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Revisando - Mercantilismo 

• Metalismo – a riqueza de um Estado era mensurada 
pela quantidade de metais preciosos que ele 
possuía dentro de suas fronteiras. 

 

 

• Balança Comercial Favorável – 
* Superávit – Exporta +    / Importa – 
* Déficit – Exporta  --   /  Importa + 
 



Revisando - Mercantilismo 
• Protecionismo Alfandegário  – para que a balança 

comercial fosse favorável, o Estado deveria incentivar a 
produção de artigos; evitar a saída de matérias-primas ; e 
dificultar a importação de produtos concorrentes. 

 

 

 

 

 

 

• Intervencionismo Estatal – O Estado deveria intervir na 
economia. 
 



Revisando - Mercantilismo 

• Industrialismo – produtos manufaturados 

 

• Colonialismo – conquistadores definem o 
esquema de exploração 

 



Tipos de Colonizações 
• Colonização de Exploração 
 
•  Organização denominada - Plantation  
 
•  Latifúndio   
        
•  Escravidão  
 
•  Monocultura  
 
•  Exportação 
 
•         Submissas ao Pacto Colonial 

 
 



Tipos de Colonizações 

• Colonização de Povoamento  

  

• Minifúndio  

•  Policultura  

•  Mão de obra livre  

•  Mercado Interno 

 

• Não era submissa ao pacto colonial 

 



O PACTO COLONIAL 

COLÔNIA METRÓPOLE MONOPÓLIO 

Consumo de manufaturas 

Envio de matéria-prima 



Regras do Pacto Colonial 

• Submissão política em relação à metrópole 

 

• Exclusivo comercial (monopólio) 

 

• Economia complementar e especializada 

 

• Proibição de produzir manufaturas 



Período Pré-colonial (1500 –1530) 
 
BRASIL em 2º plano:  
 
* Comércio com as Índias (ESPECIARIAS) mais 
lucrativo 
 
* ausência de metais preciosos. 
 
 



• 1501 – 1503  - Expedições de reconhecimento 

 (6 mil Km de costa) – ocasionou mais desinteresse 
pelo Brasil 



O PERÍODO PRÉ-COLONIAL (1500 – 1530) 
Pau-Brasil – Extrativismo Vegetal 

– Fabricação de tintura para tecidos. 

– Exploração nômade e predatória. 

– Escambo com índios. 

– Os franceses tinham interesse em explorar o pau-brasil, pois 
possuíam manufaturas têxteis. 

– Os índios preferiam o fazer escambo com os franceses (as 
bugigangas eram melhores) 

 



O Pau-brasil 
– Incursões estrangeiras (França)  

– Até 1502 a exploração do pau-brasil era monopólio da Coroa (depois 
qualquer um poderia explorá-lo) 

– Fernando de Noronha foi um donatário que explorou pau-brasil 

– Organização de feitorias – entreposto comercial para o pau-brasil 

–  O pau-brasil não gerou povoamento do Brasil 

• 1516-1526 - Expedições guarda-costas – Cristovão Jacques 

• Não conseguiu deter a ameaça estrangeira  

 



• O acidente da “Colonização” 

 

– Medo de perder as terras para invasores 
(principalmente franceses) 

 

– Decadência do comércio  de especiairas com as Índias. 

 

– Esperança de encontrar metais preciosos. 

 

– Colonizar para não perder, porém, produzindo algo que 
ocasione lucro para PORTUGAL  

 



1530-1822 PERÍODO COLONIAL 



1530 – Martin Afonso de Souza – 1ª expedição colonizadora 
 
1532 – Fundação de São Vicente – atual SP (primeiras mudas 
de cana-de-açúcar) 



1 - O CICLO DO AÇÚCAR 

• Início no século XVI e auge no século XVII  

 

• Local – Nordeste  - Bahia  e Pernambuco 

 

 

 



Causas para a escolha da agromanufatura 
canavieira 

• Solo (massapé) e clima favorável. 

• Experiência de cultivo (Açores, Madeira). 

 

 



Causas para a escolha da agromanufatura 
canavieira 

• Vasto mercado consumidor na Europa; 

 

• Alto valor na Europa. 

 

 

 

 

                            ouro branco 

 



Portugal estava com tudo na mão, só faltava o 
financiamento para o projeto 

Holandeses 

• Transporte 

• Refino 

• Distribuição 

• Comercialização do açúcar 

Portugueses  - (Sr. Engenho) 

• Montagem de engenho 

• Cultivo da cana 

• Beneficiamento  



O projeto açucareiro do Brasil era mais 
holandês  do  que brasileiro 

• Os patrocinadores de Portugal eram banqueiros holandeses; 

• Holandeses podem ser denominados de batavos ou 
flamengos; 

• Até  1580 a Holanda era colônia da Espanha. 



Organização da produção açucareira  
PLANTATION 

1. Latifúndio – Grande propriedade rural que possui uma 
área extremamente vasta. 

     (Sesmarias = Lotes de terras) 

 

• Um dos maiores Latifúndios do Brasil pertenceu a Garcia 
D’Ávila (1551 – BA) 800 mil KM quadrados = 1 vez e meia o 
tamanho do atual estado da Bahia 

 



Organização da produção açucareira 
PLANTATION  

2.Monocultura – produção baseada num único 
produto (Brasil – Cana-de-açúcar) 

 



Organização da produção açucareira 
PLANTATION 

3. A ESCRAVIDÃO  - NEGROS:  

 

– preferencialmente utilizados a partir de  1560, mão de obra básica 
do Brasil durante todo  o período colonial e imperial. Utilizados 
acima de tudo pelo fato de representarem uma fonte de lucro 
extra através do tráfico de escravos.  

 

 

– Além disso, os índios foram sendo exterminados e o grau de 
evolução das comunidades negras era maior, pois eles já 
conheciam a agricultura. 

 



Tráfico negreiro e o comércio triangular 



TRÁFICO DE ESCRAVOS: UM NEGÓCIO LUCRATIVO 
 
• O transporte de africanos escravizados era feito através dos navios 

negreiros, e as viagens duravam cerca de 30 a 45 dias, submetidos a 
alimentação precária e acomodações desumanas. 

• Homens, mulheres e crianças eram obrigados a embarcar nas 

fortalezas do litoral africano, rumo ao Brasil. 



O TRABALHO 
 

• Homens: trabalhavam como agricultor, carpinteiro, ferreiro, 
pescador, carregador e em várias outras funções. 

 
• Mulheres: Cultivava a terra, cuidava dos doentes, colhia e 

moía cana, lavava, passava, fazia partos, vendia doces e 
salgados, etc. 

 
• As mulheres ainda passavam por abusos sexuais. 

 
• A rotina de trabalho dos escravos chegava até mesmo a 15 

horas de trabalho por dia.  



"Os escravos são as mãos e os pés do senhor de engenho, 
porque sem eles, não é possível  fazer, conservar e aumentar 
fazenda, nem ter engenho corrente“    

Padre André João Antonil. (1649 - 1716) 



Os vários tipos de escravidão 
 

• Escravos de eito - No meio rural enfrentavam uma dura 
rotina, trabalhando em jornadas que poderiam alcançar 
dezoito horas diárias. 

 

• Escravos de ganho - Estes escravos ofereciam a prestação de 
serviços diversos, como o transporte de cargas, a barbearia, a 
lavagem de roupas ou a fabricação de remédios.  

• Tomavam conta de pequenos comércios, vendiam alimentos, 
entre outros produtos.  

• Geralmente, estes escravos repassavam boa parte do lucro 
aos seus proprietários e ficavam com uma pequena renda, da 
qual poderiam se alimentar melhor ou comprar sua alforria. 



A VIOLÊNCIA 
 

• Por qualquer motivo falho, o escravo era punido.  

 

• Os feitores eram os responsáveis por vigiá-los e 
castiga-los.  

 

• Os castigos podiam ser: a palmatória, a gargalheira, 
correntes com algemas, máscara de flandres, etc. 

  

• Existiam também os castigos pesados, como ser 
amarrado num tronco e ser açoitado. 



 Para o escravo o trabalho era o caminho mais curto para a sepultura 



A RESISTÊNCIA 
 

• Onde há escravidão, há resistência. No Brasil, diversas 
razões levavam os escravos resistir à escravidão, dentre 
ela:  

• excesso de trabalho, disciplina rigorosa, castigo. Várias 
fugas ocorreram durante o período de escravidão. 

 

• Várias formas de resistência podemos encontrar nesse 
cenário, como por exemplo, a capoeira, os quilombos, 
quebra de ferramentas de trabalho, incêndio de 
plantações. 

 



QUILOMBOS 

• Uma das principais formas de resistência à escravidão era a 
formação desses grupos.  

• O mais conhecido deles foi o Quilombo dos Palmares, em 
Alagoas, que se originou em 1597, quando cerca de 40 
escravizados fugiram do litoral nordestino e refugiaram-se na 
Serra da Barriga.  

• Chegou a ter cerca de 50 mil habitantes. 

•  É importante salientar que nos Palmares não existiam 
apenas negros, mas também, brancos pobres e índios 
expulsos de suas terras pelos colonos.  





A formação da sociedade colonial 

Classe alta 

Classe intermediária 

Classe baixa 



Características gerais 

1. Estratificação social 

 

2. Caráter Rural 

 

3. Patriarcalismo 

 

4. Aristocratização – concentração da RIQUEZA E 
PODER POLÍTICO  em mãos da Elite Agrária. 

 



• Engenhos (unidade produtiva básica): 

–Casa Grande (residência do senhor de engenho 
e família). 

– Senzala (ambiente insalubre destinado aos 
escravos). 

 

 

 

CASA GRANDE 
SENZALA 



ENGENHO – fábrica de açúcar  

Moenda caldeira  



 casa de purgar – casa das caixas 


