
 

 

Tarefa 7 professor Marco 
 
01. Durante o período colonial, o fisco metropolitano no Brasil atingiu todas as atividades econômicas e 

recorreu às mais variadas formas de arrecadação. Dentre os meios utilizados destacaram-se aqueles 
praticados nas áreas de mineração porque foram os mais expressivos e escorchantes. Caracterize os 
sistemas utilizados pela coroa portuguesa para arrecadar o Quinto Real na região de Minas. 

 
02. No final do século XVIII, na região das Minas Gerais havia acabado o ouro de aluvião – aquele que era 

encontrado à flor da terra. O processo de mineração havia se tornado extremamente caro e difícil e, além 
disso, todo ouro retirado não conseguia tornar a região rica ou formar um mínimo de capital acumulado 
que permitisse o desenvolvimento.  
a) Para onde foi drenado o ouro do Brasil, que não enriquecia brasileiros e nem portugueses, durante 

todo o século XVIII ? 
b) Que relação existe entre tal saída de ouro e a revolução industrial inglesa, durante o século XVIII e 

início do século XIX ? 
 
03. “A descoberta de ouro em Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás e sul da Bahia provocou transformações 

radicais na vida, até então agro-pastoril, da colônia. Muito embora, no balanço do século XVIII, as rendas 
com o açúcar tenham superado as do ouro, as modificações trazidas pela mineração mudaram 
irreversivelmente a face da colônia. A plantation, a atividade extrativa e a agricultura de subsistência não 
acabaram, mas lhes foi acrescentada uma nova forma econômica, cujas relações de produção, circulação e 
consumo de bens, além das de trabalho eram diversas.” 

 
Conforme expresso no texto acima, a atividade mineradora no Brasil colonial, destacadamente na primeira 
metade do século XVIII, provocou diversas transformações na estrutura sócio-econômica da colônia. 
Cite uma mudança sócio-econômica ocorrida no Brasil colonial, na primeira metade do século XVIII, 
decorrente da atividade mineradora e explique-a. 

 
04. As interpretações históricas sobre o papel dos Bandeirantes nos séculos XVII e XVIII apresentam, de um 

lado, a visão desses paulistas como heróis e, de outro, como vilões. A partir dessa afirmação, discorra 
sobre  
a) os bandeirantes como heróis, ligando-os à questão das fronteiras. 
b) os bandeirantes como vilões, ligando-os à questão dos índios. 

 
05. Que relações podem ser estabelecidas entre a tributação sobre o ouro e as revoltas que se verificaram em 

Minas Gerais no século XVIII? 
 
06. Observe a figura. 
 

 
(www.cliohistoria.hpg.ig.com.br) 

 

Explique, em um texto de aproximadamente 5 linhas, a importância das tropas e dos tropeiros, para as 
áreas de mineração, nos séculos XVIII. 

 
07. A descoberta de ouro em Minas Gerais no final do século XVII atraiu para aquela região milhares de 

indivíduos das mais diversas condições sociais. Segundo um escritor daquela época, eram “homens de toda 
a casta e de todas as partes, uns de cabedal e outros vadios”  

(ANTONIL). Sobre a produção aurífera em Minas Gerais no século XVIII, responda: 
a) Qual o significado do termo “cabedal” utilizado por Antonil? 
b) O que eram as Casas de Fundição estabelecidas a mando da Coroa portuguesa? 
c) Qual a relação entre a ação dos bandeirantes paulistas e a mineração nas Minas Gerais? 
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08. Leia e interprete o texto abaixo: 
“A Inconfidência Mineira, ao contrário das rebeliões anteriores (na Colônia), prendia-se à conjuntura 
histórica ocidental e revelava a corrosão, pelas novas idéias e pelas transformações econômicas e sociais, 
das instituições vigentes na época”. 

(História Geral da Civilização Brasileira, Difel) 
 
09. A execução de Tiradentes teve um sentido bem mais amplo que o de um enforcamento. Tratava-se de uma 

punição exemplar: esquartejar, exibir o corpo nos locais onde os “crimes” foram praticados, salgar 
terrenos e demolir casas faziam parte do esforço de apagar a memória do “criminoso” e reavivar a 
memória da punição de seus crimes. Por estas práticas, afirmava-se o poder do soberano e incutia-se 
temor em seus súditos. 

(Adaptação da série Registros, nº 15, DPH, 1992) 

a) Por que as reivindicações dos Inconfidentes foram consideradas “crimes”, em 1789? 
b) O que quer dizer castigo exemplar? 

 
10. "O final do século XVIII foi um momento de grande turbulência política internacional, com ressonâncias no 

sistema colonial montado pelas nações européias. As idéias liberais agitavam as mentes, acenavam com a 
possibilidade de mudanças. Para as colônias traziam a esperança de independência política." 

 
REZENDE, Antônio Paulo e DIDIER, Maria Thereza. "Rumos da História: a construção da modernidade - O Brasil Colônia e o mundo 

moderno". São Paulo: Atual, 1996, p. 238. 
 
Tomando como referência a citação acima e seus conhecimentos sobre as revoltas coloniais no Brasil, 
identifique as diferenças entre a Inconfidência Mineira e a Inconfidência Baiana. 

 
GABARITO:  
 
01. Várias foram as formas de impostos criadas pela Coroa portuguesa no tempo da mineração. No início foi 

estabelecido o quinto, isto é, 20% do ouro encontrado era pago à Coroa. Não sendo possível determinar 
se uma barra ou uma saca de ouro já havia sido quintada, a sonegação era freqüente. Para solucionar este 
problema, foi criado um imposto adicional: finta (variado, conforme o período). No entanto, como o 
contrabando aumentava, o governo extinguiu a finta e criou, em 1725, as Casas de Fundição, onde o 
minerador entregava o ouro em pó para ser transformado em barra já quintada, isto é, descontado o 
imposto. Em 1735, a Coroa, além do quinto, cobrava também a capitação: 17 gramas de ouro, anuais, por 
escravo empregado na mineração. Em 1750, apenas o quinto permanecia. exigia-se porém, uma 
arrecadação mínima de 100 arrobas por ano em, caso tal quantidade não fosse atingida, decreta-se a 
derrama: a cobraça da parte que faltava. 

 
02.  

a) O ouro do Brasil vai para Portugal e daí vai para a Inglaterra em pagamento de importados 
manufaturados. 

b) O ouro do Brasil servia para o enriquecimento e acumulação de capitais na Inglaterra, drenado através 
de tratados comerciais ( verdadeiros exclusivos ) expropriativos, o que permitiu à Inglaterra o acúmulo 
de capital que propiciou a formação do chamado "capital monopolista" ou financeiro, que pode ser 
aplicado na indústria, no comércio e na formação de bancos. 

 
03. A formação de uma burguesia, notando-se a mudança de uma estrutura estamental para uma sociedade 

que passa a apresentar mobilidade social, sobretudo devido a consolidação de uma classe de comerciantes, 
e artesãos na região mineradora, principalmente. 

 
04.  

a) A visão dos bandeirantes como heróis relaciona-se à afirmação da oligarquia cafeeira paulista em 
âmbito nacional, particularmente durante a República Velha (1889-1930). Nesse sentido, valorizou-se 
a atuação dos paulistas na expansão dos limites da América portuguesa para além dos estabelecidos 
pelo Tratado de Tordesilhas (1494). A partir do século XVII, os paulistas organizaram expedições que 
buscavam aliviar a pobreza da vila de São Paulo. Destacaram-se no ciclo de apresamento de indígenas 
e, seguindo pela bacia do Paraná, atingiram a região dos atuais estados do Mato Grosso do Sul, Paraná 
e Rio Grande do Sul. Nessas regiões destacaram-se as ações do bandeirante Antônio Raposo Tavares, 
tendo sido destruídas as missões jesuíticas espanholas (Itatim, Guaíra e Tape). 
Mais tarde, os bandeirantes participaram do ciclo de apresamento de rebanhos livres (oriundos das missões 
espanholas); foram fundados núcleos de povoamento em Santa Catarina (Laguna) e Paraná (Curitiba). 
No final do século XVII, os bandeirantes encontraram ouro em Minas Gerais, dando início ao ciclo da 
mineração.  No começo do século XVIII, o ouro foi encontrado também em Mato Grosso e Goiás. A 
descoberta do ouro em Cuiabá (MT) originou as monções, expedições que partiam de Porto Feliz (SP), 
seguindo pelo curso dos rios Tietê, Paraná e Paraguai até atingirem o Mato Grosso. 

b) A visão dos bandeirantes como vilões relaciona-se à sua atuação na captura de índios, o que implica a 
destruição de missões jesuíticas, além de seu envolvimento em episódios como a Guerra dos Bárbaros. 
Observa-se também a imagem criada para os mesmos de habitantes rústicos que falavam o idioma 
tupi, destoando dos demais habitantes da América portuguesa. 
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05. Com a descoberta do ouro no sertão da América portuguesa, a metrópole estabeleceu uma máquina fiscal 
poderosa com o objetivo de tributar a extração do ouro (quinto). As mudanças na forma de cobrança do 
quinto – cobrança por bateias, arrobas fixas, capitação – levou a que muitos mineradores enviassem, 
através das Câmaras, representações à Coroa Portuguesa, contestando as alterações na sistemática de 
cobranças do tributo. Não raro, eclodiram revoltas lideradas por potentados, como as que ocorreram em 
Caeté, na década de 1711 e a do Morro da Queimada, ou revolta de Felipe dos Santos, em Vila Rica, no 
ano de 1720. Apesar de revoltosos, os mineiros continuavam jurando fidelidade à Coroa. Suas queixas 
voltavam-se contra os representantes do rei na capitania, acusados de venais e corruptos. 

 
06. Os tropeiros eram responsáveis pelo transporte de produtos diversos que abasteciam as áreas de 

mineração e dessa região escoavam produtos, cortando todo o interior do Brasil. 
 
07.  

a) “Cabedal” indicava poder político e econômico do indivíduo na sociedade colonial do Brasil. 
b) As casas de fundição eram as instituições fiscais representantes do poder da coroa portuguesa nas 

regiões mineradoras do Brasil Colonial. Detinham a função de transformar o ouro explorado nas minas 
em barra, contabiliza–lo e daí obter os impostos “cabíveis’ a Portugal. 

c) A “descoberta” de áreas de mineração no Brasil Colonial, como Minas Gerais, advém das atividades 
desbravadoras do interior do território por parte dos bandeirantes. 

 
08. A Inconfidência Mineira (1798) não teve o caráter de simples atrito entre brasileiros e portugueses. 

Como afirma o texto, a Inconfidência Mineira foi produto das transformações do final do século XVIII, 
convencionalmente tratadas como Crise do Sistema Colonial, isto é, a decadência do mercantilismo e 
absolutismo, causados por três fatos: a Revolução Industrial Inglesa, a Inconfidência Americana e a 
Revolução Francesa, com seu liberalismo político, que pregava o fim de todo reinado absoluto e de toda a 
sociedade dividida pelo privilégio das “ordens” – a nobreza, o clero e o povo. 
Estes ideais foram adaptados pelos inconfidentes a uma ordem escravista local: proclamação de uma 
república nos moldes americanos, livre produção manufatureira, independência de Minas Gerais e do Rio de 
Janeiro, instalação de uma universidade em Vila Rica e uma indefinição quanto ao problema do trabalho 
escravo. 

 
09.  

a) As reivindicações foram consideradas criminosas, em 1789, por que a Inconfidência Mineira lutava pela 
ruptura do Pacto Colonial, defendia a liberdade de opinião, lutava pela separação do Brasil de Portugal 
e questionava o autoritarismo do rei metropolitano sobre a colônia. Todos estes elementos eram 
inspirados na Revolução Francesa e nos ideais iluministas da época. 

b) Como está explícito no próprio texto, “castigo exemplar” significava que Tiradentes deveria sofrer 
humilhações (esquartejamento, exibição do corpo), para que seu exemplo incutisse medo e terror em 
outros manifestantes ou, ainda, significava que todos aqueles que lutassem contra a metrópole teriam 
o mesmo destino trágico. 

 
10. As inconfidências mineira e baiana ocorridas no no Brasil no final do século XVIII, foram movimentos de 

caráter emancipacionsta em relação a Portugal e sob forte influência de  ideais liberais e republicanos 
propagados no contexto da crise do sistema colonial na América.  
A Inconfidência Mineira em 1789, teve um conteúdo fortemente  elitista e local uma vez que a pauta das 
críticas dos inconfidentes recaia sobre a tributação metropolitana nas Minas Gerais. Já a Conjuração Baina 
de 1798, apesar de ter sido organizada pelas elites representadas pela sociedade maçônica Cavaleiros da 
Luz,  constituiu-se num movimento de caráter popular por contar com lideranças ligadas às camadas mais 
humildes de Salvador, em particular de artesãos representados pelos alfaites. A defesa da abolição da 
escravidão e da igualdade de direitos aos negros, acrescentou ao movimento, um caráter de luta social. 


