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Repercussões da descoberta do ouro

Migração e fome

A descoberta do ouro estimulou um 
grande afluxo populacional para a região 
mineradora. Pessoas de todos os estratos 
sociais, de diversas nacionalidades, de 
várias regiões da colônia e do Império 
português afluíram para as minas. 

Estima-se que em torno de 30 a 50 mil 
pessoas afluíram às minas nos primeiros 
quinze anos de povoamento.

O primeiro momento da mineração foi 
marcado pela carestia de alimentos e 
crises de fome. Muitos mineradores 
morreram à míngua com um punhado de 
ouro no embornal. 

Interiorização e urbanização

A partir da região aurífera, os 
bandeirantes devassaram outros sertões e 
descobriram ouro em Mato Grosso, Goiás, 
Bahia, Sergipe e Espírito Santo.

A mineração promoveu uma colonização 
diferenciada: interiorizada e urbanizada, 
em contraste com a ocupação anterior, 
litorânea e ruralizada.

As grandes levas humanas concentradas 
próximas às minas originaram pequenos 
arraiais, que se tornariam vilas 
posteriormente.



Abertura de estradas
A descoberta do ouro exigiu a abertura de 
caminhos que integrassem com as outras 
regiões. No início, o acesso às minas era feito 
por dois caminhos: 

• o caminho dos paulistas, que partia de São 
Paulo, 

• caminho do Sertão ou Caminho da Bahia, que  
acompanhava o rio dos currais, o São 
Francisco

A coroa ordenou a abertura de outro caminho, 
que ligasse Minas ao Rio de forma mais direta -> 
Caminho Novo. 

Sem as estradas, não havia abastecimento e a 
autoridade régia não se impunha na região. Com 
os caminhos, facilitava-se a saída ilegal de ouro e 
a entrada de criminosos e estrangeiros a serviço 
dos países rivais de Portugal . 

Para coibir o contrabando e controlar o 
comércio abastecedor da região, foi implantada 
uma política





A ausência régia e o poderio privado

As primeiros décadas mineração foram marcadas pela fraca presença da autoridade 
régia e pelo amplo poder dos particulares. Os paulistas, que sempre agiam de forma 
independente, enriquecidos com o ouro, fortaleceram sua tradicional autonomia. 

A ausência de um aparato régio de poder, numa região de fronteira aberta, favorecia 
o mando privado. Por isso, os primeiros tempos foram marcados por intensa 
violência, crimes e desmandos.

Guerra dos Emboabas e Revolta de Vila Rica

O impacto econômico e demográfico no litoral

A mineração, ao atrair grandes contingentes populacionais, causou um impacto 
demográfico nas áreas litorâneas. Vários setores foram privados de mão de obra e de 
pequenos produtores. 

Por oferecer melhores preços pelos escravos, o ouro não só retirou mão de obra das 
lavouras de exportação como também inflacionou o custo da importação.

A repentina demanda por alimentos nas regiões mineiras provocou o 
desabastecimento das regiões Norte e Nordeste. 



Ampliação do trabalho livre e da 
escravidão africana

A mineração dinamizou e integrou 
outros setores da economia colonial.

O comércio e o caráter urbano da 
sociedade mineradora estimularam a 
utilização do trabalho livre, que, por 
sua vez, contribuiu para diversificação 
social e profissional.

No entanto, a escravidão negra foi a 
relação de trabalho dominante.

O comércio de escravos, até então 
restrito ao litoral, adentrou a colônia. 
O Rio de Janeiro transformou-se no 
principal porto recebedor de 
africanos e de exportação do ouro, 
tornando a capitania de Minas a 
maior concentradora de escravos da 
colônia.

Angola passou a ser a principal praça 
fornecedora de escravos, justamente 
em função da maior proximidade com 
o Rio de Janeiro. 



Dinamização da economia colonial

O comércio abastecedor  promoveu a integração econômica 
da região mineradora com as diversas áreas da colônia. Até 
então não existia na colônia um vínculo econômico do litoral 
com o sertão. Foi o comércio abastecedor o fator que 
intensificou a interiorização da economia. 

Os principais centros do comércio abastecedor das Minas 
foram:

• São Paulo: fornecia milho, trigo, marmelada, frutas, e 
servia como entreposto de bois, cavalos e muares, que 
vinham da região platina.

• Rio de Janeiro: reexportava escravos e produtos europeus. 
“(...) de Portugal vinham aguardente, vinagre, vinho, 
azeite, bacalhau, peixe seco, queijo flamengo, manteiga 
de Flandres, biscoito, passas, nozes, farinha, gengibre, 
sabão, chouriços etc.”.

• Salvador: enviava os escravos trazidos da África e das 
regiões açucareiras do Nordeste que, em fase de 
estagnação, eram vendidos para áreas mais dinâmicas. 
Dos currais do rio São Francisco, partiam o gado e o 
charque.

O efeito dinamizador da mineração promoveu a 
especialização da pecuária do Sul e da economia paulista, 
principalmente na produção de alimentos.



Tropeiros

A mineração exigiu a formação de um 
comércio abastecedor. Inicialmente, as 
mercadorias chegavam à região nas 
costas de escravos índios e negros. 

No entanto, foi somente com o 
surgimento do tropeiro que o 
abastecimento se tornou efetivo. 

Os tropeiros eram mercadores 
especializados no comércio 
abastecedor. Eram os homens que 
conduziam a tropa de burros pelo 
sertão da colônia, transportando todo 
tipo de mercadorias. O comércio em 
lombo de mulas se tornou a principal 
forma de transporte, devido ao relevo 
acidentado. 

Com a intensificação do ocupação 
interiorana, os altos preços obtidos 
nas minas foram o grande estímulo 
para a organização do abastecimento.



Tropeiros e as monções
ações abastecedoras 



Inflação colonial – Minas era uma 
capitania pobre

Minas se transformou no centro de 
inflação da colônia. Observe na tabela 
ao lado as diferenças dos preços entre 
os produtos comercializados em São 
Paulo e em Minas.

A principal razão dessa inflação é a 
grande concentração de ouro. 

Outros fatores contribuíram para a alta 
inflacionária: as grandes distâncias, a 
carga tributária e a intensa demanda. 
Os elevados preços em Minas 
contribuíram para a formação de 
grandes fortunas nas mãos dos 
comerciantes abastecedores. 



Guerra dos Emboabas (1709-1710)

O primeiro conflito nas minas ocorreu entre duas 
facções privadas, paulistas e forasteiros. 

Ambos disputavam o controle das minas e do poder 
político, num momento de fraca presença da 
autoridade régia.

Outros aspectos contribuíram para acirrar as 
rivalidades. 
O modo de vida dos vicentinos destoava daquele 
dos forasteiros. Os paulistas, na sua maioria 
mamelucos, bilíngues em português e em tupi-
guarani, habituados a viver nas matas como os 
gentios, andando descalços e resistentes às 
autoridades reais, eram percebidos pelos recém-
chegados como homens incivilizados. 

O outro grupo era formado por aventureiros que 
desconheciam a colônia, eram despreparados para 
a mineração e, por falarem apenas o português, 
dependiam de outros para sobreviver.

Após a guerra, a Coroa decidiu criar a Capitania de 
São Paulo e das Minas de Ouro, separada da 
Capitania do Rio de Janeiro.



Revolta de Vila Rica (1720)

A tentativa da Coroa de cobrar impostos sobre cada 
escravo provocou, em 1714, um levante no Morro 
Vermelho. A Coroa recuou e anulou a tributação, mas 
ordenou ao novo governador que recolhesse o quinto 
real por meio das Casas de Fundição.

Em 1719, na vila de Nossa Senhora da Piedade do 
Pitangui, os potentados se opuseram ao pagamento 
de tributos. O governador, o Conde de Assumar, 
sufocou o levante. O levante de Pitangui foi um 
ensaio da Sedição de Vila Rica.

Em Vila Rica os revoltosos ameaçaram o governador 
a não abrir as Casas de Fundição. Antigos líderes dos 
emboabas, Manuel Nunes Viana e Pascoal da Silva, 
estavam envolvidos no levante. Após reunir forças 
militares, o governador eliminou a rebelião. 

Só um dos revoltosos, Filipe dos Santos, seria 
enforcado sem direito a julgamento. A derrota da 
rebelião marcou a vitória das autoridades sobre os 
mineradores. 

Para ampliar o controle da região aurífera, a Coroa 
ordenou outro desmembramento: a Capitania de 
Minas do Ouro foi separada da Capitania de São 
Paulo.

Julgamento de Filipe dos Santos

Óleo de Antônio Parreiras retratando a versão mítica da 

execução. Ao fundo, o pintor mostra a fumaça da queima das 
casas dos revoltosos.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pintura_a_%C3%B3leo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%B4nio_Parreiras
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mito


Tratado de Methuen (1703)

Acordo estabelecido entre Portugal e Inglaterra. As cláusulas estabeleciam a franquia do 
mercado inglês aos vinhos portugueses e a dos mercados portugueses aos tecidos de algodão 
ingleses.

Consequências do Tratado de Methuen:

Portugal : 

• balança comercial negativa -> o consumo de seus vinhos pelos ingleses jamais alcançou a 
cota de consumo de tecidos ingleses

• dos preços e a necessidade de importação. Além disso, o tratado significou o a->  as terras 
agricultáveis foram transformadas em vinícolas, 

• atrelamento da economia lusitana à economia inglesa. 

Inglaterra: 

• acúmulo de capitais favoreceu o desenvolvimento das indústrias têxteis algodoeiras 

• contribuiu para o avanço do capitalismo inglês 



A escravidão colonial, desde o início da colonização, estimulou a 
indústria têxtil algodoeira





A escravidão colonial, desde o início da

colonização estimulou a indústria têxtil

algodoeira, de modo que o algodão sempre

esteve atrelado à escravidão.

No século XVIII, as indústrias algodoeiras se

desenvolveram perto dos maiores portos

coloniais: Bristol, Glasgow e principalmente

Liverpool, que eram grandes centros de comércio

de escravos.



Mudanças políticas e administrativas 

* transferência da capital para o Rio de Janeiro, em 
1763. 

* deslocamento do eixo político e econômico

O Regimento de 1702 determinava as regras da 
exploração do ouro, visando incentivar a produção e 
facilitar sua ação fiscal.

Intendência das Minas -> constituía um governo 
especial para as zonas auríferas, vinculado diretamente 
a Lisboa. Cabia à Intendência das Minas:

fiscalizar a cobrança do quinto,

regulamentar a exploração e 

resolver as divergências entre os mineradores.

demarcar as jazidas e o leilão das datas. 

DATAS - eram os lotes de terrenos auríferos, leiloados 
em leilão aos requerentes. Os interessados deveriam 
possuir escravos para participar do leilão.

Casa de Fundição, instalada em Minas, em 1720, era 
responsável pela quintação e fundição do ouro em 
barras. Feito isso, o ouro poderia circular pela colônia. 

O tamanho das datas

correspondia ao número de

escravos que cada pretendente

possuía. Cada escravo dava

direito a 5,5 metros em quadra,

até o máximo de 66 metros,

tamanho da “data inteira”.





Era Pombal (1750-1777)

Sebastião José de Carvalho e Melo -> Marquês de Pombal -> responsável pelas reformas que visavam:

• modernizar o Estado, 

• fortalecer o absolutismo, 

• reduzir a dependência da Inglaterra e desenvolver a indústria,

• preservar as possessões coloniais. 

Era preciso garantir a soberania portuguesa frente: 

• às pressões da Inglaterra, fortalecida com o industrialismo; 

• ao avanço do pensamento iluminista, cujo alvo principal era o Antigo Regime;

• à influência dos grupos poderosos internos, que ofuscavam o poder real tanto na metrópole como na colônia. 

Despotismo esclarecido ou absolutismo reformador  -> reformas pombalinas embasadas no Iluminismo -> 
procurava conciliar a valorização da Razão e das Ciências aos elementos que garantiam o poder absoluto do 
monarca. 

O poder real passaria a ser legitimado não pela sua origem divina, mas pela sua racionalidade. O despotismo 
esclarecido foi, portanto, a forma assumida pelo Estado absolutista de tentar superar seu atraso, condição 
necessária para a sua sobrevivência como nação soberana. 



Medidas pombalinas:

em Portugal

• Proibição da atuação do Tribunal de 
Inquisição;

• fim da distinção entre cristãos-velhos e 
cristãos-novos;

• proibição da tortura, garantindo aos 
acusados o direito de julgamento;

• reforma da Universidade de Coimbra, 
através da introdução do estudo das 
ciências e da natureza e da transformação 
do ensino jurídico de acordo com 
princípios iluministas;

• laicização do ensino, que passou ao 
controle do Estado;

• apoio ao desenvolvimento industrial, 
numa tentativa de diminuir as importações 
estrangeiras.

no Brasil

No Brasil, as medidas pombalinas foram marcadas pelo 
fortalecimento da autoridade régia, aumento da 
exploração  e racionalização administrativa.

• O sistema de capitanias hereditárias foi extinto e foram 
criadas as províncias.

• Em 1763, foi transferida a capital para o Rio de Janeiro. A 
mudança vincula-se ao conflito em torno da colônia de 
Sacramento e à mudança do eixo econômico do Nordeste 
para o Centro-Sul.

• Pombal decretou o aumento de impostos: o quinto 
deveria totalizar 100 arrobas por ano. Se a arrecadação 
não atingisse o mínimo estabelecido, seria decretada a 
derrama.

• Para impedir o contrabando do ouro, a profissão de 
ourives foi extinta.

• Em 1771, foi abolido o sistema de extração privada de 
diamantes e instituída a Real Extração.

• Foram estabelecidas medidas de fomento às agriculturas 
de exportação – arroz, açúcar e cacau. 



Expulsão dos jesuítas

Em 1760, Pombal decretou a expulsão dos jesuítas 
do Brasil e de Portugal. 

A laicização e o fortalecimento do absolutismo, 
bases do reformismo ilustrado, eram limitados pela 
presença dos jesuítas. A saída dos jesuítas também 
permitiria maior controle político e econômico da 

região amazônica, bem como da mão de obra 
indígena.

A riqueza dos jesuítas foi outra motivação para 
coroa portuguesa, principalmente após ter sido 

assolado por um terremoto em 1755.

Depois de expulsos de Portugal, foram, em 1764, 
banidos da França e, em 1767, da Espanha. Em 

1773, a ordem foi extinta pelo papa Clemente VII, 
decisão revertida somente em 1814, após o 

Congresso de Viena. 

Diretório – e a integração dos índios

Diretório -> regulamento que normatizava a 
questão indígena após a expulsão dos jesuítas . 

• determinada extinta a escravidão indígena, em 
1757 

• ao transformar os índios em súditos livres, a 
Coroa pretendia usá-los para preservar as novas 
fronteiras. 

• Retirados da tutela dos jesuítas, os índios seriam 
regulados pelo governo colonial, pois, segundo a 
lei, eram considerados rústicos e incapazes de se 
governarem. 

• Os índios seriam integrados à sociedade branca 
por meio de casamentos. 

• A língua brasílica ou geral foi proibida -> o 
português tornava-se obrigatório ->  para 
permitir a ação da administração secular.



Tratado de Madri (1750)

Em 1750, foi assinado com a 
Espanha o Tratado de Madri. 
O acordo reconhecia uma 
nova configuração territorial 
dos limites das áreas 
coloniais. 
O reconhecimento decorreu 
do princípio uti possidetis; a 
região a oeste do Tratado de 
Tordesilhas pertenceria a 
Portugal em função da 
ocupação realizada. 
Em contrapartida, a colônia 
de Sacramento seria 
devolvida à Espanha.



Os jesuítas se opuseram à execução do Tratado de Madri, tanto na 
Amazônia quanto no Sul. Nas missões guaraníticas, os jesuítas e os 
índios dos Sete Povos das Missões resistiram à expulsão, já que 
suas terras seriam entregues aos portugueses. Essa resistência 
provocou as Guerras Guaraníticas, ocorridas entre 1754 e 1756.



Inconfidência Mineira - 1789

Primeira revolta separatista

Fatores:

• influência do despotismo esclarecido e do 
Iluminismo

• Independência norte-americana

• crise da mineração – declínio da extração e o 
aumento do endividamento da população

• Derrama. 

Características:

• republicana

• regionalista 

• elitista - não tinha um caráter democrático, 
ainda que fosse liberal

• mantinha o caráter excludente da sociedade

• preservava a escravidão.



Conjuração Baiana - Conjuração dos Alfaiates  (1798)

Fatores:

• difusão do Iluminismo,

• Independência das Treze Colônias,

• Revolução Francesa – fase jacobina, 

• Inconfidência Mineira. 

• Revolução do Haiti – influência ideológica – haitização - e 
econômica,

• alta do preço dos alimentos -> , que, no cenário específico de 
Salvador, garantiu a adesão das classes mais baixas da 
sociedade. 

Ampliação da produção açucareira -> crise da produção no Haiti, 
por causa da revolta de escravos que culminou na independência 

da colônia francesa. 

Expansão do plantio da cana utilizando toda a terra disponível em 
detrimento   do plantio da cultura de subsistência. 

aumento dos preços dos gêneros alimentícios, o que provocou 
conflitos envolvendo as camadas mais baixas da sociedade. 

Um quarto da população era branca, metade era negra e o 
restante compunha-se de gente miscigenada. 

A população africana e afro-baiana, tanto escrava quanto livre, 
compreendia, portanto, cerca de 70% do total da população.

Características:

• republicana

• regionalista 

• popular – artesãos, negros forros, soldados e escravos, 

• participação de setores da elite -> profissionais liberais, 
membros do clero -> , fundação, em 1797, da sociedade 
Cavaleiros da Luz, de caráter maçônico, para a tradução e 
difusão dos escritos iluministas. 

• abolição da escravatura;

• diminuição dos impostos;

• abertura dos portos;

• fim do preconceito;

• aumento salarial.

A ideia de igualdade social, difundida numa sociedade 
latifundiária e escravista - a riqueza e o poder em mãos 

brancas – que compunham apenas um terço da população, 
seria interpretada em termos raciais. 

Em 12 de agosto de 1798, manifestos manuscritos apareceram 
nos muros, nas igrejas e nas praças públicas de Salvador. 





Sociedade colonial açucareira e a Igreja

A economia açucareira criou no Brasil uma sociedade de senhores e escravos, cujos valores 
éticos, étnicos e morais estão presentes até hoje. Era uma sociedade autoritária, aristocrática 
e violenta, onde se tocavam antípodas. O açúcar era branco, o trabalho era negro e a riqueza 
nas casas-grandes contrastava com a miséria nas senzalas.

O poderoso senhor de engenho ocupava o ápice da pirâmide social, sobre a imensa massa de 
escravos africanos. Condicionava-se um tipo patriarcal de vida e a formação de comunidades 
caracterizadas por uma estrutura social rigidamente estratificada, onde as grandes distâncias 
sociais eram acentuadas pelos componentes étnicos. O escravismo colonial não foi 
simplesmente um conjunto de relações de trabalho (...).  Implicou a constituição de 
personalidade social própria, na qual o escravo negro era a medida de todas as coisas. Todos 
os momentos do cotidiano do açúcar marcavam-se pela presença de escravismo. A liberdade, 
aspiração suprema do cativo, confundia-se, então, com o ócio. Ser livre era não ser obrigado a 
trabalhar. E, ao lado da função disciplinadora do trabalho, a que nos referimos anteriormente, 
estava a visão preguiçosa da liberdade.



O referencial da sociedade açucareira era o negro, assim como a moeda para a obtenção de 
terras e de poder. O número de escravos definia o status de um branco. Sem escravos, um 
que fosse, nenhum colono poderia ser considerado, realmente, um homem livre, pois mesmo 
as famílias mais pobres tinham o seu negro, que, muitas vezes, ganhava o sustento de todos.

Nada se fazia sem escravos. Saía-se à rua carregado em liteiras por escravos. Para montar, 
para vestir, para comer, para banhar-se, para tudo era mister ter escravos. Era escravo o 
moleque de brinquedos, o negro de recados, a mucama da casa, a ama de leite, o 
trabalhador, “o pau-para-toda-obra”, o culpado pelas desgraças, o objeto de prazer sexual. O 
branco só se definia em contraposição ao negro, onipresente. 

Sociedade de senhores porque sociedade de escravos, era na sujeição do negro que se 
definia a personalidade do senhor. E, sob relações paternalistas, estava mascarada a extrema 
violência do escravismo. Donos da vida e da morte em seu mundo, aos senhores cabia velar 
pelos negros, nutrindo-os, vestindo-os e castigando-os. Pão, pano e pau eram os elementos 
fundamentais das obrigações do proprietário para com seus escravos. 

A civilização do açúcar - Vera Amaral  Ferlini. Ed. Brasiliense



Os fidalgos do açúcar

Foi em torno da fazenda e do engenho que os indivíduos do universo do açúcar se reuniram. 
No ambiente rural, onde a autoridade pública era fraca ou mesmo inexistente, a grande 
propriedade constitui-se em único centro de poder e riqueza. À sombra da casa-grande, em 
seu ambiente largo e acolhedor, junto à autoridade do senhor, todos buscavam proteção. O 
centro desse mundo era o grande proprietário, o fidalgo do açúcar, o senhor de engenho, que 
guiava sua vida e as de todos que o cercavam por padrões aristocráticos. 

Seu objetivo não era o lucro ou a racionalidade empresarial, mas a acumulação de escravos e 
terras, fatores de honraria e poder. A ele se subordinavam familiares, agregados (negros 
alforriados, mulatos livres, pobres, que prestavam ajuda no engenho), escravos, lavradores de 
cana e o próprio clero. Senhores do mundo do açúcar, os grandes proprietários procuravam 
ostentar poder em roupas, cavalos, arreios, móveis, louças, cristais, mesa farta, serviçais. Essa 
riqueza, porém, não era real e, no dizer de um viajante, apenas “um véu de opulência que 
encobria a miséria geral”. Nas lides de açúcar os senhores obtinham pouco mais de 5% sobre 
o capital investido, mal dando para o sustento de sua família.

Homens de poder, mas não de trabalho, sempre escandalizaram os viajantes por sua 
indolência. No mundo da escravidão, o branco não se notabilizava pelo esforço físico, pois 
apenas aos negros cabia o trabalho duro. E deles dependia esse modo de vida aristocrático, 
essa desterrada fidalguia tropical.



A família patriarcal

Modelo dessa sociedade, organizada como clã patriarcal, a família era a escola onde se 
aprendia a subordinação, a passividade, a obediência, o respeito à autoridade suprema do 
pai. Sob o mesmo teto conviviam filhos, tios, tias, sobrinhos, irmãos, bastardos, afilhados, 
agregados, escravos. No centro estava o senhor, que determinava o papel de cada um. A 
esposa, geralmente muito mais jovem, vivia para gerar filhos, fazer doces, costurar e bordar. 
Não tinha cultura e sua única atividade social, quando na cidade, era frequentar a Igreja. 
Educavam-se as filhas para reproduzir o papel da mãe. Aos homens reservavam-se as 
posições de mando: o mais velho educado para substituir o pai, os outros destinando-se 
invariavelmente ao sacerdócio ou ao estudo acadêmico.

A possibilidade de se servirem de escravas criou no mundo dos senhores uma divisão racial 
de sexo. A esposa branca era a dona da casa, a mãe dos filhos. A negra, a mulata, o território 
do prazer. 

A civilização do açúcar - Vera Amaral  Ferlini. Ed. Brasiliense
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