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Setores econômicos coloniais 

Colonização de feitorias (1500-1530)

• Pau-brasil 
(ibirapitanga)

• Escambo – população 
nativa

• Não há ocupação 
efetiva

• Ocupação litorânea

• Exploração estancada

Colonização agrária (1530-1808)

• Pau-brasil -escambo

• Açúcar

• Tabaco

• Drogas do sertão

• Mineração

• Café (XIX)

• Pecuária

• Agricultura de 
subsistência

• Bandeirismo de 
preação

• Sertanismo de 
contrato

• Monções 

Setor exportador Setor interno



Capitanias, açúcar e escravidão

• Capitanias Hereditárias -> ônus da montagem da capitania era do particular – expressiva atuação capital privado no 

processo colonizador.

• Açúcar -> interesse do capital privado dependia da organização de uma exploração agrária com alta lucratividade no 

mercado europeu.

• Latifúndio – viabilizava a produção açucareira em grande escala direcionada para exportação. A doação de sesmarias
atuava como estratégia para atrair colonos portugueses. 

Para receber uma sesmaria, o colono deveria:

ser branco e católico; 

ter cabedais – recursos - para lavrar a terra em até cinco anos;

efetivada a ocupação da terra, o colono garantia a propriedade da terra. 

• Escravidão -> a grande produção exportadora dependia de ampla oferta de mão de obra.

O latifúndio exportador de base escravista forjou a economia e a sociedade contemporâneas – o que nos permite 
compreender a realidade brasileira, marcada por profundas desigualdades sociais e pela permanência de valores éticos, 
étnicos e morais decorrentes da escravidão.



A base econômica da América ibérica condicionou as diferenças dos 

modelos de colonização. 

Ladrilhador

Colonização castelhana

base econômica: extração de metais

relação com a colônia caracterizada pela 

imposição de um rígido, inflexível e 

burocratizado monopólio colonial.

Sistema de portos únicos e comboios 
anuais. 

Proibição de atuação de estrangeiros

Semeador

Colonização lusitana 

base econômica: plantation

açucareira.

a relação com a colônia caracterizada 

por certa flexibilidade e abertura 

participação de estrangeiros na 

produção de açúcar e no tráfico 
colonial. 



Ocupação 
interiorizada 
e urbanizada

Ocupação 
litorânea e 
ruralizada



Sociedade colonial castelhana – caráter urbano

A cidade era o centro econômico, político, cultural  e 
social. 

• 1580 -> 225 cidades muito povoadas 

• 1630 -> 331. 

A partir de 1573, começaram a chegar da Espanha as 
ordenações para a construção das cidades. 

As ordenações estabeleciam o tamanho e a 
localização da praça central, o traçado das ruas, a 

localização dos principais edifícios. 

As cidades eram traçadas com rigor geométrico; 
muitas foram construídas como um tabuleiro de 

xadrez -> quarteirões quadrados ou retangulares. 

Outra característica era a construção de praças ao 
redor das quais se estabeleciam os edifícios 

administrativos, judiciais e religiosos. 

O espaço urbano era organizado de forma a segregar 
os grupos sociais e étnicos.

As primeiras universidades fora da Europa 
foram implantadas na América espanhola.

1538 -> São Domingos. 

1551 -> Lima, Cidade do México 

1580 -> Bogotá, 

1586 - Quito

1621 -> Santiago 

1721 -> Havana, 

As primeiras universidades norte-americanas, 
Harvard, Yale e Filadélfia, surgiram, 

respectivamente, em 1636, 1701 e 1755. 

Brasil ->  ensino superior tem início, em 1808, 
com a chegada de D. João VI ao Rio de Janeiro.



Fatores que determinaram a escolha do açúcar:

• produto raro;

• alto valor comercial;

• mercado consumidor garantido;

• Portugal dominava a técnica de produção em 
Algarves e na Ilha da Madeira;

• Atuação dos flamengos -> financiamento da 
montagem de engenhos, refino, comercialização, e 
ampliação do mercado consumidor para garantir a 
alta dos preços.

Ocupação litorânea 

• A produção agrária impôs o predomínio da ocupação 
litorânea.  

• Os engenhos situados à beira-mar ou às margens dos 
rios eram os que mais lucravam, já que o transporte 
fluvial favorecia o escoamento da produção. 

• O povoamento permaneceu, até o século XVIII, 
concentrado no litoral, apesar das interiorizações 
promovidas pelas bandeiras, pecuária e missões 
religiosas



Sesmaria - latifúndio

Capitanias - donatarias



Franz Post – artista flamengo





A empresa do açúcar não envolvia apenas 
senhores e escravos. 

Abrigava um grupo diversificado de 
trabalhadores especializados e agregados, 

na condição de assalariados. 

Eram: mestres-de-açúcar, purgadores, 
caixeiros, calafates, caldeireiros, 

carpinteiros, pedreiros, barqueiros entre 
outros. 

O predomínio do latifúndio e da 
escravidão limitou os espaços para o 

trabalho livre.

Homens livres tornavam-se dependentes 
do grande proprietário originando uma 

relação de clientelismo.



Com o avanço da colonização, as 
capitanias de Pernambuco e Bahia se 

tornaram centro da produção 
açucareira. 

Entre 1580 e 1680, o Brasil foi o 
maior produtor mundial de açúcar. 

O ano de 1630 é considerado um 
marco na história do açúcar no Brasil:

•o ápice da produção, com 350 
engenhos em operação

• ano da invasão holandesa, 
responsável pela destruição de 

inúmeros engenhos e pela crise da 
economia colonial. 



Distinções refletiam o tempo 
de condição de cativo.

Boçal - africano recém-
chegado, ignorante das línguas;

Ladino – negro africano que  
falava o português; 

Crioulo – negro nascido no 
Brasil

A hierarquia agrícola revelava muitas  
semelhanças com a hierarquia de cor 

entre os

agricultores. 

Os senhores de engenho e os lavradores 
de cana -> brancos; 

os produtores de fumo -> quase sempre 
brancos; 

plantadores de mandioca -> pardos, 
mestiços e negros livres. 



Razões da escravidão

Necessidade de grande oferta de mão 
de obra;

O trabalho livre exigiria grande afluxo de 
recursos para a colônia -> acumulação 

interna de capital;

Portugal já praticava a escravidão;

“terra livre, trabalho cativo”

o fácil acesso à terra, devido às grandes 
extensões, inibia a utilização do trabalho 

livre. 

O trabalhador livre poderia se tornar um 
pequeno proprietário, limitando a oferta 

de mão de obra. Para garantir mão de 
obra, o trabalho precisava ser cativo.

Transferência de cativos do sertão para o povoado colonial
Jean-Baptiste Debret , Voyage pittoresque ao Brésil



Razões da escravidão negra
Tráfico negreiro 

• Fonte de vultosos lucros para a Coroa e comerciantes.

• A compra de escravos representava o adiantamento à metrópole de parte 
da renda a ser gerada -> com o trabalho livre ficaria retida na colônia.

12,5 milhões de africanos traficados para a Afro-América

Brasil -> recebeu 5 milhões - 40%

Segundo país de maior população negra ou de origem africana do mundo

IBGE – afrodescendentes – pretos e pardos ->  115 milhões

Nigéria -> 190 milhões de habitantes, 

Etiópia -> o segundo país africano mais populoso - 105 milhões



Colapso demográfico

epidemias e guerras de  captura 
-> reduziam a oferta de mão de 

obra no  litoral.

Resistência dos gentios

a agricultura era uma função 
feminina e a economia nativa 
destinava-se à subsistência, 

jamais à acumulação.

Conhecimento da região 
favorecia as fugas e a 

interiorização das tribos

Legislação régia da liberdade dos 
negros da terra

Em 1570 -> D. Sebastião proibiu a 
escravidão indígena. 

A lei proibia a captura e a 
escravização dos gentios, “salvos 
aqueles que forem tomados em 
guerra justa, ... ou aqueles que 

costumam saltear os portugueses, ou 
a outros gentios para os comerem”. 

denominado resgate

Gerava uma distinção jurídica entre 
os nativos: pacíficos e bravios.



Os jesuítas, respaldados pela normatização régia, 
empreenderam a defesa da liberdade dos índios, 

opondo-se à escravidão

Esse posicionamento moral-teológico resultou numa violenta 
hostilidade dos colonos, interessados na utilização do gentio 

como escravo. 

Revolta de Beckman

Bandeiras de preação dos gentios – bandeirantes x jesuítas 



preação dos gentios x catequese dos gentios



Expansão do catolicismo além-mar

Contexto da afirmação do protestantismo e das guerras religiosas 
Padroado régio

Defesa da liberdade - não-escravização – dos índios pelos jesuítas fundada 
no reconhecimento da humanidade dos nativos.

Defesa da catequização a partir de três princípios básicos:

1. Os índios eram tão capazes de compreender os sacramentos quanto os 
europeus.

2. Eram “livres por natureza”
3. Caráter de um “papel branco”, em que poderia ser impresso a palavra de 

Deus. 
Os nativos gradualmente aculturados teriam a garantia de uma cidadania plena de 

cristãos.



• http://www.slavevoyages.org/estimates/w0zFtKTB

• http://www.slavevoyages.org/estimates/0K0eVS63

http://www.slavevoyages.org/estimates/w0zFtKTB
http://www.slavevoyages.org/estimates/0K0eVS63


O cativeiro daqueles africanos, acreditava ele, era a oportunidade de 
salvar-lhes as almas, retirando-os da escuridão da barbárie e do 

paganismo em que até então se encontravam para introduzi-los na luz 
da religião cristã e da civilização portuguesa. E assim também pensava 
o poderoso infante, cuja vontade e grande prazer, na interpretação do 

cronista, estavam “na salvação daquelas almas que antes eram 
perdidas”.

Gomes Eanes de Azurara, o autor do manuscrito Crônica do descobrimento e 
conquista da Guiné, redigido em 1448,



Atlântico econômico e a riqueza europeia



Agricultura de subsistência 

• A produção de alimentos era realizada 
pelos lavradores de roça, que plantavam 

para seu próprio consumo e para o 
abastecimento das vilas. 

• Eram pequenos e médios proprietários 
que utilizavam mão de obra escrava.

• Nos engenhos, a alimentação de todos os 
moradores era garantida pela produção 
das roças de subsistência cultivadas por 

escravos. 

Tabaco

• Depois da cana, a agricultura de 
exportação mais importante foi a do 

tabaco. 

• Principais sítios de produção -> Recôncavo 
baiano, Pernambuco, Sergipe e Alagoas.

• O cultivo era organizado na forma de 
plantation, com mão de obra escrava. 

• A comercialização do fumo estava 
vinculada ao tráfico negreiro -> escambo 

por africanos. 

• Em algumas fazendas os senhores de 
engenho combinavam a produção de 

açúcar com a lavoura de fumo e a criação 
de gado no sertão.



Pecuária 

Gado foi trazido da Europa. Era de 
extrema importância para produção do 

açúcar.

• força motriz das moendas (trapiches); 

• meio de transporte da lenha, da cana 
e das caixas de açúcar até os portos de 
embarque, 

• O couro servia para o ensacamento 
do fumo, usado no escambo por 
africanos escravizados. 

• O charque era destinado ao consumo 
interno.

http://brasilianafotografica.bn.br/brasiliana/handle/20.500.12156.1/6123

http://brasilianafotografica.bn.br/brasiliana/handle/20.500.12156.1/6123


• O gado -> um dos principais agentes da

penetração e povoamento do interior da 
colônia.

• O gado foi criado dentro dos engenhos, 
próximo ao canavial. Com a expansão dos 

canaviais e a reprodução do rebanho, o 
gado é empurrado para o interior.

• Nessa fase os vínculos do curral com o 
engenho são rompidos -> pecuária - século 

XVII - atividade independente.

• A interiorização da pecuária resultou na 

formação de feiras de gado e de arraiais

eram núcleos de ocupação esparsos e ralos.



O rio São Francisco ficou conhecido como rio dos 
currais, devido à grande quantidade de fazendas 
que surgiram em suas margens. Em 1640, havia 

na região mais de dois mil currais. 

A pecuária gerou uma forma diferente de 
ocupação e de organização social. 

Sociedade menos aristocratizada, mais 
homogênea e com poucos escravos. 

Predominou o uso do trabalho livre. O vaqueiro, 
responsável pela boiada, trabalhava em regime 

de parceria com o proprietário do rebanho. 

Os fábricas - trabalhadores livres -> pagos em 
dinheiro



1. (Fuvest) Se o açúcar do Brasil o tem dado a conhecer a todos os reinos e províncias da 
Europa, o tabaco o tem feito muito afamado em todas as quatro partes do mundo, em as 
quais hoje tanto se deseja e com tantas diligências e por qualquer via se procura. Há pouco 
mais de cem anos que esta folha se começou a plantar e beneficiar na Bahia [...] e, desta 
sorte, uma folha antes desprezada e quase desconhecida tem dado e dá atualmente grandes 
cabedais aos moradores do Brasil e incríveis emolumentos aos Erários dos príncipes. 

ANTONIL André João. Cultura e opulência do Brasil por suas drogas e minas. São Paulo: EDUSP, 2007. Adaptado. 

O texto acima, escrito por um padre italiano em 1711, revela que

a) o ciclo econômico do tabaco, que foi anterior ao do ouro, sucedeu o da cana-de-açúcar.

b) todo o rendimento do tabaco, a exemplo do que ocorria com outros produtos, era 
direcionado à metrópole.

c) não se pode exagerar quanto à lucratividade propiciada pela cana-de-açúcar, já que a 
do tabaco, desde seu início, era maior.

d) os europeus, naquele ano, já conheciam plenamente o potencial econômico de suas 
colônias americanas.    

e) a economia colonial foi marcada pela simultaneidade de produtos, cuja lucratividade 
se relacionava com sua inserção em mercados internacionais.



2. (UFMG) Todas as alternativas apresentam afirmações corretas sobre 
a atividade pecuária no processo de colonização no Brasil, EXCETO: 

a) constitui-se numa atividade subsidiária da grande lavoura.

b) criou núcleos urbanos destinados ao comércio do couro.

c) destinou grande parte da produção de charque para o mercado 
externo.

d) foi um dos elementos importantes na interiorização da colonização.

e) produziu a figura do vaqueiro, um trabalhador livre geralmente pago 
em espécie.



3. (Mackenzie – 2017) No Brasil do século XVI, a sociedade tinha, no engenho, o centro de sua 
organização. Assinale a alternativa que NÃO atesta a importância do engenho no período 
colonial. 

a) A grande propriedade era monocultora e também escravocrata, voltada para o 
mercado externo, sendo a montagem da estrutura de produção açucareira, um 
empreendimento de alto custo.

b) Os senhores de engenhos, por serem proprietários de terras e escravos, detinham o 
poder político e controlavam as Câmaras Municipais, sendo denominados de “homens 
bons”, estendendo tal poder para o interior de sua família.

c) Alguns engenhos funcionavam como unidades de produção autossuficientes, pois além 
de oficinas para reparos de suas instalações, produziam alimentos necessários à 
sobrevivência de seus moradores.   

d) No engenho também havia alguns tipos de trabalhadores assalariados, como o feitor, o 
mestre de açúcar, o capelão ou padre, que se sujeitavam ao poder e à influência do 
grande proprietário de terras. 

e) Os grandes engenhos contavam com toda a infraestrutura não apenas para atender às 
necessidades básicas de sobrevivência, mas voltadas à atividade intelectual que tornava o 
engenho centro de discussões comerciais.



Gabarito

1. E

2. C

3. E


