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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



8.3. Genocídio indígena

Guerras justas, descimentos, guerras de resgate

“...só desde o ano de 1615 até 1652, como refere o Padre Vieira, 
tinham morto os portugueses com morte violenta para 

cima de dois milhões de índios, fora os que cada um 
chacinava às escondidas” Pe. João Daniel, 1776

“Nos últimos anos do século XVII a várzea amazônica estava 
praticamente despovoada e infestada pelas epidemias 

trazidas pelo branco” Antônio Porro



8.3. Genocídio indígena

1617 a 1755 - Ordens religiosas 

“Moralistas virtuosos” Darcy Ribeiro

Vilas planejadas (aldeamento) –
catequese, agricultura, remeiros, 
conflitos entre grupos rivais
Doenças e envio de trabalhadores
“currais de mão de obra” Antônio Porro



8.3. Genocídio indígena

“animar-se-ão a comprar 
maior número de escravos 

que não é pequena utilidade 
ao negócio vindo por esta 
forma a costumarem-se a 

servir com pretos e a 
esquecer-se de alguma forma 

da sua amada escravidão 
dos índios...” 

Mendonça Furtado na 131a

carta ao rei de Portugal sobre 
Cia. Geral do Grão Pará



8.3. Genocídio indígena

E na 132a carta: “...são os índios, não só privados de tudo o 
que pode ser conhecimento do que diz respeito à honra e 

à consciência própria, mas habituados em uma tal 
preguiça, e ânimo servil...”;(...) “...porque tenho por infalível, 

que estes índios como são, não só bárbaros e rústicos, 
mas, além de preguiçosos, não amam conveniência 

alguma a que hajam de chegar por trabalho”

Contraste: “Tão saudável é o clima que só morrem de 
velhice” Claude d’Abeville, 1614 



8.4. Fronteiras

Formas de conquista:
Missões – Séc XVII e parte do XVIII
Fortificações – pós-1750
Penetração pelos rios
Avanço bandeirante pelo sudeste 
–garimpos em Mato Grosso e 
Goiás



1750 - Mapa das Cortes

1689- Samuel Fritz



Lobo da Almada, 
1793 



8.5. Ciência

1727 – Francisco Palheta – café
1742 – Condamine e Maldonado
Primeiro europeu a descrever a borracha, curare tucupi, 
urucum, boto, existência de Cassiquiare e questionar:

“Mas a quina, a ipecacuanha, a simaruba, a salsaparilha, o 
guáiaco, o cacau, a baunilha, seriam as únicas plantas úteis que a 

América encerraria em seu seio?” 
Condimine



8.5. Ciência

1750 a 1797 aprox. – exped. 
demarcadoras
1772 – 1790 – Pereira e Cáceres
1783 – 1792 – Alexandre 
Rodrigues Ferreira – 1783-1792
1796 – Jardim Botânico de Belém
1800 – Humboldt
1809–1814 – Ocupação da Guiana Francesa – Habitation 
Royale des Épiceries (La Gabriele)





8.5. Ciência

1808 – 1840
1825 – 1835 – Johannes Natterer
1817-1820 – Spix e Martius
1826 - 1829 – Langsdorff –

Império Russo

Não havia luso-brasileiros nas 
expedições



8.5. Comunidades tradicionais

Mais de 90% da população da Amazônia sucumbiu na 
Grande Ruptura
Sobreviventes se refugiam em locais inacessíveis ou são 
escravizados

“o surgimento do caboclo é a prova do sucesso da colonização, e 
sua história é o retrato de como os europeus submeteram os 

pouco cooperativos indígenas da Amazônia, em contraste com os 
mais facilmente adaptáveis indígenas do México e do Peru” 

Márcio Souza



8.5. Comunidades tradicionais

Muito do conhecimento da cultura da floresta tropical se 
perdeu para sempre. 
Destas antigas sociedades restam apenas arremedos de 
seus conhecimentos, por meio de técnicas de navegação, 
uso da flora e fauna, moradia e outras técnicas passadas 
às nações indígenas presentes e ao caboclo amazônico



8.6. Primeiro Reinado e Regência

De 1822 a 1831 – 1º Reinado; 
Regência (1831 – 1840)
Demora em reconhecer a 
independência
Lutas internas – Cabanagem e 
Balaiada
Surtos de doenças (varíola, 
febre amarela etc.)
Economia estagnada



Continue a pesquisar

Obras de referência: 
Daniel, PE. João. Tesouro Descoberto no Máximo Rio Amazonas. 
São Paulo: Contraponto. 2004. 600 p. ISBN 85-85910-54-2. 
Hemming, John. Árvores de rios – a história da Amazônia (Tree of 
Rivers, the story of the Amazon), Sp: SENAC, 2011. Meirelles Filho, 
João Carlos. Grandes Expedições à Amazônia Brasileira, 1500-1930. 
SP: Ed. Metalivros, 2009
Papavero, Nelson et alii. O novo Éden. Museu Goeldi, Belém (PA), 
2002, 3ª ed.
Souza, Márcio. História da Amazônia: Do período pré-colombiano 
aos desafios do século XXI, Record, 2019 



Continue a pesquisar
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Obrigado! Até a aula 9 – O ciclo da borracha


