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Introdução à Amazônia

1. Oito falsos mitos sobre a Amazônia 

2. As dimensões amazônicas 

3. Serviços ambientais

4. A geologia, o relevo e a hidrografia

5. O bioma Amazônia 

6. Fauna biodiversa

7. Antes do Brasil

8. Da grande ruptura à Cabanagem

9. O ciclo da borracha 

10. De 1960 aos dias atuais

11. As ameaças à Amazônia

12. Estratégias de conservação

13. Novos rumos para a Amazônia 

14. Atores no cenário amazônico

15. Para seguir na pesquisa



O que estes povos têm em comum?

Aparia, Omágua, 
Machiparo, Aisuari, 
Yoriman, Yurimagua
(Solimões), Paguana, 
Cuchiguara e Carabuyna, 
Conduri, Tapajó



Grupos 
linguísticos
na 
Amazônia -
publicação
original: 
Clement, 
Charles et 
al. 2015



8.1. Colônia europeia

Novas doenças
Escravização
Trabalho excessivo
Guerras
Lavagem cerebral

“O Brasil é um país que foi 
construído em cima de um 
cemitério.” Airton Krenak



Entrepostos comerciais

Coleta flora e fauna

Plantio tabaco e cana-de açúcar

Entrepostos comerciais

Coleta flora e fauna

Plantio tabaco e cana-de açúcar

Tão saudável é o clima 
que só morrem de 

velhice” Claude 
d’Abeville, 



8.1. Colônia europeia

“pela primeira vez a Amazônia ficou sob a influência 
contínua de um agente que era extracontinental e, 
conseqüentemente, imune às forças modeladoras da 
seleção natural local” Betty Meggers

“Para a maioria dos povos da Amazônia, todo aquele 
vaivém de europeus ensandecidos pela cobiça tinha sido 
pouco percebida... Os anos despreocupados dos povos 
indígenas tinham chegado ao fim” Márcio Souza

“



8.2. Espanha

El Dorado
Manoa (Lago Dourado)
Rio do Ouro
Lago Parima
As Amazonas

Muitos deles constavam em
mapas até 1750



8.2. Espanha

1492 – Colombo 
1494 – Tordesilhas
1499 – Pinzón e Lepe 
1529 – Conquista do Peru

1541 – Orellana (Carvajal) La Canela
1529 – Conquista do Peru (Lima 1535)
1560 – Pedro de Ursua (Aguirre)

“todo esse mundo 
novo... é habitado por 
bárbaros em províncias 
e nações distintas” Frei 
Vicente Carvajal

Sobre os Omágua: 
“Mais de trezentas 
canoas, e a que menos 
gente trazia eram dez e 
outras doze índios” 
Altamarino (Aguirre)



8.2. Espanha

Século XVI - XVIII
Ligação Andes –
Amazonas
Interesse pelos Andes
Missões na fronteira

“A Amazônia foi uma 
descoberta espanhola e 

uma conquista portuguesa” 
Capistrano de Abreu



“Del Rio de las Amazonas, se puede afirmar que sus 
orillas son en la fertilidad Paraísos, y si el arte ayuda a 

la fecundidad del suel, será todo él un conjunto de 
apacibles jardines” Cristóbal de Acuña, Nuevo

Descubrimento del Gran Rio de lãs amazonas,  1641



1623, Antonio Cochado



8.2. Colônia portuguesa

A Amazônia é vista pelos portugueses como um dos 
caminhos para se alcançar a prata e o ouro do Peru, sob 
domínio espanhol. 
União das coroas ibéricas (1580- 1640)
Conquista de São Luís (1612) 
Fundação de Belém (1616) – Castelo Branco
Conquista da Europa Marajoara (até apróx. 1680)
Conquista da Amazônia Ocidental (1637-1639) Pedro 
Teixeira – 4 milhões km2 



8.2. Colônia portuguesa
“a divisão da América portuguesa em dois estados foi imposta por 
fatalidades da Natureza, pois a criação do estado do Maranhão e 
Grão-Pará se deve à impossibilidade de navios a vela navegarem 
contra a corrente das Guianas e alisados do sudeste, entre Belém 

ou São Luís e os portos brasileiros, desde o Recife para o Sul”
Jaime Cortesão



8.2. Colônia portuguesa

De 1615 a 1757 – a expansão territorial - “Maranhão 
e Grão-Pará” - capitanias do Pará e do Maranhão e 
4 capitanias privadas
1727 – Revolta  tuxaua Ajuricaba, Rio Negro
1750 – Tratado de Madri
1755 – Criação da Capitania de S. J. do Rio Negro

55 aldeias se transformam em vilas
1757 – 1823 – até a “adesão do Pará”
1830 – 1840 – Cabanagem – Pará e Amazonas
1838 – 1841 – Balaiada – Maranhão 



8.2. Colônia portuguesa

Apoio à Navegação – Pesca, madeira & estaleiros 
Drogas do Sertão – cacau, produtos exóticos
Descoberta do ouro somente em 1710 (MT, TO)



Obrigado! Até a parte 2 da aula 8– Da Grande Ruptura à Cabanagem


