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O Século do Ouro 

 

Resumo 

 

O Brasil anterior a descoberta do ouro em Minas Gerais vivia o esplendor do açúcar, o nordeste era o 

centro econômico e político da colônia. As principais atividades econômicas se localizavam nas áreas  

litorâneas, centradas basicamente na produção açucareira.  As regiões não possuiam grande integração, 

enquanto o sertão nordestino fornecia o gado, nos séculos XVII e XVIII, a região norte se fortaleceria como 

fornecedora das drogas do sertão; já  sul era tradicionalmente conhecido pela pecuária.   A descoberta do 

ouro – pelos bandeirantes no fim do século XVII - trouxe uma série de transformações para  o espaço e a 

economia colonial. 

O período da mineração trouxe uma série de transformaões econômicas, administrativas e sociais.   A 

descoberta de ouro no Brasil provocou uma verdadeira “corrida do ouro”, durante todo século XVIII. Indivíduos 

de diversas regiões passaram a migrar para as regiões auríferas, buscando o enriquecimento rápido.  Após a 

Guerra dos Emboabas, que opôs bandeirantes e os recém chegados nas regiões das minas – a coroa buscou 

elaborar uma infraestrutura para o controle da região. Foram criadas a Intendência de Minas, cujo objetivo 

que fiscalizar a extração aurífera,  e as Casas de Fundição, que transformavam o ouro em barra, bem como 

retiravam a quinta parte destinada a coroa portuguesa. Nesse contexto ocorreu, além disso, a transferência  

da capital da colônia de Salvador para o Rio de Janeiro. Desta forma, pretendia-se deixar a capital próxima ao 

novo polo de desenvolvimento econômico. 

A política fiscal da coroa ficou muito conhecida pela expressão popular “quinto dos infernos,” já que 

era cobrado inicialmente a quinta parte (20%) da produção como tributo à corôa. Havia, além disso, a 

capitação,  imposto sobre o número de escravos que trabalhasse na região das minas. 

Com a crise Portuguesa no século XVIII, Marques de Pombal – déspota esclarecido -  endureceu ainda 

mais a política fiscal, com a cobrança da Derrama, cobrança compulsória dos quintos atrasados. Essa taxa e 

algumas outras cobranças abusivas, motivaram uma série de mobilizações na região, como a Revolta de Vila 

Rica e a Conjuração Mineira, de caráter emancipacionista.  

Em relação às transformações  sociais, é importante lembrar que houve um grande crescimento 

populacional, assim como o surgimento   de uma classe média urbana, formada por profissionais liberais, 

militares, funcionários públicos, artistas e comerciantes. Entre os últimos se destacavam os tropeiros, que 

eram donos de tropas de mulas de transporte que interligavam os mercados dentro e fora de Minas. Essa 

população urbana se organizava frequentemente em reclamações contra as imposições reais. Nessa região, 

a mão de obra escrava contiou sendo empregada em larga escala, mas percebemos o surgimento de novas 

funções, assim como a ampliação da mobilidade social. Os escravos de ganho, por exemplo,  podiam realizar 

o transporte de cargas e pessoas, cuidar de um estabelecimento comercial, trabalhar nas feiras ou fabricar 

utensílios. Geralmente, o seu dono ficava com a maior parte dos lucros obtidos ao longo do dia, mas a parcela 

destinada ao escravo poderia ser utilizada para alimentação, vestuário e, até mesmo, para a compra de sua 

alforria. 
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Exercícios 

 
1. A julgar pelas palavras de um dos primeiros governadores, ao fim das duas primeiras décadas do 

século XVIII, a chuvosa e fria região central da terra mineira “evaporava tumultos”, “exalava motins”, 

“tocava desaforos”, quando não “vomitava insolências”. (...) poder- se -ia inferir que o cenário 

dominante nas Minas era de um permanente confronto dos novos habitantes – desejosos de enriquecer 

rapidamente e, portanto, tentando fugir da ação limitadora (e arrecadadora) do Estado (...) Bem ao 

espírito da época, o quinto era um ‘direito real’ praticamente incontestado. (...) Se, por um lado, a 

legitimidade do direito ao quinto sobre o ouro nunca foi formalmente questionada pelos moradores das 

Minas, por outro, as formas de sua aferição e o controle da arrecadação sempre foram objeto das mais 

acres polêmicas.  
João Pinto Furtado, O Manto de Penélope – História, mito e memória da Inconfidência Mineira de 1788-9. 

a) Cite dois métodos utilizados em Minas Gerais para a arrecadação do quinto durante o século XVIII.  

b) Identifique e caracterize uma rebelião ocorrida em Minas Gerais na primeira metade do século 

XVIII. 

 

 

2. No século XVIII a produção do ouro provocou muitas transformações na colônia. Entre elas podemos 

destacar: 

a) a urbanização da Amazônia, o início da produção do tabaco, a introdução do trabalho livre com os 

imigrantes. 

b) a introdução do tráfico africano, a integração do índio, a desarticulação das relações com a 

Inglaterra. 

c) a industrialização de São Paulo, a produção de café no Vale do Paraíba, a expansão da criação de 

ovinos em Minas Gerais. 

d) a preservação da população indígena, a decadência da produção algodoeira, a introdução de 

operários europeus. 

e) o aumento da produção de alimentos, a integração de novas áreas por meio da pecuária e do 

comércio, a mudança do eixo econômico para o Sul. 

 

 

3. 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. 
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4. Pelos grandes inconvenientes que se seguem em se desmantelarem alguns engenhos e partidas de 

escravos para irem para as minas do que resultará não só o prejuízo na falta de açúcares como também 

a fazenda real: por cuja causa ordeno e mando que nenhum senhor de engenho nem de partidos de 

canas e lavradores de mandioca possam mandar os negros pertencentes às ditas lavouras para as 

minas.  
Medida do governador Artur de Sá e Meneses, de 26 de março de 1700. 

Identifique na determinação legal do governador a relação entre o início da exploração do ouro em 

Minas Gerais e a desorganização da produção do nordeste da Colônia. 

 

 

5. Em 1703, é assinado o Tratado de Methuen entre Portugal e Inglaterra. Esse acordo, segundo Celso 

Furtado, "significou para Portugal renunciar a todo o desenvolvimento manufatureiro e implicou 

transferir para a Inglaterra o impulso dinâmico criado pela produção aurífera no Brasil". Explique o que 

foi o Tratado de Methuen e discuta a afirmativa de Celso Furtado. 

 

 

6. As minas do Brasil se vão de dia em dia acabando, como mostra a experiência; muitas delas já não dão 

nem para as despesas; antigamente (...) tirava-se tanto que só a capitania das Minas Gerais pagava 

dos direitos dos quintos cem arroubas de ouro todos os anos. 
J. J. da Cunha Azeredo Coutinho. Discurso sobre as minas do Brasil, 1804. 

a) Aponte uma das causas do declínio da produção aurífera na região das Minas Gerais na época 

em que o texto foi escrito.  

b) Indique duas consequências econômicas da atividade mineradora para a Colônia. 
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7. “[...] Do seu calmo esconderijo,  
o ouro vem, dócil e ingênuo;  

torna-se pó, folha, barra,  

prestígio, poder, engenho...  

É tão claro! – e turva tudo  

honra, amor e pensamento.[...] “  

Cit. Myriam Mota e patrícia Braick, História das Cavernas ao Terceiro Milênio, 2002, p. 223 

Uma população composta por mercadores, fixos ou ambulantes, artífices, alfaiates, ourives, entre 

outros segmentos sociais, favoreceu para que se desenvolvesse nas vilas mineiras  

a) a música popular brasileira e a valorização do samba com o símbolo da nacionalidade.  

b) um barroco exclusivamente português sem desenvolvimento de um estilo próprio da região 

aurífera.  

c) uma vida rural, marcada pela presença do patriarcalismo e de um pobre desenvolvimento cultural.  

d) uma forte repressão do governo à prática de saraus e apresentações de peças musicais eruditas.  

e) o barroco mineiro com marcas nas Igrejas, como a de São Francisco de Assis, em Ouro Preto, que 

tem projeto e esculturas de Aleijadinho e pintura de Manuel da Costa Ataíde. 

 

8. “E o pior é que a maior parte do ouro que se tira das minas passa em pó e em moeda para os reinos 

estranhos e a menor quantidade é a que fica em Portugal e nas cidades do Brasil...”  
João Antonil. Cultura e opulência do Brasil por suas drogas e minas, 1711.  

Esta frase indica que as riquezas minerais da colônia  

a) produziram ruptura nas relações entre Brasil e Portugal.  

b) foram utilizadas, em grande parte, para o cumprimento do Tratado de Methuen entre Portugal e 

Inglaterra.  

c) prestaram-se, exclusivamente, aos interesses mercantilistas da França, da Inglaterra e da 

Alemanha.  

d) foram desviadas, majoritariamente, para a Europa por meio do contrabando na região do rio da 

Prata.  

e) possibilitaram os acordos com a Holanda que asseguraram a importação de escravos africanos. 
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9. Leia o trecho de documento. 

Senhor. Sendo como é a obrigação a primeira virtude, porque importa pouco zelar cada um o seu 

patrimônio, e descuidar-se da utilidade alheia quando lhe está recomendada, se nos faz preciso 

representar a Vossa Majestade a opressão universal dos moradores destas Minas involuta no arbítrio 

atual de se cobrarem os [impostos] de Vossa Majestade devidos, podendo ser pagos com alguma 

suavidade de outra forma sem diminuição do que por direito está Vossa Majestade recebendo, na 

consideração de que sejam lícitos os fins se devem abraçar os meios mais toleráveis... 

REPRESENTAÇÃO DO SENADO DA CÂMARA DE VILA RICA AO REI DE PORTUGAL, 26 de dezembro de 

1742.  

 

Nesse trecho, os oficiais da Câmara de Vila Rica estão-se referindo à cobrança do  

a) dízimo eclesiástico, imposto que incidia sobre os diamantes extraídos no Distrito Diamantino.   

b) foro enfitêutico, tributo cobrado proporcionalmente à extensão das sesmarias dos mineradores.   

c) quinto do ouro, cobrado nas Casas de Fundição e que era transferido à coroa portuguesa. 

d) subsídio voluntário, destinado a cobrir as despesas pessoais do Rei de Portugal. 

 

 

10. A ocupação do território brasileiro, restrita, no século XVI, ao litoral e associada à lavoura de produtos 

tropicais, estendeu-se ao interior durante os séculos XVII e XVIII, ligada à exploração de novas 

atividades econômicas e aos interesses políticos de Portugal em definir as fronteiras da colônia. As 

afirmações a seguir relacionam as regiões ocupadas a partir do século XVII e suas atividades 

dominantes. 

I. No vale amazônico, o extrativismo vegetal - as drogas do sertão - e a captura de índios atraíram os 

colonizadores.  

II. A ocupação do pampa gaúcho não teve nenhum interesse econômico, estando ligada aos conflitos 

luso-espanhóis na Europa.  

III. O planalto central, nas áreas correspondentes aos atuais estados de Minas Gerais, Goiás e Mato 

Grosso, foi um dos principais alvos do bandeirismo, e sua ocupação está ligada à mineração. 

IV. A zona missioneira no sul do Brasil representava um obstáculo tanto aos colonos, interessados na 

escravização dos indígenas, quanto a Portugal, dificultando a demarcação das fronteiras.  

V. O sertão nordestino, primeira área interior ocupada no processo de colonização, foi um 

prolongamento da lavoura canavieira, fornecendo novas terras e mão de obra para a expansão da 

lavoura.  

As afirmações corretas são  

a) somente I, II e IV.  

b) somente I, II e V.  

c) somente I, III e IV.  

d) somente II, III e IV.  

e) somente II, III e V 
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Gabarito 

 

1.  
a) Inicialmente a arrecadação do quinto era feita com o ouro em pó e pepitas. Entretanto, esse método 

abria a possibilidade de se realizarem várias burlas, difíceis de serem controladas pelo fisco e que 

resultavam em queda na arrecadação de tributos. Por esta razão, a partir de 1720, o governo resolve 

criar as Casas de Fundição. Seria proibida a circulação do ouro em pó e em pepitas. Ele deveria ser 

entregue nas Casas de Fundição, fundido e transformado em barras, e o governo extrairia o quinto 

(20%).  

b) Na primeira metade do século XVIII, ocorreram duas importantes rebeliões em Minas Gerais. A 

primeira foi a Guerra dos Emboabas, conflito entre paulistas contra adventícios que chegaram à 

região atraídos pelo ouro – chamados pelos primeiros de emboabas – pelo controle da região 

mineradora, o conflito terminou com a vitória dos segundos. A segunda rebelião foi a Revolta de Vila 

Rica, liderada pelo minerador Filipe dos Santos, que tentava impedir a criação das Casas de Fundição 

em 1720. A rebelião foi sufocada e Filipe dos Santos, executado; a primeira Casa de Fundição só se 

instalou em 1725. 

 

2. E 
A atividade mineradora no Brasil deslocou o centro de geração de riquezas no Brasil da região Nordeste 

(sobretudo, Pernambuco) para as regiões do Sul e Sudeste, onde as minas foram descobertas. Além disso, 

o processo de desbravamento e ocupação das terras de regiões do interior (do sertão), sem o qual a 

mineração não haveria se desenvolvido, acabou proporcionando também outras atividades econômicas, 

como a agricultura e a pecuária. 

3.  

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. 

Como todas as figuras históricas, os bandeirantes fizeram coisas positivas e negativas para a colônia, 

é preciso  compreender essa atuação em sua complexidade. 
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4. No final do século XVII (1693), foram descobertas pelos bandeirantes paulistas jazidas de ouro na região 

de Minas Gerais. Com a descoberta houve um grande deslocamento populacional em direção à região 

mineradora e a exploração do ouro veio, por sua vez, a criar um mercado interno para gêneros alimentícios 

e escravos. As autoridades portuguesas mostravam preocupação com os prejuízos que as minas 

poderiam provocar na área açucareira. Porém, a economia dessa região já estava em crise quando da 

descoberta do ouro em Minas Gerais. O início do declínio da produção açucareira no Nordeste remonta à 

expulsão dos holandeses e ao início da concorrência antilhana. Portanto, a atividade mineradora, ao 

aumentar a procura por escravos para serem utilizados na exploração do ouro, elevou o preço da mão-

de-obra, prejudicando ainda mais a área de produção açucareira localizada no litoral nordestino. 

 

5. O tratado de Methuen, também chamado de "tratado dos Panos e Vinhos", estabelecia que Portugal 

poderia exportar vinhos para a Inglaterra pagando tarifas alfandegárias preferenciais; e com isso, a 

Inglaterra venderia seus tecidos (melhores e mais baratos que os panos portugueses) a Portugal sem 

quaisquer taxas aduaneiras. Com isso, as manufaturas portuguesas não puderam suportar a 

concorrência britânica. Conseqüentemente, o ouro brasileiro foi canalizado para a Inglaterra, a fim de 

cobrir o déficit comercial português. Por todos esses aspectos, Celso Furtado concluiu que o tratado de 

Methuen criou condições favoráveis à intensificação da acumulação capitalista que colaborou com a 

Revolução Industrial inglesa do século XVIII.  

 

6.   

a) Entre as causas para o declínio da produção aurífera no Brasil colonial, pode-se destacar o próprio 

esgotamento do ouro a partir de meados do século XVIII devido aos processos técnicos precários na 

atividade mineradora.  

b) Uma consequência da mineração no período colonial do Brasil, foi a elevação dos preços de produtos 

tanto de origem interna quanto externa, em função da elevada demanda  e a pouca oferta quando 

teve início a corrida do ouro. A outra foi o desenvolvimento do comércio interno devido o afluxo de 

produtos originários de outras regiões para as Minas Gerais.   

 

7. E 

Percebemos o florescimento cultural na região mineradora, já que o ouro não atraiu somente mineiros, 

mas também artistas, artesãos e comerciantes. 

 

8. B 

A Inglaterra ficou com grande parte do ouro brasileiro, devido ao tratado de Panos e Vinhos, que deixada 

a balança comercial portuguesa desfavorável. 

 

9. C 

A solicitação do Senado da Câmara de Vila Rica enviada ao rei de Portugal reivindica uma diminuição da 

opressiva cobrança de impostos sobre a região mineradora.  

 

10. C 

No sertão nordestino, primeira área de interiorização da colonização, desenvolveu-se a pecuária, 

empregando mão de obra livre. No século XVIII, a ocupação do Sul ligou-se a interesses econômicos – a 
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expansão da pecuária no pampa gaúcho, que ganhou impulso ao fornecer gado para a região mineradora 

– e estratégicos – a proximidade da foz do rio da Prata, que permitia o acesso a terras espanholas.  


