BRASIL COLÔNIA

Brasil no século XVIII
No final da União Ibérica, os preços do açúcar tinham caído no mercado mundial,
Portugal continuava em grave crise econômica. Com a descoberta do ouro de
aluvião, em Minas Gerais, a notícia se espalhou, provocando grande corrida de
aventureiros em direção a região. Com a possibilidade de enriquecimento rápido,
vinham, além da população colonial, grande quantidade de portugueses, era uma
evasão alarmante para um país pequeno como Portugal, que temendo um
problema de escassez de mão-de-obra, em 1720, restringe a emigração.

O século do Ouro
Havia, basicamente, dois tipos de processo de exploração do ouro: a lavra (grande
Extração) e a faiscação (pequena extração). A lavra consistia em estabelecimentos
maiores, com instrumentos especializados, eram exploradas as jazidas de
importância, sendo a mão-de-obra amplamente escrava. A faiscação era praticada
por pequenos mineradores, trabalhavam sozinhos ou com reduzido número de
escravos, exploravam o ouro de aluvião depositado no fundo dos rios e de fácil
extração.
Mudanças Econômicas
O ouro dava um certo poder aquisitivo para os habitantes das cidades mineiras.
Forçando um deslocamento do eixo econômico, antes centrado no Nordeste, para
o Centro-sul da colônia. Isto dinamizou o comércio interno da colônia e articulou
as economias de diversas regiões. Bovinos e muares, vinham do Rio Grande do
Sul, escravos e gado, do nordeste, artigos metropolitanos e gêneros alimentícios
em geral, do Rio de Janeiro e São Paulo. O reflexo deste deslocamento foi a
transferência, em 1763, da capital da colônia de Salvador para o Rio de Janeiro.
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As principais mudanças da época do ouro


Mudança do eixo econômico, que antes estava embasado no nordeste e agora
se deslocava para a regiã sudeste. (Observe que em provas podem falar que o
eixo econômico se deslocava do norte para o sul, não fazendo referência
direta à divisão atual geográfica, mas apenas um referência simplificada);



Formação de uma rede de comunicação e comércio internos, visto que na
economia açucareira tínhamos uma produção litorânea que mantinha contato
direto com a Europa. No caso do ouro, ocorreu a interioorização econômica,
surgindo uma rede de comércio que abastecia as Minas Gerais, sobretudo a
partir de São Paulo e Rio de Janeiro (áreas litorâneas que recebiam produtos
diretos da Europa). Também áreas periféricas integram-se à economia
mineradora, como o atual Rio Grande do Sul que fornecia gado para a região
do ouro;



Urbanização das áreas mineradoras. Houve uma corrida por ouro em nosso
país, com muita gente vindo de Portugal ou de diversas regiões do Brasil na
direção da região aurífera. Isso possibilitou o desenvolvimento de cidades em
áreas mineradoras;



Desenvolvimento das artes, com ênfase para o Barroco e o Arcadismo, que
aparecem em meio a uma sociedade mais dinâmica e rica. O Barroco se
destaca na arquitetura (sobretudo de Igrejas) e nas esculturas do mestre
Aleijadinho. Na literatura vemos o Arcadismo, com Tomas Antônio Gonzaga e
outros.



Maior controle de Portugal sobre o Brasil, uma vez que, além do ouro, o Brasil se
transformou na última grande riqueza do decadente império português. O
controle muito forte se deu com o Marquês de Pombal, primeiro-ministro todo
poderoso de Portugal durante o reinado de D. José I (1750-77).

EXTRA: A fome nas minas gerais
A descoberta do ouro e posteriormente de diamantes, foram responsáveis
por um grande afluxo populacional para a região das minas gerais, tanto de
paulistas, como de portugueses e ainda de escravos. Essa grande corrida em
busca do eldorado foi acompanhada por um grave problema, a falta de
alimentos e de produtos básicos, responsável por sucessivas crises na
primeira década do século 18, onde a falta de gêneros agrícolas resultou em
grande mortalidade.
Estas crises de fome afligiram a zona mineradora por longos períodos,
quando se chegou inclusive a interromper os trabalhos extrativistas para a
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produção de alimentos. Tais crises de fome, foram muito fortes nos anos de
1697-1698, 1700-1701 e em 1713.
De fato, aqueles que migraram para a região mineradora sonhavam com a
riqueza mineral e poucos se dispunham a trabalhar a terra, sendo que tal
situação fez com que florescesse um comércio interligando o porto do Rio de
Janeiro ao interior. Tanto os produtos manufaturados que chegavam de
Portugal, quanto os gêneros agrícolas, eram transportados no lombo de
animais para a população das minas gerais, pois mais de 90% do consumo de
necessidades dos mineiros a Capitania opulenta não produzia. Não achavam
razoável deslocar um escravo para a agricultura, quando esse mesmo
escravo, empunhando a bateia, dava lucro cem vezes maior ao seu senhor.
Dai a importância das tropas na movimentação da produção desde os
primeiros dias da conquista.
Fonte: www.historianet.com.br

A Sociedade Mineradora
Caracterizou-se
pela
existência de uma numerosa
classe média. Havia uma
relativa mobilidade social,
embora fosse escravista.
Homens
livres
pobres
poderiam fazer fortuna na
mineração e no comércio.
Mesmo os escravos, tinham
possibilidades de alterarem
sua condição através da
compra da alforria. Vários
centros urbanos se formaram na região, habitados por funcionários reais,
comerciantes, tropeiros, artesãos, biscateiros, religiosos, profissionais liberais,
mendigos, e etc. conferindo a sociedade mineradora um caráter urbano. Surge um
patriarcalismo urbano, assentado nas cidades que nasceram, entre outras, Vila
Rica, Mariana, Sabará e Congonhas do Campo.
A sociedade mineradora era bastante distinta da açucareira. Enquanto a
sociedade do açúcar, que caracterizou o início do processo colonizador era rural e
imóvel a sociedade que apareceu ligada ao extrativismo de ouro e diamantes era
urbana e apresentava mobilidade social.
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EXTRA: A exploração de diamantes
A busca pelo ouro também acabou viabilizando a descoberta de locais ricos
em pedras preciosas, principalmente o diamante. No ano de 1721, o
minerador Bernardo Fonseca Lobo noticiou a descoberta das primeiras
pedras na região do Serro Frio, no arraial do Tejuco, em Minas Gerais.
Inicialmente, a notícia da descoberta foi mantida em sigilo pelo explorador e
outras autoridades locais que realizaram a extração ilegal.
Justificando terem dificuldades para identificar o valor comercial das
pedras, os colonizadores daquela região enviaram a boa nova para Portugal
em 1729. Num primeiro momento, os portugueses decidiram expulsar todos
os mineradores da região e arrendou a exploração do espaço diamantífero
para particulares. Essa medida visava garantir antecipadamente o lucro da
metrópole e regular a valorização das pedras no mercado internacional.
Os problemas recorrentes com o contrabando de pedras e a sonegação de
impostos motivaram uma séria mudança no modelo de administração dessa
atividade. No final de 1771, sob influência do marquês de Pombal, o
chamado Distrito Diamantino passou a ser controlado diretamente pela
Coroa Portuguesa. Para realizar a exploração, o governo colonial realizava o
aluguel dos escravos oferecidos pela população local. Nesse tempo, os lucros
com a extração tiveram um visível aumento.
Durantes as andanças pelo território colonial, o naturalista Saint-Hilare
registrou em suas anotações a presença de uma intensa atividade
econômica e cultural na região do Arraial do Tejuco, local onde a exploração
dos diamantes era mais intensa. Outra personagem histórica da mesma
localidade foi o explorador João Fernandes de Oliveira, conhecido pelo seu
grande poderio econômico e seu famoso relacionamento com a ex-escrava
Xica da Silva.
Fonte: http://www.brasilescola.com/

Administração Portuguesa sobre as minas
A principal função da mineração era gerar rendas para a metrópole. Todas as
minas pertenciam a Portugal, que via no ouro, a possibilidade de salvar sua
economia. Criou-se um rígido sistema de controle e arrecadação fiscal. O principal
órgão do esquema administrativo era a Intendência das Minas, criado em 1702, e
subordinada diretamente a Lisboa. Dentre as funções da intendência vale
ressaltar:
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Administrativas: era responsável pela distribuição de terras (lotes, chamados
de “data”) para a exploração do ouro, e pela fiscalização da mineração.
Judiciais: era responsável pela aplicação dajustiça.
Tributárias: era responsável pela cobrança de impostos.

As formas de arrecadação dos tributos estabelecidas pela Coroa variavam no
decorrer do tempo, uma das primeiras foi a que, sobre qualquer quantidade de
metal extraído, era cobrado imposto no valor de um quinto do total da mesma.
Tendo a intendência, como principal função, cobrar o chamado “quinto”.
O Sistema de Tributação
O sistema do quinto gerou muita fraude e foi substituído pela finta (quantia anual
fixa de aproximadamente 30 arrobas). Mas o governo português considerou esse
sistema injusto, e para tornar mais
eficiente o controle tributário, em
1719, o governo português, proibiu a
circulação do ouro em pó ou em
pepitas, ordenando a criação das
Casas de Fundição, onde todo o ouro
deveria,
obrigatoriamente,
ser
fundido e transformado em barras. Ao
receber o ouro, as Casa de Fundição
já retiravam a parte que correspondia
ao “quinto”. O restante era devolvido
à circulação com um selo que
comprovava o pagamento do quinto,
o chamado “ouro quintado”. (ao lado,
ouro após quintado pela Casa de
Fundição)

Quando a exploração aurífera começou a dar sinais de esgotamento, o governo
português fixou em 100 arrobas de ouro anuais o mínimo a ser arrecadado em
cada município como pagamento do quinto, que passaram a coexistir com o
sistema de capitação, que consistiu na cobrança de um imposto por cabeça de
escravo, produtivo ou não, de sexo masculino ou feminino, maior de doze anos. Os
mineradores sem escravos também pagavam o imposto por cabeça, no caso, sobre
si mesmos. Além disso, o tributo era cobrado sobre estabelecimentos como
oficinas, lojas, hospedarias, matadouros e outros. Houve ainda a derrama: a
cobrança dos quintos em atraso ou de um imposto extraordinário.
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O rigor pombalino
Como já afirmamos no início do
nosso capítulo, a época da
mineração foi também a época de
maior controle de Portugal sobre o
Brasil.
O
primeiro-ministro
Marquês de Pombal tomou uma
série de medidas visando o melhor
controle sobre a colônia e os metais
preciosos. Acompanhemos algumas:











Transferência da capital de
Salvador para o Rio de Janeiro
(1763), por ser uma área mais
próxima das minas gerais;
Fim do sistema de Capitanias
Hereditárias;
Expulsão dos jesuítas do Brasil (após a Guerra Guaranítica);
Estabelecimento das Aulas Régias (sob tutela do governo e não mais de ordens
religiosas);
Criação de companhias de comércio objetivando intensificar as explorações
econômicas regionais: a Companhia Geral do Grão-Pará e Maranhão e a
Companhia Geral de Pernambuco e Paraíba;
Aumento da fiscalização das áreas mineradoras;
Criação da derrama.
Permissão de algumas manufaturas na Colônia;

O maior rigor de Portugal sobre o Brasil, somado à uma sociedade que era mais
dinâmica e rica e, ainda, começava a receber influências do iluminismo europeu,
filosofia progressista do século XVIII que começava a criticar o Antigo Regime, fez
com que a sociedade mineradora passasse a questionar e criticar a administração
lusa sobre nosso país.
A própria literatura árcade já expunha alguma critica ao governo, em obras como
Cartas Chilenas. Os homens enriquecidos pelo ouro ou pelos diamantes
começavam a achar pesada a carga tributária e as arbitrariedades de algumas
autoridades metropolitanas corruptas.
Algumas atitudes desmedidas como o Alvará de 1785 (através do qual D. Maria
proibia as manufaturas antes liberadas por Pombal) faziam a insatisfação crescer
e acabaram, junto com a derrama servindo de causa para a Inconfidência Mineira
(1789). Era o início do questionamento sobre o Sistema Colonial, que entrava em
xeque após a independência dos EUA (1776).
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EXTRA: O destino do ouro
Nos primeiros 70 anos do século XVII, o Brasil produziu mais ouro que toda
a América espanhola em 357 anos, totalizando, aproximadamente, 50% de
toda a produção mundial entre os séculos XV e XVIII. Contudo, a maior parte
do ouro brasileiro escoou para fora do Brasil, servindo ao enriquecimento de
outras nações. Nem mesmo Portugal lucrou com o ouro brasileiro,
equilibrou-se momentaneamente, não conseguindo livrar-se da
dependência econômica da Inglaterra, assumida após aceitar apoio militar e
político na luta contra a Espanha durante a União Ibérica. O grande
beneficiário do ouro brasileiro foi à Inglaterra, que, pelo Tratado de
Methuen, conhecido como o “Tratado de Panos e Vinhos” (1703), fez de
Portugal e suas colônias grandes mercados consumidores de suas
manufaturas. Portugal exportava produtos agrícolas para a Inglaterra, e
dela, importava as caras e vultosas manufaturas, ficando sempre em dívida
com a Inglaterra. Acabava recorrendo ao ouro brasileiro para pagar sua
dívida. Não só o Tratado de Methuen, mas a mentalidade colonial lusitana
contribuiu bastante para a não industrialização de Portugal, enquanto isto, a
Inglaterra recebia o ouro brasileiro e desenvolvia seu capitalismo industrial.

TESTES DE VESTIBULAR
1. (ENEM 2006) No principio do século XVII, era bem insignificante e quase
miserável a Vila de São Paulo. Joao de Laet davalhe 200 habitantes, entre
portugueses e mestiços, em 100 casas; a Câmara, em 1606, informava que eram
190 os moradores, dos quais 65 andavam homiziados*.
*homiziados: escondidos da justiça
Nelson Werneck Sodré. Formação histórica do Brasil. São Paulo: Brasiliense, 1964.

Na época da invasão holandesa, Olinda era a capital e a cidade mais rica de
Pernambuco. Cerca de 10% da população, calculada em aproximadamente 2.000
pessoas, dedicavam-se ao comercio, com o qual muita gente fazia fortuna.
Cronistas da época afirmavam que os habitantes ricos de Olinda viviam no maior
luxo.
Hildegard Féist. Pequena história do Brasil holandês. São Paulo: Moderna, 1998 (com adaptações).

Os textos acima retratam, respectivamente, São Paulo e Olinda no inicio do
século XVII, quando Olinda era maior e mais rica. São Paulo e, atualmente, a maior
metrópole brasileira e uma das maiores do planeta. Essa mudança deveu-se,
essencialmente, ao seguinte fator econômico:
a) maior desenvolvimento do cultivo da cana-de-açúcar no planalto de
Piratininga do que na Zona da Mata Nordestina.
b) atraso no desenvolvimento econômico da região de Olinda e Recife, associado
a escravidão, inexistente em São Paulo.
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c) avanço da construção naval em São Paulo, favorecido pelo comercio dessa

cidade com as Índias.
d) desenvolvimento sucessivo da economia mineradora, cafeicultora e industrial

no Sudeste.
e) destruição do sistema produtivo de algodão em Pernambuco quando da
ocupação holandesa.

2. (Ufsm) No século XVIII, teve início a exploração da região mineradora no Brasil,
provocando transformações importantes na economia colonial, tais como o(a)
a) desenvolvimento de um intenso mercado interno na colônia, dinamizado por

comerciantes e tropeiros atraídos pela chance de enriquecimento.
b) criação de um grande centro produtor de manufaturas, na zona aurífera, o
qual fornecia produtos para o consumo das outras capitanias.
c) valorização da moeda local, possibilitando, à Coroa portuguesa, obter um
grande aumento da arrecadação tributária que pesava sobre a colônia.
d) investimento de capitais estrangeiros na atividade agroexportadora
açucareira, para fazer frente ao rápido processo de crescimento da mineração.
3. (Ufv) A exploração de depósitos auríferos nas Minas Gerais provocou uma série
de mudanças na Colônia e nas suas relações com a Metrópole. Com relação aos
efeitos da economia mineradora, é INCORRETO afirmar que:
a) contribuiu para o deslocamento do centro econômico colonial das capitanias

b)

c)

d)

e)

do Nordeste para a região das minas, onde a ação fiscal e administrativa do
governo se tornou menos rígida.
deu origem a uma sociedade com maior mobilidade social e distribuição de
riqueza do que aquela que se formou no Nordeste em função da produção
açucareira.
foi acompanhada da eclosão de diversas rebeliões, sendo a mais conhecida a
Inconfidência Mineira, considerada o principal movimento de contestação do
estatuto colonial.
atraiu legiões de imigrantes de vários pontos do Império Português e de
outros países, contribuindo também para o aumento das importações de
escravos africanos.
incentivou as artes em geral, com destaque para o estilo barroco, que não
tinha a exuberância do barroco europeu, mas denotava a busca de uma
expressão artística própria.
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4. (Fuvest) O barroco no Brasil foi
a) uma manifestação artística de caráter religioso limitada às regiões de
b)
c)
d)
e)

mineração.
uma expressão artística de origem europeia reelaborada e adaptada às
condições locais.
um estilo original na pintura, mantendo a tradição manuelina nas edificações.
uma criação artística popular predominante em todo o Brasil colônia e no
império.
uma produção artística, imposta pelo modelo absolutista português, na época
da mineração.

5. (Unesp) Se bem que a base da economia mineira também seja o trabalho
escravo, por sua organização geral ela se diferencia amplamente da economia
açucareira. (Celso Furtado, "Formação econômica do Brasil")
A referida diferenciação se expressa
a) na relação com a terra que, por ser abundante no nordeste, não se constituía
b)
c)
d)
e)

fator de diferenciação social.
na imposição de controle rígido das exportações de açúcar, medida não
tomada em relação ao ouro.
na pequena lucratividade da economia açucareira e na rapidez com que os
senhores de engenho se desinteressaram pela mesma.
no isolamento da região mineradora, que não mantinha relações comerciais
com o resto da colônia, tal como ocorria no nordeste.
na existência de possibilidades de ascensão social na região das minas, uma
vez que o investimento inicial não era, necessariamente, elevado.

Gabarito: 1.d / 2.a / 3.a / 4.b / 5.e
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