
COLÉGIO E CURSO OLIMPO  DE UBERLÂNDIA

PROFESSOR IASBECK

HISTÓRIA DO BRASIL

1ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO 

TEMA: O GOVERNO GERAL

LIVRO 01/ FRENTE B / MÓDULO B. 04/ PÁGINA 338



O GOVERNO GERAL(1548)

Sob ordens do Rei D. João III, visava a centralização
administrativa na colônia, reprimindo abusos dos donatários,
sendo um reflexo do absolutismo que nascia em Portugal.

 Com o fracasso das Capitanias Hereditárias, a Coroa portuguesa
decide centralizar a administração da colônia e cria, em 1548, o
governo-geral.

 Tomé de Sousa foi o primeiro governador-geral e chegou ao Brasil
em 1549. Ao chegar à colônia, escolheu Salvador para ser a sede
do governo-geral e, consequentemente, a primeira capital do
Brasil.

 O governo-geral possuía uma série de atribuições contidas em um
regimento. Entre suas principais atribuições estavam:

 administrar as capitanias
 incentivar a ocupação do litoral
 fundar novas vilas
 controlar a exploração do pau-brasil
 incentivar a catequese dos índios.



Principais Governadores:
TOMÉ DE SOUZA (1549-1553)             

- fundação de Salvador( 1º centro administrativo colonial) e do 
1º Bispado (presença jesuítica) 

DUARTE DA COSTA (1553-1558)
- péssima administração: choques com os jesuítas e invasão 
francesa no RJ(  fundação da França Antártica)

MEM DE SÁ (1558-1572)
- excelente administração, expulsão dos franceses e fundação 
do forte de São Sebastião do RJ(1565)



 Os jesuítas chegaram ao Brasil em 1549, com Tomé de
Sousa. Liderados pelo padre Manuel da Nóbrega, os
jesuítas inciaram uma das mais importantes missões da
Coroa portuguesa: catequizar os índios.

 Fundaram colégios, construíram igrejas e
desenvolveram projetos assistenciais.

 Importante lembrar, porém, que a catequização não
respeitou a cultura indígena e seus rituais religiosos,
impondo-lhes uma nova fé.



Devido à presença francesa no Rio de Janeiro, em
1555 (França Antártica) o governo português
percebeu que não tinha agilidade suficiente para
enfrentar inimigos em pontos distantes de sua sede
administrativa. Assim, decidiu dividir a América
portuguesa em dois governos com sedes em
Salvador e no Rio de Janeiro.



c) As Câmaras Municipais
- responsáveis pela administração do poder local no interior 
das Vilas cujos cargos eram  monopólio dos “homens-bons” ( 

aristocracia colonial).

Obs: o centralismo do Governo Geral enfrentava o localismo 
político das Câmaras Municipais. 



6- Colonização: economia e sociedade açucareira

Enquanto colônia de exploração, o Brasil reproduziu as 

seguintes características:

- subordinado pelo exclusivo comercial.

- voltado para as demandas do mercado externo.

- predomínio do TRIPÉ DE SUSTENTAÇÃO:

LATIFÚNDIO MONOCULTURA

INDÍGENA   

ESCRAVIDÃO 

NEGRA



METRÓPOLE COLÔNIA
EXCLUSIVO COMERCIAL

produtos manufaturados
e escravos 
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primas
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Ouro
Prata

Produtos
tropicais
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OBSERVAÇÕES:

1)   o exclusivo comercial ou monopólio metropolitano era o 
elemento central, assegurando a subordinação da economia 
colonial pela metrópole.

2)    o sistema colonial proporcionava a ampliação da acumulação 
primitiva de capitais nas mãos da burguesia europeia, 
consolidando o capitalismo na Europa.



Escravidão indígena: mão de obra nativa utilizada até meados do 
século XVII, mais intensamente em São Vicente e nas áreas    não 
abastecidas pelo tráfico negreiro.

Escravidão negra: ajustava-se às demandas do mercantilismo e, 
através do tráfico negreiro, favorecia a ampliação da acumulação de 
capitais pela burguesia europeia.





A AGROMANUFATURA AÇUCAREIRA
O COMPLEXO AÇUCAREIRO ( XVI / XVII )

- Pré-condições favoráveis( solo, clima, mão de 
obra,mercado externo ) 

- Participação flamenga ou holandesa no 
TRANSPORTE/ FINANCIAMENTO E 
COMERCIALIZAÇÃO 

- Sustentada no tripé e voltada para o mercado 
externo

- Pecuária: papel secundário ou subsidiário
- SOCIEDADE PATRIARCAL, MACHISTA E  

ESCRAVOCRATA          SOCIEDADE DO ENGENHO.







Tráfico negreiro, trabalho escravo dos 
africanos e outros desdobramentos

• Fique atento ao vídeo documentário abaixo e

leia o texto na apostila.


