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Os Sertanistas 

Os portugueses 

que passaram a viver no 

Brasil, após a conquista, 

bem como os seus filhos 

que aqui nasciam, eram 

chamados de colonos. 

Estes colonos foram, 

pouco a pouco, se 

descobrindo como 

brasileiros. No começo, 

"brasileiros" designava 

apenas os comerciantes 

de pau-brasil. 

Num primeiro momento os colonos se fixaram no litoral, principalmente na região 

dos engenhos de cana-de-açúcar. Pouco a pouco, realizaram o povoamento do Brasil, 

partindo do litoral para o interior, em busca de índios para escravizar e de ouro e pedras 

preciosas. Os caminhos eram difíceis e, muitas vezes, tinham que enfrentar as corredeiras 

dos rios. Alguns colonos eram os funcionários encarregados de fazer os mapas que iam 

definindo os limites territoriais. 

Os sertanistas, como também eram chamados estes homens que penetravam pelo 

interior do Brasil, foram adotando muitos hábitos dos índios, como o de andar descalço 

pelos caminhos, esparramando toda a planta dos pés pelo chão ao andar, e virando os 

Artista: Teodoro Braga - Périplo Máximo de Antônio Raposo Tavares. SP. 

Pinacoteca de São Paulo  



artelhos (tornozelo) um pouco para dentro, o que diminuía o cansaço e facilitava em muito 

a marcha. 

Quando faltava 

comida, até cavalo morto 

servia de refeição. 

Comiam também caças 

do mato, bichos, cobras, 

lagartos, frutas bravas e 

raízes. Algumas vezes 

faziam roças de plantas 

que pudessem comer 

quando passassem de 

volta no lugar. Quando o 

bandeirante Fernão Dias entrou pelo sertão atrás de esmeraldas, deixou o genro, Manuel 

de Borba Gato, no rio das Velhas, fazendo plantas de mantimentos para os achar prontos 

quando voltasse. 

Dormiam onde dava, como em ranchos velhos ou em qualquer outro lugar.   

Enfrentavam mosquitos e outros animais. No século XVIII, um sertanista, procurando de 

manhã as meias de linho descalçadas na véspera, delas encontrou apenas o "canhão de 

uma, e o mais haviam comido as formigas ". De noite e de dia, diferentes tipos de 

pernilongos não cessavam de picar, provocando bolhas e comichões. Havia ainda 

carrapatos, marimbondos e cobras de todas as espécies. 

Mas havia também bichos que ajudavam os homens em seu movimento pelo 

sertão. Na falta de relógios, as lindas “unhupocas” faziam as suas vezes: à meia-noite, às 

duas da manhã e, por fim, às quatro — horário em que se levantavam geralmente os 

sertanistas — era certo ouvi-las entoar o seu canto. 

Fonte: SOUZA, Laura de Mello e. História da vida privada no Brasil, Vol. 1, 1997, 

p. 42-51, In SCHMIDT, Dora. Historiar 4; Ed. Scipione, São Paulo, 2007, p. 82-83. 

 

 

Gravura representando bandeirantes às margens do Rio Tietê nas 

redondezas da cidade (Sec. XVIII). 

OBS.: As atividades de História podem ser entregues a mim pelo e-mail: 

quintoanohistoriaataide@gmail.com ou pessoalmente no Cepae na data prevista 19 de abril). 
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1. Releia o texto “Os Sertanistas” e fale sobre o que você entendeu. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

2. Releia os textos “Os sertanistas” e “Dieta a bordo”. Ambos os textos mostram as 

dificuldades das viagens marítimas e as viagens nos sertões brasileiros. Compare os 

dois textos e escreva quais são as semelhanças e as diferenças.  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

3. Como eram chamados os primeiros portugueses que passaram a viver no Brasil após 

a conquista? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

4. O que a palavra “brasileiros” designava no início da ocupação e colonização das terras 

do Brasil? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

5. Qual a importância das “lindas unhupocas” para os sertanistas? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

6. Como era a rotina dos sertanistas e quais eram as dificuldades em suas viagens? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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Manoel: o menino bandeirante  

                                                                         Diane Valdez (1) 

Manoel vivia em uma vila pequena chamada São Paulo de "Piratininga" palavra tupi 

que significa "peixe seco". O menino tinha dez anos e sabia que seguiria a profissão de seu pai 

que era um bandeirante. Isso não o assustava, pois cresceu sabendo que esse era um negócio 

de família. A vida de uma criança no século XVIII não era igual à de hoje. Não havia brinquedos 

industrializados nem 

jogos eletrônicos. 

Manoel se divertia nas 

águas do mar, com 

bichos silvestres e com 

outros brinquedos da 

natureza. A rotina da vila 

era quebrada quando 

saíam ou chegavam as 

expedições dos 

bandeirantes.  

 

 

A primeira vez que fez parte de uma bandeira, Manoel nem dormiu direito imaginando 

o que iria acontecer, pois sempre ouvia os parentes contarem os enfrentamentos de uma 

expedição. Não tinha dia para voltar, só para sair, pois o mais importante era apresar o maior 

número de indígenas. 

Casa rural da Vila de São Paulo, onde a estrutura europeia de habitação se 

mesclava a elementos indígenas como a parede de taipa e a cobertura de palha. 

Obra de José Washt Rodrigues. In: Atlas Histórico Escolar, MEC-Fename, 1980. 

Uso amparado pela Lei 9610/98. 



 O menino sabia qual era a função dos "caçadores profissionais", como eram 

conhecidos os 

bandeirantes. Era encontrar 

ouro, aprisionar indígenas 

para serem comercializados 

como escravos por dinheiro 

e descobrir os quilombos de 

escravos fugidos. Ele sabia 

que para isso era preciso 

matar homens, mulheres, velhos e crianças.  

Após preparar mantimentos, pegar os mosquetões, as correntes, facas, facões e 

outras coisas necessárias, a bandeira de sua família saiu de madrugada.  Eram mais de 

duzentos homens; as mulheres não faziam parte da expedição. Manoel deixou a mãe, a avó, 

as primas e os outros parentes. A despedida sempre era difícil, pois muitos não voltavam. 

Morriam nas matas de fome, de doenças, brigas, disputas com os indígenas, etc. Nessa tarefa, 

não havia tempo para ser menino. Era preciso observar, participar e aprender como se fazia. 

Contudo, Manoel sempre achava um momento para se distrair. Quando a expedição parava 

para descansar ele aproveitava para colher frutas, nadar em rios e brincar com os animais 

silvestres. 

Manoel percebeu que os bandeirantes saíram dispostos a caminhar, pois era preciso 

andar muito pelas matas e, também, navegar por rios desconhecidos. Andaram, em fila, cerca 

de dez quilômetros por dia. Faziam parte da expedição indígenas escravizados, que conheciam 

melhor a mata, e alguns escravos negros. Seu tio Jerônimo, irmão mais velho de seu pai, era 

um dos líderes da expedição. Descalços, ele enfrentava a mata como se tivesse andando pela 

“Vila de São Paulo de Piratininga”. Era muito disposto e isso impressionava a todos.  

A avó de Manoel, Dona Tereza, 

junto com outras mulheres da vila, 

preparava, com muita antecedência, 

mantimentos para comer durante a 

expedição, porém não podiam levar muita 

coisa. Levavam a "farinha de guerra", uma 

pasta amarela feita de farinha de mandioca 
Feijão tropeiro – prato típico paulista 



mofada. Esse importante alimento resistia ao tempo e aos vermes que atacavam a comida. 

Também carregavam farinha de milho, toucinho e feijão. Era disso que Manoel mais gostava. 

Às vezes, alguns homens iam à frente para plantar milho, batata e outros alimentos para 

alimentar a expedição. Porém quando acabava a comida e a fome apertava, comiam o que 

encontravam: larvas, formigas, cobras, sapos e lagartos. Um mês em que estava chovendo 

muito, e não encontravam comida, tiveram que caçar macacos para comer. O prato do dia foi 

“macaco moqueado". Os famintos bandeirantes devoraram o prato como se estivessem 

comendo uma iguaria, tamanha a fome. Manoel, e os outros meninos da expedição, comeram 

sem achar ruim. Tudo isso fazia parte de uma expedição. Era considerado normal enfrentar as 

dificuldades.  

Manoel, logo, percebeu que nos encontros tensos entre bandeirantes e indígenas os 

maiores perdedores eram os indígenas. Quando encontraram uma aldeia, os paulistas 

organizaram o ataque: amolavam facas, machetes e alfanjes. Sua expedição ficou na “tocaia" 

aguardando. Os ataques eram feitos de surpresa, geralmente de madrugada, para que os 

indígenas não resistissem. Invadiram a aldeia aos gritos, matando crianças e queimando gente 

viva. Nesse momento, aterrorizar era outra arma e a violência era a ordem. Não importava se 

as vítimas eram crianças, mulheres ou velhos. Muitos eram mortos e outros aprisionados.  

O menino não participou da primeira tocaia, ficou em uma árvore observando tudo 

para tornar como lição. Manoel viu que os doentes e feridos eram deixados no acampamento. 

Em seguida, os indígenas foram amarrados e acorrentados. Os familiares de Manoel estavam 

satisfeitos com o ataque. Iniciaram então a viagem de volta para São Paulo com as “peças” 

(como eram chamados os cativos) que eram para ser vendidas. Após a primeira experiência, 

Manoel começou a se preparar para chefiar a expedição seguinte.  

Esse seria seu destino até que morresse. O menino fez parte de grupos de homens 

que ficaram historicamente conhecidos: os bandeirantes, também chamados de aventureiros, 

corajosos, heróis, brutos, violentos, matadores, etc.  

 

1. Fonte:  Diane Valdez. Professora da Faculdade de Educação-UFG. 

Mestre em História pela UFG. Doutora em Educação pela UNICAMP-SP.  

 

2. As imagens contidas no texto foram acrescentadas pelo Prof. Ataíde 

Felício – CEPAE-UFG. 
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A autora Diane Valdez descreve a ação dos bandeirantes paulistas nos sertões 

brasileiros. Releia o texto e dê a sua opinião. 

 

1. Quais a semelhanças e diferenças entre a infância de Manoel, no século XVIII e a sua 

infância no séc. XXI? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

2. “O menino Manoel fez parte de grupos de homens que ficaram historicamente 

conhecidos como os bandeirantes, também chamados de aventureiros, corajosos, 

heróis, brutos, violentos, matadores, etc.”. Comente. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

 

3. “O menino Manoel não participou da primeira tocaia, ficou em uma árvore 

observando tudo para tornar como lição”. O que acha que Manoel pensou e sentiu 

nesse momento? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

4. Como você imagina o menino Manoel? Ilustre. 
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Cidade de Goiás: de arraial no século XVIII a Património Cultural da 

Humanidade no século XXI (1) 

Antes da chegada dos portugueses ao território brasileiro em abril de 1500, havia 

centenas de sociedades indígenas, cada uma delas com suas tradições culturais materiais 

(diferentes tipos de moradias, alimentação, adornos, armas) e imateriais (diferentes 

línguas, rituais e crenças, cantos, danças, pinturas corporais). 

A chegada das naus e 

caravelas portuguesas marca o 

início de um longo processo de 

ocupação das terras 

pertencentes aos indígenas e a 

difusão dos interesses políticos 

e econômicos portugueses no 

novo mundo. Esse processo de 

colonização inicialmente se 

concentrou no litoral e, 

posteriormente, se expandiu 

para o interior do território 

brasileiro pelas ações dos 

bandeirantes paulistas, também conhecidos como sertanistas. 

As bandeiras eram empreendimentos de caráter privado, particular e contavam 

com o apoio do governo português. Essas expedições que saíam da Vila de São Paulo de 

Ilustração sobre a escravização de indígenas em São Paulo. 

Fonte: Wikipedia 



Piratininga (hoje cidade de São Paulo) tinham como objetivos: a) assegurar a ocupação 

territorial; b) expandir e difundir os valores culturais e religiosos da coroa portuguesa; c) 

aprisionar indígenas para o trabalho escravo e d) procurar potencialidades vegetais e 

minerais como ouro, prata e outras pedras preciosas. 

De acordo com o 

Tratado de Tordesilhas 

assinado em 1494 entre os 

governos de Portugal e 

Espanha, após a chegada 

de Cristóvão Colombo às 

Américas (1492), o Brasil 

seria dividido ao "meio", 

metade a leste seria de 

Portugal e a outra metade 

a oeste, pertenceria à 

Espanha. Entretanto, essa “linha imaginária” nunca chegou a ser respeitada de fato, 

principalmente devido às ações dos sertanistas que a empurraram para o oeste, 

deslocando assim as missões espanholas (comunidades) que estavam instaladas no 

território pertencente à coroa espanhola. Curiosamente essa linha imaginária passaria 

exatamente no meio do estado de Goiás, o que poderia tê-lo submetido a dois processos 

diferentes de colonização. 

Têm-se notícias de que os bandeirantes percorreram inúmeras rotas pelo interior 

do Brasil. A chegada da bandeira de Bartolomeu Bueno da Silva (o anhanguera) na primeira 

metade do séc. XVIII, por exemplo, marca 

o início do processo de povoamento do 

território de Goiás, com a fundação do 

Arraial de Sant'Anna às margens do rio 

vermelho - local de mineração - que 

depois se efetivou e mudou de categoria 

e de nome para Vila Boa de Goyaz, cidade 

que hoje conhecemos por Cidade de 



Goiás. É no contexto do povoamento que se fixam as raízes culturais de origem católica 

trazidas pelos portugueses, pelos bandeirantes paulistas, simbolizadas pelas construções 

de igrejas em todo o território nacional, propiciando assim a difusão de seus valores 

religiosos e culturais. 

O fato da Cidade de Goiás não ter desaparecido como aconteceu com muitos 

outros arraiais como por exemplo, o arraial de Ouro Fino, no período da colonização, se 

deve a descoberta abundante de ouro de aluvião em seu território e por ter tido funções 

administrativas desde a 

antiga capitania de Goiás 

até a década de 30 do 

séc. XX, quando ocorreu 

a transferência da capital 

(1937) para a cidade de 

Goiânia. Com a 

transferência das 

funções administrativas 

para a nova capital, a cidade de Goiás viveu um longo período de ostracismo e 

“esquecimento”, até que em 2001 a Cidade de Goiás, que já era tombada isto é, 

considerada como Patrimônio Cultura Nacional – IPHAN, recebeu o título de Patrimônio 

Cultural da Humanidade, título conferido pela UNESCO-ONU pela preservação e 

manutenção de um  conjunto arquitetônico construído no estilo colonial, aliado a um 

conjunto de práticas sócio culturais de caráter também religioso, tais como as folias e 

procissão do fogaréu; cantos e danças típicas (ex. carnaval de marchinhas), e uma variada 

gastronomia, que remontam ao século XVIII (1701-1800)  

1.Texto didático reelaborado pelo professor Ataíde Felício, CEPAE-UFG (2021), a partir de textos adaptados por 

estagiários Lorrainy Garcia, Marcos Francisco e Milena Chiarella. do curso de Licenciatura em História da UFG. 

 

 

 

 

Museu de arte sacra Boa Morte 

 

Centro Histórico da Cidade de Goiás - 2021 
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1. Releia os textos: a) “Os Sertanistas”; b) “Manoel: o menino bandeirante” e c) “Cidade 

de Goiás: de arraial no século XVIII a Património Cultural da Humanidade no século 

XXI”, pense, dialogue com seus familiares e responda as questões a seguir.  

 

a) Explique o que foram as “Bandeiras”? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

b) Quais eram os três interesses dos bandeirantes em suas viagens durante os séculos 

XVII e XVIII?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

c) O “Tratado de Tordesilhas” entre espanhóis e portugueses é uma linha imaginária, 

passaria exatamente no meio do estado de Goiás (veja no mapa acima). O que teria 

acontecido se esse tratado tivesse sido respeitado?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

d) De acordo com os textos  históricos sobre o “Bandeirantismo”, “os investimentos 

econômicos e materiais eram muito elevados e os chefes de Bandeiras, quando 

conseguiam seus objetivos, se enriqueciam e tinham enorme poder; entretanto, 

muitos se arruinaram e terminaram suas vidas na pobreza, em miséria absoluta! 

Muitos bandeirantes, perdidos nas matas dos sertões, morreram desiludidos, de 

fome, de sede, em confrontos entre eles mesmos e com os indígenas”.  Reflita, 

dialogue com seus familiares e dê o seu ponto de vista sobre o Bandeirantismo. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________



_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

e) O que significa a expressão “Brasil português”? Comente. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

f) “O processo de ocupação e colonização do território brasileiro pelos portugueses se 

deu do litoral para o interior”. Por quê?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

g) Qual o título que a Cidade de Goiás recebeu da UNESCO-ONU? Por quê? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

h) Ilustre o texto. 
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No mundo das bibliotecas: templos do saber (1) 

"A Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos da América (EUA) tem mais 

de 158 milhões de livros, fotos, 

gravações de sons, mapas e 

textos escritos à mão em 470 

línguas. Inaugurada há mais de 

dois séculos, é considerada a 

maior biblioteca do mundo em 

número de itens. Está localizada 

na capital do país, Washington, 

e ocupa três prédios. A 

biblioteca guarda objetos raros, como uma tábua de argila gravada com escrita 

cuneiforme de mais de 4 mil anos antes do presente (AP). 

A Biblioteca Alexandrina não é a maior, nem a mais importante, nem a mais 

cara.  Mas, inaugurada 

em 2002, a Biblioteca 

Alexandrina homenageia 

um dos importantes 

espaços dedicados ao 

saber no mundo antigo: a 

"Biblioteca de 

Alexandria", destruída há 

mais de 2 mil anos antes 

do presente (AP). O novo 

espaço foi construído no 

Egito, em local próximo 

ao antigo. Tem algo em 

torno de 4 milhões de livros, além de milhares de manuscritos e gravações de sons e 

imagens. O espaço anterior tinha 700 mil rolos de papiro e pergaminho. A 

Biblioteca Alexandrina dá acesso ainda a bibliotecas virtuais.  



O Brasil tem uma das 10 maiores bibliotecas nacionais do mundo e a primeira 

da América Latina. A Fundação 

Biblioteca Nacional fica no Rio de 

Janeiro e abriga mais de 10 milhões de 

itens. O local tem uma história curiosa: as 

primeiras 60 mil peças chegaram ao Brasil 

quando a corte portuguesa decidiu fugir 

da Europa ocupada por Napoleão 

Bonaparte. Em 1810, o então príncipe-

regente, D João VI, criou a Real Biblioteca 

no país. Em 2006, foi criada a Biblioteca Nacional Digital. Algumas coleções podem 

ser vistas pelo site da Biblioteca Nacional. 

Em Goiânia há diversas bibliotecas, entre elas, a Biblioteca Municipal Cora 

Coralina, com um acervo de mais de 24 mil obras. Está localizada em Campinas e 

funciona em um prédio construído no estilo Art Déco, situado à Avenida 24 de 

outubro. O local recebe esse nome por homenagear uma das maiores escritoras 

nascida em Goiás, Ana Lins dos Guimarães Peixoto Bretas (Cora Coralina) que 

publicou seu primeiro livro aos 75 anos de idade. Além de escrever contos e poesias, 

era uma "doceira de mão cheia". Cora Nasceu na Cidade de Goiás, antiga capital do 

estado e morreu em Goiânia em 1985, aos 95 anos. 

Criada em 1994, a Gibiteca Estadual 

Jorge Braga é um dos poucos espaços 

dedicados à história dos quadrinhos (HQ) no 

Brasil, A gibiteca fica localizada também em 

Goiânia, na Praça Cívica. Seu acervo conta com 

mais de 4 mil gibis cerca de 2 mil deles doados 

pelo cartunista Jorge Braga, do Jornal O Popular 

(o nome da gibiteca é uma homenagem a esse 

genial autor de HQ de Goiás)."  

Em New York-USA está localizada a menor 

biblioteca do mundo, pouco maior que uma cabine 

telefônica inglesa. Como essa biblioteca chamada de 

“Litle free Library” é minúscula, não é possível 

realizar leitura. As pessoas fazem a encomendas dos 

livros que querem ler e o funcionário leva-os em uma 

bolsa para emprestá-los, com data para devolvê-los, 

como ocorre nas bibliotecas do mundo todo.  

Em todos esses espaços do saber, há visitação pública, inclusive e, 

principalmente, de escolares, individual e/ou em grupos, geralmente a partir de 

agendamento. Atualmente, na maior parte das bibliotecas em todo o mundo, 

conectadas à Internet, os usuários contam com bibliotecas virtuais, que permitem 

fazer leituras, pesquisas e baixar arquivos, possibilitando, assim, um acesso maior ao 

mundo incrível das bibliotecas, que se constituem em verdadeiros lócus do saber e 

património histórico-cultural da humanidade, isto é, de cada um de nós. 

 
Fonte: Suplemento Almanaque, do Jornal O Popular, "No mundo das bibliotecas", pág. 6, em 5 de abril, de 

2015. Os dois últimos parágrafos do texto foram elaborados pelo prof. Ataíde Felício dos Santos do Cepae-

UFG- 2021. 
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1. Releia o texto: “No mundo das bibliotecas: templos do saber” e 

responda as questões a seguir: 

 

a) O que você mais chamou a sua atenção ao ler o texto?  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

b) Quais são e onde estão localizadas a maior e a menor biblioteca do mundo?  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

c) Quando e como foi fundada a maior Biblioteca do Brasil? De onde vieram os 

primeiros livros (acervo)? Que história curiosa marcou o seu início? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

d) Leia atentamente o último parágrafo e comente, isto é, dê a sua opinião.  

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

e) Você sempre frequentou a “Biblioteca do Cepae”? O que você mais gostava 

de ler na biblioteca? Que outras atividades ocorriam na biblioteca que você 

gostava?  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

f) Quais bibliotecas você já visitou em Goiânia? Você conhece outras bibliotecas 

em outras cidades? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 


