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EXPANSÃO TERRITORIAL 

EXPANSÃO BANDEIRANTE 

 

1. CAUSAS: 

 

 Pobreza de São Paulo 

 Necessidade de mão-de-obra x poucos recursos 

 Cenário das invasões holandesas 

 

2. OS MOVIMENTOS 

 

 Apresamento (1620-1650): captura de indígenas 

 Prospecção (1650-1700): busca de metais preciosos 

 Monções: expedições fluviais 

 Sertanismo de contrato: combate a quilombos e revoltas indígenas 

 

3. IMAGENS E IDEIAS 

 

 
Note que as bandeiras de apresamento se dirigiam normalmente para o sul, onde se encontravam missões jesuíticas 

espanholas e índios pacificados, que valiam mais no mercado. As bandeiras de prospecção fundaram povoados nos atuais 

MG, MT e GO. Note como o Sertanismo de Contrato, normalmente, atendia aos interesses dos senhores do nordeste. 
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Tela de Debret, representando a captura de indígenas para a escravização. Note que o pintor não era contemporâneo do 

bandeirismo, ou seja, a composição deriva de narrativas e pesquisa. Repare em como são representados os captores.  

 

 
 



http://historiaonline.com.br 

AULA 08 – HISTÓRIA DO BRASIL - RESUMO 
 

                                   Prof. Mauro 

 

 

O notório “Monumento às Bandeiras” de Victor Brecheret, revela um outro olhar sobre a figura do bandeirante. Esculpido nos 

anos 1950, compõe um universo de obras que valorizam a figura do bandeirante como o embrião do vanguardismo paulista. 

Tudo nele é proposital: localizado no Ibirapuera, onde viveu o cacique Caiuby, está de frente para a Avenida Brasil, o que 

simboliza os caminhos abertos pelos bandeirantes. Aponta para o Pico do Jaraguá, utilizado na época como referência para 

as expedições. Brancos, negros e índios, são representados de forma harmônica, rumando para um objetivo comum. Os dois 

líderes a frente, um olhando para frente, representa o caminho a se descobrir, o segundo, olhando para trás, representa o 

cuidado com os seus liderados. 

 
OUTROS AGENTES: 
 

1. PECUÁRIA         caráter complementar 

                                       couro, charque, transporte 
                                       ocupação do vale do São Francisco = região açucareira    
                                       estâncias no sul = antigas missões 
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2. DROGAS DO       extrativismo 

SERTÃO              especiarias 

                             missões jesuíticas 

                             ocupação da bacia amazônica 

 

 

 
 

 

3. JESUÍTAS         educação e catequese 

                          cenário da contrarreforma 

                          missionários 

                          colégios e missões 

                          cronistas e intérpretes 

                          conflitos e laços com o poder político 
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4. ESTADO                  entradas = expedições oficiais 

PORTUGUÊS          expedições fluviais: bacias do Amazonas e do Prata 

                                 Fundação da colônia do Sacramento 
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5. TRATADOS DE LIMITES 

 

 

TRATADO             uti possidetis 

 DE MADRI           mais de 90% do território atual 

(1750)                    Sete Povos = Portugal 

                              Sacramento = Espanha 

                              Guerras Guaraníticas 

                               Anulado pelo Convênio de El Pardo 

                               Resgatado pelo Tratado de Badajoz (1801) 
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EXERCÍCIOS DE AUL 


