O Tributo de Redenção representou o: 

a)Confisco das contas bancárias e dos bens dos 

milionários suspeitos de haverem enriquecido 

licitamente e leilão dos imóveis do governo Rego 

Monteiro para o pagamento do funcionalismo público. 

b) Confisco dos bens do antigo governo para o 

pagamento das principais dívidas do Estado para com o 

governo da união. 

c) Pagamento, por parte do governo dos Tenentes no 

Amazonas, da dívida que o Estado tinha para com os 

empresários e o Governo Federal,em caráter de urgência. 

d) Confisco dos bens dos altos funcionários do governo 

Rego Monteiro para pagamento da dívida do Estado do 

Amazonas para com empresários estrangeiros, em 

caráter de urgência. 

 

03.O movimento dos Tenentes, em Manaus: 

a) Não se limitava a Manaus; estender-se-ia ao Nordeste 

e ao Rio de Janeiro, capital da República. 

b) Não se vinculava ao movimento rebelde de São Paulo. 

c) Limitava-se eminentemente ao Amazonas, visando 

atingir o governo corrupto de Rego Monteiro. 

d)Baseava-se no apoio das oligarquias civis e de grupos 

socialistas que visavam à derrubada de Rego Monteiro. 

e)Baseava-se no  liberalismo político e em ideai 

reformistas anarcos sindicalistas. 

04.Sobre o movimento dos tenentes, em Manaus, pode-

se afirmar, EXCETO: 

a) Ficou circunscrito à região de Óbidos, não 

conseguindo a ligação almejada com outros focos 

rebeldes. 

b)Com a prisão dos tenentes, houve a intervenção federal 

no Amazonas, sendo o governo exercido por Alfredo de 

Sá. 

c) Alfredo de Sá, corno interventor, após a deposição 

dos tenentes, ficaria no poder por algum tempo, o 

suficiente para as oligarquias se organizarem no poder. 

d) Com o golpe, os tenentes tomaram o poder,decretando 

o tributo da Redenção e fazendo reformas importantes 

em quatro anos de governos revolucionários. 

e)Todas as questões anteriores são verdadeiras 

05.(UTAM) Assinale a alternativa onde não consta obra 

realizada por Eduardo Ribeiro: 

a) Teatro Amazonas. 

b)Edifício do Diário Oficial e respectivo jornal. 

c) Ponte de ferro da Cachoeirinha. 

d)Penitenciária do Estado. 

e)Edifício do Instituto Benjamin Constant. 

 

 

 

06.O êxodo rural é um problema social característico do 

processo de modernização de centros urbanos em 

detrimento de espaços considerados periféricos. No 

Amazonas, na década de cinqüenta, projetos políticos 

voltados para a capital provocaram a fuga de ribeirinhos 

que se aglomeraram às margens do Rio Negro, no 

entrono da cidade.Esse fenômeno deu origem a um tipo 

de organização do espaço que ficou conhecido como: 

a) Nova Veneza. 

b) Cidade Nova. 

c) Cidade Flutuante. 

d) Manaus Moderna. 

e) Amazonas Novo. 

 

07.O exemplo de participação do povo na adesão à 
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Proclamação da República, no Amazonas, fica patente. 

a)Na criação do Republicano Amazonense. 

b)No Clube Republicano do Amazonas. 

c) No Clube da República Federalista Amazonense. 

d)Na formação da Aliança Republicana. 

e)Na liga do tenentista 

08.Desde as suas origens, pode-se distinguir no 

tenentismo duas correntes distintas, do ponto de vista 

ideológico: a política e a social... No Amazonas, 

porém, e no Rio Grande do Sul, o problema social já 

surge como tema da revolução. (Carone) A respeito do 

movimento tenentista, não é correto afirmar que:  

a) Os tenentes criticaram a estrutura da carreira militar 

que julgavam dificultar a ascensão da jovem oficialidade 

e também a cúpula militar,que acusavam de associar-se 

aos maiorais civis da república oligárquica. 

b) Tanto os “tenentes civis” como os tenentes originais ou 

militares criticavam as oligarquias, mas preservavam 

seus chefes, devido ao vigor do espírito de corporação. 

c) pode-se reconhecer, no tenentismo, uma certa 

“herança” do salvacionismo. 

d) O tenentismo original ou militar limitava-se às 

exigências de reformas políticas e jurídicas,enquanto os 

“tenentes civis” avançavam até as propostas de reformas 

econômicas e sociais. 

e) A Comuna de Manaus, além das críticas às 

oligarquias, características do movimento original, 

avançou até a tomada de atitudes anti-imperialistas e 

praticou ações de justiça social. 

 

 

 

09.O exemplo de participação do povo na adesão à 

Proclamação da República, no Amazonas, fica patente: 

a)Na criação do Partido Republicano Amazonense. 

b)No Clube Republicano do Amazonas. 

c) No Clube da República Federalista Amazonense. 

d)Na formação da Aliança Republicana. 

e)Na liga tenentista. 

10.Com a República, sobe ao poder, no Estado do 

Amazonas, o engenheiro Augusto Ximenes, que tomou 

medidas: 

a) Liberais, dando ampla autonomia para os seguimentos 

políticos do Amazonas; 

b) Liberais, mas procurando conciliar-se com as forças 

políticas constituídas. 

c) Conservadoras, centralizando o poder total-mente em 

suas mãos. 

d) Autonomistas, procurando nomear, pela capacidade, 

pessoas para ajudá-lo na sua administração. 

e) Nem liberais, nem conservadores, pois 

seguiu, fielmente, as ordens e as indicações vindas do 

Rio de Janeiro. 

11.(UFAM) A abolição da escravidão negra na Província 

do Amazonas ocorreu em 24de maio de 1884. Nessa 

ocasião, o Presidente da Província, ao entregar em praça 

pública as últimas cartas de alforria, afirmou que, a partir 

daquele momento, Manaus tornava-se uma “cidade 

sagrada”. A precocidade dessa decisão, em relação à Lei 

Áurea (1888), leva-nos a considerar que: 

a) A propaganda abolicionista encontrou terreno fértil 

para espalhar-se nas províncias do Norte do Império, 

arregimentou grande número de pessoas em defesa da 

abolição, o que contribuiu para que a liberdade chegasse 

mais cedo ao Norte. 

b)No século XIX, o emprego da mão-de-obra negra era 

pouco significativo para a manutenção e a reprodução da 

riqueza das elites da região, já que o trabalho 

compulsório dos índios continuava a suprir essas 

necessidades. 

c) As restrições quanto à aquisição de novos escravos no 

mercado internacional, a partir de 1850, provocaram 

uma redução da população escrava do Amazonas, que 

envelheceu e perdeu valor, levando os senhores a 

facilitar o processo de libertação de seus escravos. 
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d) As pressões britânicas na Amazônia, incentivando o 

uso do trabalho assalariado, como objetivo de facilitar a 

circulação de suas mercadorias, foram decisivas para o 

fim da escravidão na região. 

e)Tanto a intensidade da propaganda abolicionista 

quanto as restrições para reposição dos escravos 

envelhecidos são fatores que contribuem para explicar a 

precocidade da abolição na Província do Amazonas. 

 

12.Sobre as constantes epidemias ocorridas no período 

dorush da Amazônia, é correto afirmar. 

a) A culpa do desenvolvimento do beribéri, da malária e 

da varíola é da própria população nordestina, pois vivia 

de forma rude, sem nenhum tipo de higiene pessoal. 

b)Tais epidemias eram uma conseqüência imediata do 

processo de conquista sanitária da Amazônia. Mas, 

principalmente, do abandono e da falta de investimento 

em infra-estrutura por parte dos seringalistas. 

c) Os alimentos recebidos pelos seringueiros eram 

frescos e de boa qualidade. O contingente de vitaminas, 

constantes do cardápio daqueles nordestinos, era 

suficiente para seu regime de nutrição. 

d) O curanderismo a que se haviam habituado,tanto 

caboclo como nordestino, valendo-se do conhecimento 

farmacêutico dos pajés, havia desaparecido. 

e) O curandelismo, conhecimento da farmacopéia 

amazônica dos pajés, fora utilizado,com êxito, na cura 

de doenças epidêmicas,pelos médicos locais. 

13.O sistema de aviamento garantia: 

 

a) A espoliação do seringalista no regime de 

escravidão de barracão. 

b) A independência econômica do extrator e do 

produtor do látex. 

c) A estabilidade da produção gomífera através do 

endividamento. 

d) O fornecimento direto de mercadoria do 

seringueiro à casa exportadora.  

e) A valorização da terra e a monetização na região 

amazônica. 

14.No decorrer de 2001, em meio a uma enxurrada de 

denúncias de corrupção, o governo federal extinguiu a 

SUDAM – Superintendência de Desenvolvimento da 

Amazônia, órgão criado em 1966 como parte das 

políticas desenvolvimentistas implementadas na região a 

partir da 2 ª Guerra Mundial. Quando foi criada, a 

SUDAM veio substituir e ampliar a atuação de um 

organismo similar que havia sido implantado em 1953 e 

que, entre outras atividades, foi responsável pela 

abertura da rodovia Belém-Brasília. Este órgão é: 

a) SUDENE – Superintendência para Desenvolvimento 

do Nordeste 

b) SPEVEA – Superintendência de Valorização 

Econômica da Amazônia. 

c) BCB – Banco de Crédito da Borracha 

d) SUFRAMA – Superintendência da Zona Franca de 

Manaus 

e) BASA – Banco da Amazônia. 

 

15.A borracha brasileira propiciou o desenvolvimento 

industrial de vários países, mas na Amazônia foi 

responsável apenas por um pequeno período faustoso, no 

qual, segundo se diz, “uma minoria chegou a acender 

charuto com dinheiro”. Dentre as alternativas, a que 

melhor caracteriza este pequeno período, do ponto de 

vista econômico, foi: 

 

a) A criação de indústrias de base produzindo 

equipamentos que diminuíram a atividade 

predatória e aumentaram a produtividade. 

b) A valorização da terra e a corrida aos cartórios para 

assegurar a posse dos coronéis de barranco. 

c) O aumento do poder aquisitivo dos seringueiros 

proveniente da prática do aviamento. 

d) A diversificação da economia geradora do 

crescimento auto-sustentado. 

e) A introdução da navegação a vapor e o investimento 

na compra destas embarcações pelo capital 

nacional. 

 

16.Assinale a alternativa abaixo que não está relacionada 

com a Rebelião de 1924, ocorrida em Manaus, sob a 

liderança de Ribeiro Júnior.  

 

a) Conflito entre grupos oligárquicos 

b) Combate à prática da corrupção 

c) Participação maciça de índios, negros e mestiços 

d) Instituição do Tributo da Redenção 

e) Vinculação ao movimento tenentista 

 

17.Nos anos 80, quando o Brasil foi sacudido por 

movimentos sociais, os limites da participação popular 

no processo de abertura política tornaram-se o centro de 

discussão entre os diversos setores sociais, dentre eles, a 
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burguesia, cujos interesses foram assegurados por 

violentas repressões policiais, porque, apesar do 

nascente retorno ao estado democrático, o autoritarismo 

estava alojado nas estruturas sociais e políticas do país. 

No Amazonas, durante a vigência do mandato de 

Gilberto Mestrinho, primeiro governador eleito 

depois do golpe de 1964, um movimento social 

ilustra o contexto descrito acima. Este movimento 

foi: 

a) Batalha do Igarapé de Manaus 

b) Lançamento do projeto Terceiro Ciclo 

c) Assinatura do Acordo de Washington 

d) Criação do Clube da Madrugada 

e) Revolta Ginasiana 

 

18) O Acordo de Washington de 1942, firmado entre o 

governo brasileiro e os EUA, está corretamente 

relacionado ao processo histórico amazônico, 

porque:  

 

a) Ao combater as forças socialistas que apareciam 

no Estado do Amazonas, forneceu subsídios 

técnicos e financeiros que, a longo prazo, 

contribuíram para a implantação da Zona Franca 

de Manaus. 

b) Para controlar as investidas de outros países 

estrangeiros pelo norte do país, o acordo 

materializou o isolamento geográfico da região 

impedindo os fluxos migratórios internos e 

externos.  

c) Para atender às necessidades das forças aliadas 

da Segunda Guerra Mundial, o governo Vargas, 

por este acordo, propiciou a ampliação 

circunstancial da produção de borracha nos 

seringais nativos. 

d) O fomento a alternativas produtivas substitutivas 

do látex, financiado por este acordo, gerou 

extremas dificuldades econômicas regionais que 

culminaram na Revolta Tenentista. 

e) Através deste acordo, o governo amazonense de 

Rego Monteiro conseguiu um vultoso 

empréstimo norte-americano em troca da 

concessão de terras para a Companhia Ford 

industrial. 

 

21) Assinale a única alternativa que não foi fator 

preponderante para o domínio português na região 

amazônica: 

 

a) Coleta de drogas do sertão. 

b) Ação missionária. 

c) Busca de escravo indígena. 

d) Expansão da fronteira pecuária. 

e) Implantação de fortificações. 

 

22) A produção de borracha na Amazônia:  

 

a) Favoreceu a ascensão social do seringueiro. 

b) Propiciou o aparecimento do regatão. 

c) Instituiu o barracão como unidade produtiva.  

d) Incentivou o acúmulo de capital e do mercado 

interno. 

e) Consolidou o sistema de aviamento. 

 

23) “Enquanto restrito à crítica de grupos econômicos 

localizados (...) a greve dos estivadores poderia ser 

tolerada e até mesmo incentivada por certos 

setores da sociedade (...) [mas] o vigor com que 

entabulavam  suas reivindicações e a capacidade 

de articulação interna demonstrada pelos 

trabalhadores, ensejava receios de uma ampliação 

desmedida do movimento paredista que, 

suscitando apoios e solidariedades de outras 

categorias e mostrando-se um caminho 

alternativo dos trabalhadores para a conquista de 

melhorias efetivas, poderia por em xeque a 

própria estrutura social. (PINHEIRO, Maria Luiza 

U. A cidade sobre os ombros: trabalho e conflito 

no Porto de Manaus -1889-1925. pp.163/4) 

 

A autora se refere à greve dos estivadores de 

Manaus, deflagrada em 1889. A relação entre a 

situação descrita no texto e fatos ocorridos na 

época, é expressa corretamente por: 

 

a) A mecanização dos portos e a queda vertiginosa 

no crescimento da indústria de pneumáticos 

reduziram a necessidade dos estivadores, que 

foram dispensados e reivindicaram suas 

recontratações. 

b) Os estivadores articulavam-se para combater a 

concorrência de mão-de-obra com os migrantes 

nordestinos que, ao chegarem a Manaus, em vez 

de seguirem para os seringais, empregavam-se nos 

serviços de estiva. 

c) A principal reivindicação dos grevistas era o 

reajuste do pagamento de suas diárias, depreciadas 

pelo aumento da jornada de trabalho, não sendo 

portanto suficientes para acompanhar a alta do 
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custo de vida. 

d) A Associação Comercial do Amazonas deu apoio 

incondicional aos estivadores temendo que uma 

greve prolongada pusesse seus negócios em risco. 

e) Atos de repressão violenta levaram à greve geral e 

à radicalização do movimento dos estivadores que 

receberam o apoio do Sindicato dos Carroceiros e 

da Federação Marítima. 

 

24) Para Tenório Telles, “o discurso renovador dos 

intelectuais e artistas da geração Madrugada 

tinha na transgressão sua marca.” Foi 

característica do Clube da Madrugada, criado na 

década de 50:  

 

a) O ataque noturno a jornais clandestinos que 

criticavam sua produção literária. 

b) A intenção de reviver o parnasianismo como 

forma de composição poética. 

c) As reuniões habituais ao ar livre na Praça do 

Congresso. 

d) A preocupação com problemas sociais como a 

Cidade Flutuante. 

e) O rompimento com a literatura modernista devido 

à sua ideologia imobilista. 

 

25) A Zona Franca de Manaus foi regulamentada pelo 

Decreto- Lei n. 288 de 28/02/1967. A 

superintendência da Zona Franca de Manaus – 

SUFRAMA- foi criada pelo Decreto n. 61.244 de 

28/08/1967, e, tinha como objetivo principal: 

a) Elaborar planos qüinqüenais para valorização 

econômica da região. 

b) Integrar porção ocidental da Amazonia mediante a 

criação de um centro-agropecuário e isenção de 

impostos. 

c) Coordenar e supervisionar programas e planos 

regionais; decidir sobre a redistribuição de 

incentivos fiscais. 

d) Promover investimentos na região por meio de 

deduções tributárias significativas. 

e) Implantar um eixo pioneiro para articular a 

Amazônia Oriental ao resto do país. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


