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PROF. DE HISTÓRIA  

TÁCIUS FERNANDES 



TEORIA DE BERING 

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. 
 



Rota 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. 
 



Rota Terrestre: Asiática 

Rota Transoceânica: Malaio-Polinésia  



FASES DA PRÉ-HISTÓRIA DA 

AMAZÔNIA 
 



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. 

 

Fase Paleoindígena  
 



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 aumentaria, e a 

experimentação e o conhecimento acumulado levariam a 

domesticação das plantas e de animais. 
 

Fase Arcaica 
 



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. 

 

Fase da Pré-História Tardia 
 



TRATADO DE TORDESILHA 



Viagens espanholas 

As expedições eram viagens feitas com objetivo de encontrar e 

conhecer novos lugares, novas terras, com as quais pretendia 

comercializar. 

Segundos os relatos oficiais, muitas expedições foram 

feitas com a finalidade de conquistar a Amazônia. Os 

espanhóis foram os que mais tentaram, chegando a 

realizar, entre 1500 e 1570, 22 (vinte duas) 

expedições.  



A EXPEDIÇÃO DOS IRMÃOS PINZÓN 

(1499-1500) 

Comandada por Vicente Yañez Pinzón, essa expedição saiu da Espanha em 

1499 e, no inicio de 1500, alcançou as costas do Ceará, chegando, em 

seguida, ao estuário do rio Amazonas, chamando esse rio de Santa Maria de 

La Mar Dulce, e prosseguindo em direção ao norte, passou pela foz do rio 

Oiapoque, ao qual denominou com seu próprio nome: rio Vicente Pinzón. 



MAPA-49 



A EXPEDIÇÃO DE FRANCISCO DE ORELLANA 

( 1540-1542) 

Francisco Pizzaro queria verificar o “boato” de que a leste de Quito 

(Equador) existiria o país das Canelas e, principalmente, o EL DORADO, 

lugar onde havia muito ouro e outras riquezas. 

Acompanhado-o estava o capitão FRANCISCO DE ORELLANA. 

Na sua ultima tentativa, Francisco de Orellana, acompanhado com mais 

57 homens, entre os quais frei Gaspar de Carvajal, descendo o rio Napo. 

Em suas crônicas, conta-nos frei Gaspar de Carvajal que, na altura da 

foz do rio Nhamundá, a expedição teria sido alvo dos ataques de um 

grupo de mulheres guerreiras que lembravam as lendárias AMAZONAS, 

da Grécia Antiga. A partir disso, os espanhóis passaram a denominar o rio 

de “Rio das Amazonas”. 



Mapa-51 



A EXPEDIÇÃO DE PEDRO DE URSUA E  

LOPO DE AGUIRRE 

A segunda expedição que percorre todo o “leito”do rio Amazonas ocorreu 

entre 1560-1561 e foi comandada, inicialmente, por Pedro de Ursua. 

Nessa expedição também procurava riqueza a leste dos Andes e, tanto 

quanto a primeira, via os índios como escravos ou então como inimigos, 

razão pela qual matavam os índios e destruíam suas aldeias.  Além disso, os 

homens da própria expedição brigaram entre si, o que acabou resultando 

no assassinato de Pedro de Ursua por Lopo de Aguirre. 



Mapa 50 



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. 

 



A UNIÃO IBÉRICA 

(1580-1640) 

A União das Coroas Ibéricas 

corresponde ao período em que 

Portugal e Espanha estavam submetidos 

a um único governo: o espanhol. A 

Espanha dominou, portanto, toda a 

Península Ibérica, e Portugal estava sob 

esse domínio. 



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.  
 



 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. 

 



Viagem de Francisco Caldeira  



FORTE DO PRESÉPIO 

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. 



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: 
 



Estado do Maranhão 

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. 
 

Estado do Maranhão e Grão-Pará 



Estado do Grão-Pará e Maranhão 

(1751-1772) 

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. 
 





A EXPEDIÇÃO DE PEDRO TEIXEIRA 

(1637-1639) 

Com a permissão do rei da Espanha, os portugueses 

realizaram, sob o comando do general Pedro Teixeira, sua 

maior e mais frutífera expedição na região. 

Visando assegurar a posse da Coroa sobre as terras 

amazônicas, a expedição percorreu toda a extensão do rio 

Amazonas, primeiro, no sentido leste-oeste (de Belém a 

Quito), depois, no sentido oeste-leste ( de Quito a Belém), de 

1637 a 1639. 





Dentre outras coisas, essa expedição permitiu: 

O reconhecimento de todo o curso e de toda a 

área envolta do rio Amazonas; 

A delimitação ou demarcação das terras 

portuguesas que se estenderam até a confluência 

dos rios Napo e Aguarico, no Peru; 

A abertura de caminho para novas expedições 

portuguesas, a fim de conquistar toda a região. 



COLONIZAÇÃO DA AMAZÔNIA 

Pelo Tratado de Tordesilhas, em 1494, a maior parte das terras da 

Amazônia era de posse da Espanha. Esta, porém, dedicou pouca 

atenção à Amazônia durante o século XVI, pois não houvera ainda 

encontrado quaisquer fontes de riqueza imediata que lhe fosse 

noutras regiões, nas quais encontrou ouro e prata. 

Os portugueses, percebendo que a presença e a influencia 

estrangeira na região aumentaram, e visando assegurar para si a 

posse dessas terras, organizaram uma expedição para pôr fim às 

operações de exploração, comércio e contrabando na região 

realizadas pelos demais europeus (holandeses, franceses e ingleses). 



Portugal estava, na época sob o domínio do governo da Espanha (União 

Ibérica), recebia apoio deste para avançar sobre a região da bacia 

amazônica e, inicialmente, combater a presença estrangeira na região. 

COLONIZAÇÃO DA AMAZÔNIA 



COLONIZAÇÃO DA AMAZÔNIA 

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. 

 



COLONIZAÇÃO DA AMAZÔNIA 

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”. 



COLONIZAÇÃO DA AMAZÔNIA 

CAPITÃES DE ALDEIA 



COLONIZAÇÃO DA AMAZÔNIA 

SISTEMA DE CAPITÃES DE ALDEIA (1616-1686) 

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; 

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. 

COLONIZAÇÃO DA AMAZÔNIA 


