Guia para a leitura das atividades do Tabuleiro
Casas do
tabuleiro

Atividades/exigências

1

Motivação!
● Exige a Carta 1.

2

1530: Autorização.
● Exige a apresentação da Carta 2 p
 ara que todos
prossigam.

3

Explorar região: Norte.
“Você trabalhará com Martim Afonso.
Escolha um jogador para explorar a região Norte, mas
para isso ele ficará U
 MA rodada sem jogar.”
● Exige que a C
 arta 2 seja ou já tenha sido
apresentada.

4

Explorar região: Sul.
“Agora é a sua vez de trabalhar com Martin Afonso. Ele
precisa que você vá para o Sul (passando pelos atuais
estados da Bahia e Rio de Janeiro, chegando a São
Paulo). A viagem é longa e por isso
você ficará U
 MA rodada sem jogar”.
● Exige que a C
 arta 2 seja ou já tenha sido
apresentada.

5

Alerta de invasão!
“Cuidado! Três naus francesas foram apreendidas no
litoral de Pernambuco.”
● Exige que a C
 arta 2 seja ou já tenha sido
apresentada.

6

Expedição Pero Lopes.
“Peça para que o jogador que está com a Carta 03:
CONVOCADO! se apresentar.
Leia para ele o seguinte comunicado: A expedição
comandada por Pero Lopes foi um desastre e você foi
um dos 80 homens que desapareceram perto do rio
Iguassú, nas terras dos tupis e carijós.
A aventura acabou para você! Libere as suas cartas
para que o jogo continue.

Retorne ao jogo apenas quando alguém chegar ou
passar pela C
 asa 21, se as suas cartas ainda estiverem
disponíveis!”
● Exige que a C
 arta 2 seja ou já tenha sido
apresentada.
7

1532: Povoamento.
● Exige a apresentação da Carta 4 p
 ara que todos
prossigam.

8

Manufatura do açúcar.
● Exige a apresentação da Carta 5 p
 ara que todos
prossigam.

9

Problemas: Conflito.
● Exige que a C
 arta 4 seja ou já tenha sido
apresentada.
● Apresentar a C
 arta 6.

10

Engenhos!
● Exige que a C
 arta 4 seja ou já tenha sido
apresentada.
● Apresentar a C
 arta 7.

11

Administração da Colônia.
“É preciso criar uma estratégia de defesa e
povoamento sem que haja investimento direto da
Coroa.
Quem tem uma estratégia para administrar a
Colônia?”
● Apresentar a C
 arta 8.

12

As Capitanias Hereditárias e a distribuição de
Sesmarias são um grande passo para o povoamento
do território. Agora começa uma nova fase.
● Exige que a C
 arta 7 seja ou já tenha sido
apresentada.
14

Distribuição!

Entre 1534 e 1536 foram criadas 14 capitanias,
divididas em 15 lotes.
12 donatários, maioria fidalgos.
15

Falta capital dos donatários!

16

Faltam pessoas!

17

Os indígenas!
“Em 5 capitanias os donatários tiveram que enfrentar a
resistência indígena.”
● Apresentação da Carta 9.

18

Dificuldades!
As capitanias hereditárias tem problemas de
transporte e abastecimento, muitas estão isoladas e
abandonadas.

19

Resultados!
“Apenas 2 capitanias, a de Pernambuco e de São
Vicente, derão certo! O sucesso financeiro se deu pelos
engenhos de cana-de-açúcar, tornando-se assim uma
base para a colonização.
Convoque os seus Donatários e peça que eles
avancem para a Casa 20”.
● Apresentação das C
 artas 10 e 11.

20

Sucesso?
● Apresentação da Carta 12.

21

Um novo começo!
Volte para a Casa 11 e apresente para o grupo uma
estratégia de ocupação que não promova o genocídio
dos povos nativos.

22

Administração colonial.
É preciso criar outra estratégia de defesa e
povoamento, mas agora com a participação da Coroa
portuguesa.
Quem tem uma estratégia para administrar a Colônia?
● Exige que a C
 arta 12 seja ou já tenha sido
apresentada.
● Apresentar a C
 arta 13.

23

Provedor-mor!
● Exige que a C
 arta 13 seja ou já tenha sido
apresentada.
● Apresentar a C
 arta 14.

24

Ouvidor-mor!
● Exige que as Cartas 12 e 13 sejam ou já tenham
sido apresentadas.
● Apresentar a C
 arta 15.

25

Donatários incomodados!
● Apresente a Carta 16.

26

Tomé de Souza.
● Apresentar a C
 arta 17.

27

Os Jesuítas.
● Exige que a C
 arta 17 seja ou já tenha sido
apresentada.
● Apresentar a C
 arta 18.

28

Gado.
“O governador mandou trazer de Cabo Verde o gado.
Além de fornecer carne, couro e ser utilizado para
mover as moendas dos engenhos, serviu para integrar
áreas distantes em não receberam o plantio da
cana-de-açúcar”
● Exige que a C
 arta 17 seja ou já tenha sido
apresentada.

29

Mulheres Brancas.
● Exige que a C
 arta 17 seja ou já tenha sido
apresentada.
● Apresentar a C
 arta 19.

30

Ocupação pacífica?
Tomé de Souza investiu na construção de uma vila que
deu origem à cidade de Salvador. Ao contrário do que
parece, não foi nada pacífico pois várias aldeias
indígenas foram destruídas e os jesuítas combatiam as
práticas culturais que eles consideraram canibalismo e
poligamia

31

2º Governador.

● Apresentação da Carta 20.
32

Câmaras Municipais.
● Apresentação da Carta 21.

33

Comida!

34

Resistência indígena!
● Exige que a C
 arta 21 seja ou já tenha sido
apresentada.
● Apresentação da Carta 22.
Vá para a casa 35 e leia o texto!

35

Ler o texto:
“A importância histórica da guerra dos Tamoios
mostra que as populações indígenas tinham
capacidade de se organizarem e resistirem contra a
ocupação dos brancos. Ela também nega a
incapacidade desses povos de reagirem. (...) a
desvantagem tecnológica dos indígenas podia ser
compensada pela numerosa população e pela
estratégia de combinar ataques simultâneos as
diversas posições dos brancos, do litoral ao planalto.”
FERNANDES, Florestan. 1989 [1948]. A organização
social dos Tupinambá. São Paulo: Hucitec. p. 28.
(Adaptado)

36

Invasão!
● Apresentação da Carta 23.

37

Privilégios e Caos!
● Exige que as Cartas 20, 21, 22 e 23 s ejam ou já
tenham sido apresentadas.
● Apresentação da Carta 24.

38

3º Governador!
● Exige que a C
 arta 24 seja ou já tenha sido
apresentada.
● Apresentação da Carta 25.

Havia muita dificuldade de
abastecimento de alimento nas capitanias. a
alimentação dos primeiros europeus dependeram dos
índios.

39

Ameríndios, Portugueses e Africanos!
● Exige que a C
 arta 25 seja ou já tenha sido
apresentada.
● Apresentação da Carta 27.

40

E aí?
Mem de Sá consolidou o domínio português no Brasil,
mas a que preço?
● Apresentação da Carta 28.

