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RESUMO DO EPISÓDIO 1 DA SÉRIE “GUERRAS DO BRASIL”. 

 

Não houve "descobrimento" do Brasil, mas sim uma invasão, uma guerra de conquista 

territorial que se estende até os dias de hoje. 

Os guaranis tinham compreensão de si como povos a mais de 4.000 mil anos. Eles tinham 

contato com os povos andinos. Estes tinham uma cosmovisão que os faziam procurar a 

"terra sem males". Uma espécie de espelho da terra, mas sem os problemas terrenos. 

Quase como que o "Reino dos Céus" dos Cristãos. 

A mata atlântica é fruto do contato entre povos nativos e a natureza. Ela não era um 

território inexplorado, como geralmente se fala. Existia respeito e comunhão com a 

natureza, que era visto como uma divindade pelos povos nativos. 

Os nativos tinham uma visão de mundo que aceitava naturalmente a diferença do outro. 

Os portugueses, logo que chegaram, foram considerados mais um na diferença, e se 

quisessem, poderiam ter criado uma sociedade bastante diferente da que deu origem ao 

Brasil moderno. 

Mito de origem: descoberta do território, missa rezada pelo Padre Henrique de Coimbra, 

etc. Não houve "fundação" do Brasil. 

Os portugueses chegavam doentes e famélicos a costa brasileira e foram acolhidos pelos 

nativos. 

Os portugueses, ao contrário dos indígenas, querem colonizar e produzir mercadorias em 

solo brasileiro, e para isso, já têm em mente o uso do trabalho escravo. 

Dessa forma, os nativos começaram a reagir e os conflitos se estabelecem, de início em 

1530, e permeiam toda a nossa história, até os dias de hoje. 

Os portugueses então afirmaram que os nativos não possuíam alma e os escravizaram à 

exaustão e os mataram aos milhões. 

Além da escravidão e do roubo das terras, também há uma guerra biológica, porque 

milhões de povos indígenas foram mortos por conta de doenças trazidas pelos 

portugueses. Talvez tenha sido um dos maiores holocaustos populacionais da história. Os 

números variam entre 50 e 100 milhões de pessoas mortas em 100 anos. 


