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a)  Período Pré-Colonial (1500-1530)

Trata-se de um período de 30 anos , que antecedeu a
efetiva colonização das terras brasileiras , pois o foco do
mercantilismo português estava direcionado para as índias
ou comércio oriental e suas ricas especiarias.

Características:

- extração predatória do pau-brasil.

- utilização da mão de obra indígena na extração do pau-
brasil , através do escambo.

- o pau-brasil era um produto estancado, explorado no
sistema de Feitorias.

- presença da pirataria francesa



- foram enviadas algumas expedições:

 exploradoras; 

 expedições guarda-costas;

 expedições para extrair o pau-brasil. Exemplos:

 1501 – Comandante Gaspar Lemos: deu nome a uma 

série de acidentes geográficos e confirmou a presença 

de pau-brasil no litoral. 

 1503 – A exploração do pau-brasil é entregue a Fernão 

de Noronha /  Américo Vespúcio fundou uma feitoria 

em Cabo Frio.

 1516 e 1526 – ambas foram comandadas por Cristóvão 

Jacques. Resultado: fracasso , devido a extensão do 

litoral dificultando a posse da terra, constantemente 

atacada por corsários (piratas) franceses



- Os motivos que explicam o desinteresse de 

Portugal pelas terras recém encontradas são:

 era uma aventura incerta, cara e sem garantias 

de lucro;

 havia poucas pessoas dispostas a vir para cá; 

 comércio com o Oriente (as especiarias) era 

mais lucrativo e garantido;

 a princípio não foram encontrados metais 

preciosos.



Atlas Miller de Lopo Homem, 1515-1519.



b) Fim do período pré-colonial  

- A perda gradativa do Império Oriental nas índias, as

ameaças da pirataria francesa e a possibilidade da

existência de ouro e prata , conduziram à uma política de

colonização do Brasil.

- O Rei D. João III (“O COLONIZADOR”) ordenou a Martim

Afonso de Souza(1530) a primeira missão colonizadora ao

território, com 5 embarcações e 400 tripulantes.

Obrigações de Martim Afonso 
de Sousa

Distribuir sesmarias (lotes de 
terras). 

Pôr fim ao contrabando. 

Promover uma nova atividade 
econômica (cana-de-açúcar). 

Policiar a costa brasileira.

Realizações de Martim Afonso de 
Sousa
 Fundação das Vilas de São Vicente e 

Piratininga (primeiros núcleos de 
povoamento do Brasil. 

 Início da plantação de cana-de-
açúcar.

Organização dos primeiros engenhos 
do Brasil.

 Iniciar a  administração do novo 
território.


