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Colonização de feitorias (1500-1530)

No âmbito mercantil

• serviam de local de armazenamento dos produtos 
extraídos para posterior envio à metrópole; 

no âmbito militar, 

• deveriam garantir o domínio da metrópole sobre a 
região; 

no âmbito diplomático,

• cabia ao feitor (responsável pela feitoria), a 
função de negociar, com as realezas africanas e 
com os chefes muçulmanos na Índia, a obtenção 
dos produtos da terra.

O sistema de feitorias garantiu aos portugueses a 
possibilidade de estabelecer sua presença em 
vastas áreas do globo no século XV, sem precisar 
penetrar nos continentes

Feitoria da Mina ou São Jorge da Mina

Localiza-se na atual cidade de Elmina, 
no Gana, no litoral da África 

Ocidental.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Fort_st_jago_elmina_ghana.jpg
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Colonização de feitorias

• Exploração do pau-tinta

• Escambo – trabalho – por bugigangas

• não exigia o rompimento do vínculo do índio com
sua tribo, as relações entre colonizadores e
gentios foram, a princípio, amistosas.

• Exploração estancada – Coroa arrendava o
direito de exploração a particulares

• O estanco revela o caráter patrimonialista do
Estado absolutista – o Brasil era patrimônio
pessoal do rei e, para extrair a madeira, a Coroa
arrendava o direito de exploração a particulares.

• O primeiro a receber o monopólio de extração foi
o cristão-novo - judeu convertido - Fernão de
Noronha. Condição que revela a presença do
antissemitismo oficializado em Portugal.

• a crise do comércio de especiarias

• o rei da França, Francisco I, questionou o direito 
de Portugal sobre o Brasil -> evoca o principio 
Utipossidetis . 

• Testamento de Adão

• a descoberta de metais no México e no Peru ->  
valorizou a porção territorial pertencente a 
Portugal;

• a Reforma possibilitava às nações protestantes 
desprezar as decisões papais acerca do Tratado 
de Tordesilhas.

ocupação do Brasil era a única maneira 
de garantir o domínio do território e a 
possibilidade de implantar uma nova 

fonte de riquezas. 

Razões da ocupação



Capitanias, açúcar e escravidão

• Capitanias Hereditárias -> ônus da montagem da capitania era do particular – expressiva atuação capital privado no 

processo colonizador.

• Açúcar -> interesse do capital privado dependia da organização de uma exploração agrária com alta lucratividade no 

mercado europeu.

• Latifúndio – viabilizava a produção açucareira em grande escala direcionada para exportação. A doação de sesmarias
atuava como estratégia para atrair colonos portugueses. 

Para receber uma sesmaria, o colono deveria:

ser branco e católico; 

ter cabedais – recursos - para lavrar a terra em até cinco anos;

efetivada a ocupação da terra, o colono garantia a propriedade da terra. 

• Escravidão -> a grande produção exportadora dependia de ampla oferta de mão de obra.

O latifúndio exportador de base escravista forjou a economia e a sociedade contemporâneas – o que nos permite 
compreender a realidade brasileira, marcada por profundas desigualdades sociais e pela permanência de valores éticos, 
étnicos e morais decorrentes da escravidão.



Capitanias Hereditárias

• As capitanias funcionavam como empresas privadas -> 
lucro dos  impostos, monopólios e produção agrária 
exportadora. 

• Carta de Doação- Foral 

• A doação de uma capitania não significava a doação do 
seu solo -> o Rei concedia ao particular o poder político e 
administrativo. A concessão de poder sobre uma região a 
um particular remonta ao período medieval. O monarca 
não abdicava de sua soberania sobre o Brasil.

• As capitanias eram: hereditárias, inalienáveis e 
indivisíveis. 

• O cargo era hereditário, mas o donatário não tinha a 
propriedade da terra, apenas a posse. 

• Com o objetivo de estimular a ocupação do Brasil, o 
donatário deveria distribuir sesmarias aos colonos. 



Sesmaria - latifúndio

Capitanias - donatarias



Governo Geral - 1548

Fracasso da iniciativa privada

Intervenção régia 

Somente as capitanias de Pernambuco, São Vicente, Ilhéus e Porto Seguro tiveram 
sucesso.

A Coroa iniciou sua intervenção na colonização e a reincorporação das Capitanias 
que não prosperaram.

A criação do Governo Geral não aboliu o sistema de  Capitanias Hereditárias.

Tomé de Souza -> nomeado o primeiro governador geral, fundou a vila de São 
Salvador, sede da capital da colônia, até 1763, quando foi transferida para o Rio de 

Janeiro

A escolha da região  se deu em razão da localização estratégica,  equidistante das 
capitanias que prosperaram com a produção do açúcar. 



O governador-geral -> chefe maior da administração colonial nos 
âmbitos militar, administrativo e judicial. 

A ampla autonomia dos donatários e colonos e a extensão territorial 
poderiam se transformar numa ameaça ao poder do rei. 

A centralização política provocou protestos por parte de alguns 
donatários, especialmente de Pernambuco. 



Câmara Municipal
Câmara dos homens bons

Órgão de representação da elite local -
> seus membros eram eleitos na 

localidade,

Os membros eram conhecidos como 
“homens bons”

Expressão para identificar os que 
reuniam as condições para pertencer a 
um certo estrato social e poder ocupar 

cargos políticos. 

homens bons -> branco, católico e 
proprietário de terras. 

Além das condições econômicas, era 
exigida a “pureza de sangue”. Pelourinho de Vila Franca de Xira



Os homens bons deveriam comprovar que eram “limpos de sangue”, que não 
tinham “mancha de sangue negro, judeu ou mouro”, ou seja, que na família 

não existiam membros de “raças ” “impuras”. 

As bases da sociedade estamental aristocrática absolutista foram 
transplantadas para a colônia. 

O Antigo Regime não considerava os indivíduos como nascidos iguais e 
dotados dos mesmos direitos.

O sangue, a hereditariedade e os privilégios econômicos estabeleciam as 
diferenças. 



As câmaras, controladas 
fundamentalmente por 
senhores de engenho e 

lavradores muito ricos, se 
tornaram a expressão do 

poder dos potentados locais. 
Estavam excluídos aqueles 

vinculados às atividades 
mecânicas .

Os comerciantes reinóis, em 
diversos momentos da história 
colonial, foram impedidos de 

votar e de serem votados. 



Eleições para a Câmara

Indiretas, organizadas a cada três anos. 
As Câmaras eram compostas por um juiz, três ou 

quatro vereadores, um procurador e um 
escrivão.

As funções da Câmara Municipal

• abastecer a vila; 

• efetuar prisões;

• fiscalizar a transmissão das heranças;

• regulamentar mercados e ofícios; administrar os 
bens da câmara e suas receitas;

• construir prédios públicos, estradas, pontes e 
calçadas; cuidar da iluminação e limpeza da vila; 

• organizar guerra e paz com os gentios; 
estabelecer salários para trabalhadores livres; 

• financiar a criação e a educação dos expostos. 



Razões  da ampla autonomia das Câmaras 

• grandes distâncias e dificuldade de transporte e de 
comunicação -> criavam uma situação de isolamento;

• os “homens bons” constituíam a elite econômica da colônia e 
dispunham de grupos armados -> utilizados na defesa do litoral 

e combate aos índios bravios;

• a atuação dos donatários e autoridades coloniais era ineficaz.



Câmaras no verdadeiro poder político colonial disperso

O controle que a elite rural tinha da política e das funções do 
Estado, principalmente da justiça, reforçava a exclusão e o 

mando privado.

A política e a justiça eram instrumentos de poder pessoal. 

As bases econômicas da colônia, a escravidão e o latifúndio, 
contribuíram para reforçar o domínio privado da elite agrária.



1. (Unesp – 2018) Na colônia, a justiça era exercida por toda uma gama de funcionários a serviço do rei. A 
violência, a coerção e a arbitrariedade foram suas principais características. [...] Nas regiões em que a 
presença da Coroa era mais distante, os grandes proprietários de terras exerciam considerável autoridade 
administrativa e judicial. No sertão, os potentados impunham seus interesses à população livre. 

(Adriana Lopez e Carlos Guilherme Mota. História do Brasil: uma interpretação, 2008.)

Ao analisar o aparato judiciário no Brasil Colonial, o texto 

a) identifica a isonomia e a impessoalidade na administração da justiça e seu 
embasamento no direito romano.

b) explicita a burocratização do sistema jurídico nacional e reconhece sua eficácia no 
controle interno.

c) indica o descompasso entre as determinações da Coroa portuguesa e os interesses 
pessoais dos governadores-gerais.

d) distingue o sistema oficial da dinâmica local e atesta o prevalecimento de ações 
autoritárias em ambas.

e) diferencia as funções do Poder Judiciário e do Poder Executivo e caracteriza a ação 
autônoma e independente de ambos.



2. (Unifesp) “Não são raros [no período colonial] os casos como o de 
um Bernardo Vieira de Melo, que, suspeitando a nora de adultério, 
condena-a à morte em conselho de família e manda executar a 
sentença, sem que a Justiça dê um único passo no sentido de impedir o 
homicídio ou de castigar o culpado...”. 

Sérgio Buarque de Holanda, “Raízes do Brasil”. 

O texto demonstra 

a) a ineficácia das instituições judiciárias. 

b) a insegurança dos grandes proprietários. 

c) a força imensa, mas legal, do pátrio poder. 

d) a intolerância com os crimes de ordem sexual. 

e) a gestão coletiva do poder no interior da família. 



Glossário

• Cabedal – capacidade, recursos 

• Exposto – criança abandonada 
na roda dos expostos localizada  
na Casa de Misericórdia 

• Cristão-novo – judeu convertido, 
gente da nação batizada em pé

• Potentados – proprietários rurais 
detentores de amplo poder 
político local

• Reinóis – pessoas naturais do 
reino, de Portugal.

Gabarito

1. D

2. C


