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AULA PASSADA: Economia Açucareira

Características
•Séculos XVI e XVII;
•Locais: litoral do Nordeste e do Sudeste;
•Experiência portuguesa nas Ilhas Atlânticas;
•Brasil: solo (de massapé) e clima (tropical) 
favoráveis;
•Associação com capitais holandeses:

oFinanciamento;
oRefinação;
oTransporte;
oComercialização na Europa.

•Açúcar: artigo raro e muito procurado na 
Europa = ↑ valor;

Pacto Colonial:
•Plantation:

oMonocultura;
oLatifúndio;
oEscravidão:

Indígena;
Negra;
↑ Lucros com o tráfico 
negreiro.
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INÍCIO DO CICLO DO OURO - XVII 

o No final do século XVII, as exportações de açúcar brasileiro começaram a
diminuir;

o Portugal precisou buscar novas fontes de renda, pois os portugueses lucravam
muito com taxas e impostos cobrados no Brasil;

o Neste contexto, os bandeirantes, no final do século XVII, começaram a encontrar
minas de ouro em Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Portugal viu nesta atividade
uma nova fonte de renda.



Expansão territorial: bandeiras e bandeirantes

• Responsáveis pela ampliação do território brasileiro,

além do Tratado de Tordesilhas;

• Procurando índios para aprisionar e jazidas de ouro e

diamantes para explorar, foram povoando o território

brasileiro;

• Foram os bandeirantes que encontraram as primeiras

minas de ouro nas regiões de Minas Gerais, Goiás e Mato

Grosso.
Domingos Jorge Velho, bandeirante paulista. 
Pintura de Benedito Calixto, 1903.
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Ciclo da caça ao índio:
o 1ª metade do século XVII;
o Se desenvolve devido à dificuldade de obtenção de mão de obra escrava africana
durante a União Ibérica (domínio holandês das feitorias africanas).

• Ciclo do bandeirismo de contrato:
o 2ª metade do século XVII;
o Combate aos índios hostis (“guerra justa”);
o Combate aos quilombos;
o Contratados pelo governo ou por particulares.

• Ciclo do ouro e diamantes:
o Século XVIII;
o Procura por ouro e diamantes;
o Ocupação da região Centro-Oeste.

Ciclos do bandeirismo
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O Monumento às Bandeiras é uma
obra em “homenagem”
aos Bandeirantes, que desbravavam
os sertões durante os séculos XVII e
XVIII. Foi inaugurada no ano de
1953, fazendo parte das
comemorações do IV Centenário da
cidade de São Paulo. É alvo de
constantes protestos pela violência
usada pelos bandeirantes no
processo de colonização do
território brasileiro.

Bandeirantes: heróis ou vilões?
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Quilombo dos Palmares: Definição e Características

Definição: Reduto de resistência à escravidão formado por negros que fugiam dos 
latifúndios escravistas.

Localização:
Serra da Barriga (Alagoas), à época pertencente à Capitania de Pernambuco.

Características:
Período: final do século XVI até 1694.
Economia:

Agricultura /Pecuária/ Comércio regional
População: aproximadamente 20.000 habitantes
Líderes: 1º Ganga Zumba; 2º Zumbi
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Quilombo dos Palmares:
Consequências

• Repressão e resistência
o 1680-1691: Zumbi derrota todas as expedições enviadas contra o quilombo.
o Resistência: tática de guerrilha

•1694: Expedição do bandeirante Domingos Jorge Velho destrói Palmares
•20 de novembro de 1695:

o Zumbi executado
o Dia Nacional da Consciência Negra

Zumbi e Dandara dos Palmares – Guerreiros do maior quilombo 
do Brasil
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• Por volta de 1670, Domingos Jorge Velho, bandeirante paulista, foi responsável pela

ocupação inicial do território piauiense. O objetivo da missão era estabelecer estâncias

de criação de gado naquela região.

• Entre 1674 e 1680, em uma expedição que percorreu o Piauí, o Maranhão e o Ceará,

exterminou os índios que ainda não estavam submetidos ao homem branco. Foi a partir

dessa expedição que começou a ocupação do Piauí, com colonos e gado que vieram

depois, de Pernambuco e da Bahia;

• Os colonos envolveram-se em lutas contra grupos indígenas, pela disputa da terra.

BANDEIRANTES NO PIAUÍ: 
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O Ciclo do Ouro: século XVIII

• Após a descoberta das primeiras minas de ouro, o rei de Portugal tratou de organizar

sua extração. Interessado nesta nova fonte de lucro (açúcar em declínio), ele começou

a cobrar o quinto. O quinto nada mais era do que um imposto cobrado pela coroa

portuguesa e correspondia a 20% de todo ouro encontrado na colônia.

• A descoberta de ouro e o início da exploração das minas nas regiões auríferas (Minas

Gerais, Mato Grosso e Goiás) provocaram uma verdadeira "corrida do ouro" para estas

regiões. Procurando trabalho na região, desempregados de várias regiões do país

partiram em busca do sonho de ficar rico da noite para o dia.
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• O trabalho dos tropeiros foi de

fundamental importância neste período,

pois eram eles os responsáveis pelo

abastecimento de animais de carga,

alimentos (carne seca, principalmente) e

outros mantimentos que não eram

produzidos nas regiões mineradoras.

O Ciclo do Ouro: século XVIII
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Os principais mecanismos de controle foram:

o Quinto – 20% de toda a produção do ouro caberiam ao rei de Portugal;

oDerrama – uma quota de aproximadamente 1.500 kg de ouro por ano que
deveria ser atingida como meta pela colônia, caso contrário, penhoravam-se os
bens dos senhores de lavras;

o Capitação – imposto pago pelo senhor de lavras por cada escravo que
trabalhava em seus lotes.

Percebemos que os altos impostos, as taxas, as punições e os abusos de poder político
exercido pelos portugueses sobre o povo que vivia na região e no Brasil como um todo,
gerava conflitos que culminariam em várias revoltas.
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Características

• Sociedade urbana;

• Sociedade escravista;

• Possibilidade de mobilidade social:

•Baixo investimento inicial dos garimpeiros;

•A riqueza móvel (ouro) suplantava a

importância da riqueza imóvel (terra).

Sociedade Colonial Mineradora

ESCRAVOS 

TROPEIROS
TRABALHADORES 

LIVRES
CLÉRIGOS
OFICIAIS 

MINERADORES
E AUTORIDADES REAIS 



DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO 
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• Com a exploração do ouro, a região Sudeste

desenvolveu-se muito, enquanto o Nordeste começou a

entrar em crise;

• Neste contexto, a coroa portuguesa resolveu mudar a

capital da colônia de Salvador para o Rio de Janeiro;

• Com isso, Portugal pretendia deixar a capital próxima

ao novo pólo de desenvolvimento ecônomico.
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OURO PRETO – MG 
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Igreja barroca de São Francisco de Assis em Ouro Preto, Minas  
Gerais.

•O estilo foi trazido pelos
colonizadores no século 18. O
estilo foi usado pelos jesuítas e
tinha a função de propagar a fé
cristã na colônia;
•As construções barrocas do Brasil
foram inspiradas na arquitetura
de Portugal, Itália, França e
Espanha e na própria arquitetura
do Brasil.

MARCO CULTURAL: BARROCO 
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Centro Histórico de Ouro Preto, Minas Gerais Foi aqui, na antiga Vila Rica, que o episódio da Inconfidência

Mineira, uma conspiração fracassada de independência da Coroa Portuguesa, aconteceu. Ouro Preto, erguida

no século 17, foi tombada em 1980. Seu bom estado de preservação conta histórias do período da ascenção da

exploração do ouro no estado. E as esculturas barrocas de Aleijadinho, o maior artista do Brasil colonial,

combinadas com as pinturas de Manuel da Costa Athaide, dão à cidade uma importância artística que só

poderia resultar em seu tombamento pela Unesco.



CRISE DO OURO 
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• Na segunda metade do século XVIII, a mineração entra em decadência com a paralisação

das descobertas;

•Por conta de sua constante debilidade econômica, as autoridades lusitanas entendiam

que a diminuição do metal arrecadado era simples fruto do contrabando. Por isso,

ampliavam os impostos, e não se preocupavam em aprimorar os métodos de prospecção

e extração de metais preciosos.

•Sendo assim, a primeira metade do século XIX foi representada pelo Renascimento

Agrícola, fase economicamente transitória, marcada pela diversificação rural 9 algodão,

açúcar, tabaco cacau e café).
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Drogas do Sertão: Produtos extraídos da Região Amazônica nos séculos XVI, XVII e XVIII
como frutas, sementes, raízes e outras plantas que tinham finalidades medicinais e
culinárias.

•Origens: crise do comércio de especiarias do Oriente.
•Objetivo: as drogas do sertão deveriam substituir no mercado europeu as drogas e
especiarias das Índias.
•Drogas do sertão: cacau, gengibre, óleo de copaíba, baunilha, castanha do Pará, guaraná,
urucum e gergelim.
•Extração organizada pelos jesuítas.
•Utilização da mão de obra indígena devido ao seu conhecimento sobre as drogas do sertão.
Consequências
•Expansão territorial com a ocupação da Região Norte (incorporação da região amazônica).
•Construção de fortes (exemplo: Belém) contra a presença de ingleses, holandeses e
espanhóis.
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• Aumento da imigração portuguesa para o Brasil (“corrida do ouro para as Minas”);
• Crescimento demográfico;
• Crescimento do mercado interno;
• Aumento do comércio interno de escravos (do Nordeste p/ o Centro-Sul);
• Mudança da capital da Colônia de Salvador p/ o Rio de Janeiro (1763);
• Mudança do eixo econômico da Colônia: do Nordeste p/ o Centro-Sul;
• Relativa urbanização (Villa Rica, Mariana, São João Del Rei, Sabará, Congonhas do
Campo);
• Movimento cultural: Barroco (escultura, arquitetura e música);
• Interiorização da Colônia: penetração e povoamento do interior.

Consequências da Mineração
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01. Leia o trecho abaixo.
"Na mineração, como de resto em qualquer atividade primordial da colônia, a força de
trabalho era basicamente escrava, havendo entretanto os interstícios ocupados pelo
trabalho livre ou semi-livre."

(Souza, Laura de M. Desclassificados do Ouro: pobreza mineira no século XVIII. 3 ed. Rio de Janeiro: Graal, 1990, p.68)

Com base neste trecho sobre o trabalho livre praticado nas áreas mineradoras do Brasil Colônia, é
correto afirmar que:
A)devido à abundância de escravos no período do apogeu da mineração, os homens livres

conseguiam viver exclusivamente do comércio de ouro.
B)em função da riqueza geral proporcionada pelo ouro, os homens livres dedicavam-se à

agricultura comercial, vivendo com relativo conforto nas fazendas.
C)perseguidos pela Igreja e pela Coroa, os homens livres procuravam sobreviver às custas da

mendicância e da caridade pública.
D)sem condições de competir com as grandes empresas mineradoras, os homens livres dedicavam-

se à "faiscagem" e à agricultura de subsistência.
E)em função de sua educação, os homens livres conseguiam trabalho especializado nas grandes

empresas mineradoras, obtendo confortáveis condições de vida.



23

02. Entre os objetivos dos monarcas portugueses na colonização do Brasil, se destacaram:
expandir as fronteiras territoriais e encontrar metais preciosos. A esse propósito, analise as
seguintes proposições:
1. a ocupação de quase todo o litoral brasileiro estava esboçada nos dois primeiros séculos da colonização

portuguesa.
2. no século XVIII, através do Maranhão, os portugueses percorreram o Amazonas, rechaçando esporádicos

estabelecimentos de espanhóis e infiltrações francesas.
3. a colônia de Sacramento era periodicamente alvo de ataque dos espanhóis de Buenos Aires, enquanto se

consolidava o povoamento do Rio Grande do Sul.
4. a configuração do território brasileiro, tal como hoje se verifica foi, em linhas gerais, definida pelo Tratado

de Madri no século XVII.
5. os limites do território do Brasil obedeceram sempre ao estabelecido no Tratado de Tordesilhas, quando

se fixaram os domínios portugueses e espanhóis na América.
ESTÃO CORRETAS APENAS:
A)1, 4 e 5
B)1, 2 e 5
C)2, 4 e 5
D)1, 2 e 3
E)2, 3 e 4 
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03. A atividade bandeirante marcou a atuação dos habitantes da Capitania de São
Vicente entre os séculos XVI e XVIII.
A esse respeito, assinale a alternativa correta.
A)Buscando capturar o índio para utilizá-lo como mão-de-obra ou para descobrir minas de

metais e pedras preciosas, o chamado bandeirismo apresador e o prospector foram
importantes para a ampliação dos limites geográficos do Brasil colonial.

B)As bandeiras eram empresas organizadas e mantidas pela Metrópole, com o objetivo de
conquistar e povoar o interior da colônia, assim como garantir, efetivamente, a posse e o
domínio do território.

C)As chamadas bandeiras apresadoras tinham uma organização interna militarizada e
eram compostas exclusivamente por homens brancos, chefiados por uma autoridade
militar da Coroa.

D)Derivado da bandeira de apresamento, o sertanismo de contrato era uma empresa
particular, organizada com o objetivo de pesquisar indícios de riquezas minerais,
especialmente nas regiões de Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais.



25

PRÓXIMA AULA:
COLONIZAÇÃO DO PIAUÍ

@keuricampelo


