




Primeiramente, a principal ideia dos 
colonizadores eram explorar as terras 

conquistadas com o intuito de enriquecer a 
metrópole e sobretudo, encontrar metais 

preciosos.
Foi diante desse fato que o processo de 

colonização do Brasil foi realizado num sistema 
de colonialismo denominado de “Colônia de 
Exploração”. Nesse sentido, a exploração das 

terras descobertas eram o objetivo central dos 
portugueses.



Durante os primeiros trinta anos (1500-
1530), desde que chegaram no território 
brasileiro, eles descobriram o pau-brasil, 
uma madeira nativa da Mata Atlântica, 

que tinha sucesso no mercado 
consumidor europeu.

Foi então realizado o primeiro ciclo 
econômico do Brasil: o ciclo do pau-
brasil. Essa espécie de madeira era 

utilizada, já pelos índios para o 
tingimento de tecidos.



Pau Brasil



Inicialmente, eles tentaram o 
processo de escambo com os 

indígenas, ou seja, em troca da 
madeira lhes ofereciam espelhos, 
facas, moedas e diversos objetos.

Entretanto, com o passar do tempo 
eles começaram a explorar a 

população indígena que chegou a 
ser escravizada durante anos no 

Brasil. Assim, os índios eram 
obrigados a cortarem a madeira 
que depois era enviada para a 
comercialização em continente 

europeu.



Várias expedições foram enviadas por 
Portugal, visando reconhecer toda costa 

brasileira e combater os piratas e 
comerciantes franceses.

As mais importantes foram as 
comandadas por Cristóvão Jacques 

(1516 e 1526), que combateu os 
franceses.



Também Martim Afonso de 
Sousa (1532), combateu a 

pirataria francesa. Da 
mesma forma, ele instalou 
em São Vicente, a primeira 

povoação dotada de um 
engenho para produção de 

açúcar.





com receio de perder territórios, já que 
outros europeus tentavam invadir as 

terras, os portugueses mudaram a 
estratégia e, a partir de 1530, a Coroa 
Portuguesa focou no povoamento da 

região (colônia de povoamento) a fim de 
evitar as possíveis invasões estrangeiras, 

reforçando o local.



Para colonizar o Brasil e garantir a posse da 
terra, em 1534, a Coroa dividiu o território em 
15 capitanias hereditárias. Estas eram imensos 
lotes de terra que se estendiam do litoral até o 
limite estabelecido pelo Tratado de Tordesilhas.

Esses lotes foram doados a capitães 
(donatários), pertencentes à pequena nobreza 

lusitana que, por sua conta promoviam a 
defesa local e a colonização.

A empresa açucareira foi escolhida, porque 
apresentava possibilidade de vir a ser um 

empreendimento altamente lucrativo, 
abastecendo o grande mercado de açúcar da 

Europa.





Nos primeiros anos logo depois da descoberta, 
a presença de piratas e comerciantes franceses 

no litoral brasileiro foi constante.
A invasão francesa se deu em 1555, quando 

conquistaram o Rio de Janeiro, fundando ali a 
"França Antártica", sendo expulsos em 1567.

Em 1612, os franceses invadiram o Maranhão, 
ali fundaram a "França Equinocial" e a 

povoação de São Luís, onde permaneceram até 
1615, quando foram novamente expulsos.



Os ataques ingleses no Brasil se 
limitaram a assaltos de piratas e 

corsários que saquearam alguns portos. 
Invadiram as cidades de Santos e Recife 

e o litoral do Espírito Santo.



As duas invasões holandesas no Brasil se 
deram durante o período em que 
Portugal e o Brasil estavam sob o 

domínio espanhol. A Bahia, sede do 
Governo Geral do estado do Brasil, foi 
invadida, mas a presença holandesa 

durou pouco tempo (1624-1625).
Em 1630, a capitania de Pernambuco, o 
maior centro açucareiro da colônia, foi 

invadida por tropas holandesas.



A conquista foi consolidada em 1637, com a 
chegada do governante holandês o conde 

Maurício de Nassau. Ele conseguiu firmar o 
domínio holandês em Pernambuco e 

estendê-lo por quase todo o nordeste do 
Brasil.

A cidade do Recife, o centro administrativo, 
foi urbanizada, saneada, pavimentada, foram 

construídos pontes, palácios e jardins. O 
governo de Maurício de Nassau chegou ao 
fim em 1644, mas os holandeses só foram 

expulsos em 1654.





O ciclo da cana-de-açúcar teve início no Brasil 
colônia, na época em que foram criadas as 

capitanias hereditárias. A empresa açucareira 
brasileira foi durante os séculos XVI e XVIII, a 
maior empresa agrícola do mundo ocidental.

Foi no nordeste do país, que a empresa atingiu 
seu grau maior de desenvolvimento. A área em 

que se desenvolveu a cana-de- açúcar foi na 
Zona da Mata, que se estende numa faixa 

litorânea, do Rio Grande do Norte ao Recôncavo 
Baiano.



Com o crescimento da produção açucareira, notadamente em Pernambuco e 
na Bahia, o nordeste tornou-se o centro dinâmico da vida social, política e 

econômica do Brasil.
Portugal já tinha experiência no cultivo de cana, na produção e comércio de 

açúcar. Por volta de 1440, as colônias portuguesas de Açores, Madeira e Cabo 
Verde tinham uma produção que abastecia não só a metrópole mas ainda a 

Inglaterra, portos de Flandres e algumas cidades da Itália.
Em 1530 as primeiras mudas de cana-de-açúcar foram trazidas da Ilha da 

Madeira, na expedição colonizadora de Martim Afonso de Sousa.



Engenho era onde se localizava a casa 
grande, a capela, a senzala, a fábrica do 
açúcar, os canaviais e as casas de alguns 

trabalhadores livres, como o feitor, o 
mestre do açúcar, alguns lavradores 

contratados e outros.
O senhor de engenho vivia na casa 

grande com seus agregados e parentes, 
exercendo sobre eles grande autoridade. 
Os negros explorados como mão de obra 

escrava habitavam as senzalas.



➢Em 1580, Portugal passou para o domínio da Espanha;
➢A Espanha estava em guerra com a Holanda;

➢No início do século XVII, os holandeses controlavam o 
comércio marítimo dos países europeus;

➢Portugal perdeu para a Holanda a melhor parte de sua colônia, 
que eram as terras já cultivadas e prósperas de Pernambuco;
➢O mercado de açúcar, para Portugal, desorganizou-se e a 

produção começou a cair.

Em 1640, quando Portugal se viu livre do domínio 
Espanhol, o Brasil já não era importante no mercado 

mundial de açúcar.





Entre 1750 e 1770, Portugal arcava 
dificuldades econômicas internas 

decorrentes de má administração e desastres 
naturais, além do que sofria pressão pela 

Inglaterra, a qual, ao se industrializar, 
buscava consolidar seu mercado consumidor, 

bem como sua hegemonia mundial.
Assim, a descoberta de grandes quantidades 
de ouro no Brasil, tornava-se um motivo de 

esperanças de enriquecimento e estabilidade 
econômica para os portugueses.



As grandes jazidas de ouro foram descobertas 
em Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, onde 

foram divididas em forma de lavras (lotes 
auríferos para exploração, a exemplo das 
sesmarias latifundiárias de monocultura).
Nesse período, estima-se que a população 

brasileira tenha passado de 300 mil para cerca 
de 3 milhões de pessoas

Por fim, o ciclo do ouro perdurou até o ocaso 
do século XVIII, quando se esgotaram as minas, 

aproximadamente em 1785, em pleno 
desenrolar da Revolução Industrial.



Esse período representou o momento de 
maior abuso e dominação do Brasil pelos 

países europeus, posto que a Coroa 
portuguesa cobrava altos impostos 

sobre o minério extraído, os quais eram 
taxados nas Casas de Fundição, onde as 
pedras eram derretidas e transformadas 

em barras e receberiam um selo que 
dariam legitimidade para ser negociado, 
pois haviam desvios e sonegações que, 
quando descobertos, eram penalizados 

duramente.



✓Quinto – 20% de toda a produção 
do ouro caberiam ao rei de 
Portugal;

✓Derrama – uma quota de 
aproximadamente 1.500 kg de 
ouro por ano que deveria ser 
atingida como meta pela colônia, 
caso contrário, penhoravam-se os 
bens dos senhores de lavras;

✓Captação – imposto pago pelo 
senhor de lavras por cada escravo 
que trabalhava em seus lotes.



Essa economia também derivou em 
pobreza e desigualdade, pois ao final 
deste ciclo, a população ficara à margem 
da sociedade, tendo de se sujeitar a 
agricultura de subsistência para 
sobreviver.
Após este período, o Brasil permanecia 
como simples exportador de produtos 
primários, estancado neste ciclo vicioso 
e sem conseguir envergadura técnica 
capaz de promover o seu 
desenvolvimento econômico.





Objetivos da Inconfidência Mineira

• Romper com Portugal e adotar um regime 
republicano (a capital seria São João del Rei);

• Criar indústrias no Brasil;
• Criar uma universidade em Vila Rica;
• Adotar um serviço militar obrigatório.

Os conspiradores haviam planejado adotar uma 
bandeira que conteria a frase latina “Libertas quae
sera tamen” (Liberdade ainda que tardia) e que 
inspirou a bandeira do Estado de Minas Gerais.



A revolta deveria ter início no dia do derrama, que o governo 
programara para 1788 e acabou suspendendo quando soube 

da conjuração.
Os planos dos inconfidentes foram frustrados porque três 

participantes da conspiração procuraram o governador, 
Visconde de Barbacena, para delatar o movimento.

Tiradentes morreu no dia 21 de abril de 1792, executado no 
campo de São Domingos, no Rio de Janeiro. Seu corpo foi 

esquartejado e ficou exposto à execração pública. Faltavam 20 
anos para a Independência do Brasil.



No início do século XIX, as condições 
para a emancipação brasileira 

estavam maduras. Contribuíram 
também a conjuntura criada pelas 

Guerras Napoleônicas e pela 
Revolução Industrial Inglesa.

Com a invasão de Portugal, a sede do 
reino transferiu-se para o Brasil. Em 
1822, deu-se o passo decisivo para 

consolidar a Independência do Brasil.




