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Ao longo do século XVI, a ocupação colonial ficou restrita ao litoral. Nas 
palavras do Frei Vicente do Salvador, historiador do período colonial, 

“nos primeiros séculos da colonização, os portugueses, como 
caranguejos, arranham a costa do Brasil”.

Apesar de o sertão ser devassado por ação dos jesuítas, bandeiras de 
preção e prospecção, o povoamento permaneceu concentrado no 

litoral. 

O açúcar determinava essa situação, pois a proximidade dos engenhos 
com os portos de exportação era crucial, já que o produto se destinava 

ao consumo externo.



Ações de interiorização da ocupação

Foi no século XVII que os 
colonos adentraram os 
sertões interiorizando a 
colonização. A ocupação 
do sertão colonial resultou 
de inúmeras ações: 

No século XVI: 

• a fundação do colégio 
jesuíta que deu origem à 
vila de São Paulo. 



Fundação da cidade de São Paulo, pintura de Oscar Pereira da 
Silva. 



No século XVII: 

• Expansão favorecida pela 
supressão do Tratado de 
Tordesilhas durante a União 
Ibérica; 

• expansão da pecuária a partir de 
Pernambuco e Bahia, estimulada 
pela invasão flamenga;

• Na região amazônica a 
exploração das drogas do sertão 
pelos jesuítas e colonos; 



No século XVII: 

• as missões jesuíticas no 
Maranhão e região 
amazônica 

• a exploração das drogas do 
sertão pelos jesuítas e 
colonos; 

• as bandeiras de preação, 
estimuladas pela guerra do 
tráfico; 

• as bandeiras de prospecção 
estimuladas pela coroa, que 
oferecia mercês aos que 
descobrissem o metal. 



No século XVIII: 

as monções, expedições de 
comércio via fluvial voltadas 
para o abastecimento das 
áreas mineratórias de Goiás 
e Mato Grosso;

o tropeirismo foi responsável 
pela interligação da região 
sulina com as áreas 
mineratorias. 



Economia no século XVII Economia no século XVIII



A ocupação meridional

No início da colonização, as duas capitanias que efetivamente prosperaram com o açúcar 
foram as de Pernambuco e São Vicente. No entanto, já no final do século XVI, os povoados 

costeiros da capitania de São Vicente estavam em declínio.

Fatores que alteraram o quadro econômico da capitania:

• A estreiteza da faixa litorânea, em função da Serra do Mar, e a má qualidade do solo 
impediram a expansão do canavial. Pernambuco, por outro lado, contava com uma vasta 
planície litorânea e solo de massapê, apropriado para o cultivo da cana.

• A longa distância dos centros consumidores aumentava o custo dos fretes e o risco de 
naufrágios, determinando a preferência dos mercadores pelos portos do Nordeste.

• O surgimento de núcleos de povoamento além Serra do Mar contribuiu para estimular o 
abandono do litoral. O planalto apresentava condições para ocupação: a existência da 
planície fluvial favorecia o deslocamento para o sertão e a produção agrária, a 
concentração de tribos favorecia a captura de índios para o trabalho escravo, e o solo 
favorecia o cultivo de diversos produtos agrícolas.





“... o bandeirante é o rebento da pobreza”.

As características sociais e econômicas de São Paulo 
diferiam das ocupações litorâneas. A 
impossibilidade de desenvolver uma atividade 
exportadora, por causa da Serra do Mar, deu 
origem a uma economia voltada para subsistência e 
movida pelo escravo nativo.

Os paulistas, premidos pela pobreza, penetravam o 
sertão em busca de metais preciosos e de índios 
para o trabalho escravo nas lavouras. 

Ao voltar-se para o sertão, em busca de solução 
para sua pobreza, o paulista dava origem ao 
bandeirante. O bandeirantismo resultou da 
marginalização econômica da capitania de São 
Vicente, que incentivou seus habitantes a buscarem 
atividades alternativas, fora da esfera da agricultura 
de exportação. Por essas razões, São Paulo tornou-
se o polo irradiador do bandeirantismo.

O isolamento de São Paulo estimulou a 
vinda de desertores, fugitivos da justiça e 
estrangeiros que buscavam se distanciar 
das autoridades coloniais. Os 
representantes da autoridade real eram 
sempre desconsiderados pelos paulistas. 

Muitos judeus de Pernambuco e da Bahia 
migraram para a cidade, pois nenhuma 
outra localidade do território colonial 
aceitava a migração judia – segundo 
historiadores, muitos bandeirantes tinham 
origem judaica. 



A singularidade da sociedade paulista

Em 1600, a vila de São Paulo tinha menos de dois mil habitantes. Poucas mulheres 
portuguesas eram atraídas para a região e as famílias e fazendas portuguesas 
estavam cheias de índios cativos e semicativos. As uniões ilícitas entre portugueses 
e indígenas eram comuns, resultando num grande número de mamelucos.

No século XVII, os testamentos dos paulistas relacionavam escravos indígenas e, 
apesar da legislação antiescravista de 1570, sempre foram encontradas “brechas”. 
Os indígenas aparecem também nos testamentos, constituindo legados como 
qualquer propriedade.

Nos primeiros tempos da história de São Vicente, fazia-se pouca distinção entre 
mamelucos e portugueses, na medida em que os primeiros estavam propensos a 
viver de acordo com o que era tido na região por normas europeias.

A fusão cultural foi notável. A cultura material indígena – ferramentas, armas, 
ofícios manuais, alimentos e práticas agrícolas – foi amplamente adotada e 
utilizada pelos portugueses. 



Os paulistas eram, muitas vezes, tão hábeis com o arco quanto com as armas de fogo. A principal língua 
indígena, o tupi , era falada em todas as camadas da sociedade até meados do século XVIII.

Os portugueses – cercados por criados, escravos, aliados e concubinas, todos índios – falavam o tupi por 
questão de conveniência e por necessidade, de modo que alguns paulistas eram mais fluentes no tupi que 
em seu português nativo.

Durante todo o século XVI e grande parte do século XVII, mesmo a cidade de São Paulo permaneceu 
pequena e pobre. As famílias mais importantes viviam em suas fazendas; ou mantinham uma segunda 
residência na vila ou iam até lá apenas periodicamente para participar da sessão da câmara ou de 
procissões religiosas. As posses materiais eram pequenas: uma camisa ou um mosquete eram 
extremamente valorizados, um par de botas ou uma cama no estilo europeu um verdadeiro luxo. A 
economia local sofria muitas vezes da falta de moeda, de tal forma que grande parte do comércio era 
realizada por escambo. Mas, por volta de meados do século, parte da rusticidade havia deixado São Paulo.

(SCHWARTZ, Stuart B. O Brasil colonial, c. 1580-1750: as grandes lavouras e as periferias. In: BETHEL, Leslie 
(Org.). América Latina colonial. São Paulo: Edusp/FUNAG, 1999).





https://atlas.fgv.br/marcos/bandeiras-e-
bandeirantes/mapas/objetivos-das-bandeiras

https://atlas.fgv.br/marcos/bandeiras-e-bandeirantes/mapas/objetivos-das-bandeiras
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Reconstrução da imagem 
dos bandeirantes



Retirada do Cabo de São 
Roque”,  óleo de Henrique 

Bernadelli.

Desafiando a Coroa e os 
jesuítas, os paulistas armavam 
grandes expedições militares 

para aprisionar os gentios.



Índios soldados escoltando 
selvagens. 

Os mamelucos se valiam 
de suas raízes nativas  e de 
suas habilidades  
linguísticas para sobreviver 
nos sertões. 

Essa imagem evoca a 
transferência  de gentios 
cativos do sertão para o 
povoado colonial.
Litogravura de J. B. Debret.


