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ATIVIDADES DE HISTÓRIA  

A – LEIA O TEXTO: 

TROPEIROS ABASTECEM O INTERIOR DO BRASIL 

 

 As expedições realizadas pelos bandeirantes geraram, ao longo do tempo, um comércio interno, em razão da 

necessidade de abastecer as vilas e cidades que nasciam no interior do território. Algumas das estradas e rodovias atuais 

também têm origem nessas expedições. No século XVIII, a descoberta de ouro trouxe muitas mudanças para a colônia. Só 

no ano de 1711, três novas vilas foram criadas na região das Minas: Vila Rica de Sabará, Ribeirão do Carmo (atual Mariana) 

e Vila Rica (atual Ouro Preto). 

  Os TROPEIROS foram responsáveis pelo abastecimento de todo o mercado no interior do Brasil. Eles viviam de 

“tropear”, ou seja, de comprar e vender diferentes tipos de produto, que eram transportados por comboios de mulas, 

conhecidos como tropas. Na lista dos produtos mais comercializados estavam sal, carne, armas, escravizados, vestimentas, 

calçados, animais, tabaco e cachaça. Instrumentos de trabalho utilizados na mineração e nos engenhos também eram 

comercializados.  

 Em suas viagens, os tropeiros percorriam o interior do Brasil interligando lugares isolados. Em razão desses trajetos 

nasceram os “pousos” dos tropeiros e um movimentado comércio, que deram origem a diversas cidades do interior do Brasil.   

 Entre setembro e outubro, os tropeiros partiam de áreas ao Sul do Brasil e chegavam a Sorocaba (no atual estado de 

São Paulo) entre janeiro e março do ano seguinte. No século XVIII (18), a cidade abrigava a mais importante feira de mulas.  

Ao parar para descansar, os tropeiros descarregavam os animais, acendiam a fogueira e preparavam alimentos como feijão 

e carne-seca, angu de milho e café bem quente. Ainda hoje pratos semelhantes ou iguais a esses fazem parte da 

alimentação de muitos brasileiros. 

 

 

VIDA SERTANEJA 

 No século XVIII, o termo sertão era usado para nomear todos os locais distantes do litoral do Brasil. Era no sertão 

que viviam os vaqueiros ou sertanejos criadores de gado, em grandes extensões de terra, no nordeste brasileiro. A vida no 

sertão não era fácil. O tempo era quente e seco, e a comida era pouco variada. Também era comum o conflito entre 

indígenas e vaqueiros em virtude da disputa pela posse de terra. 

 A pecuária nordestina e o comércio de gado empregavam homens livres, escravizados libertos e agregados. O gado 

tinha várias funções, entre elas: abastecer as cidades da Bahia e de Pernambuco, além da região de Minas, ser usado como 

força motriz nos engenhos, e fornecer couro, usado para ensacar mercadorias e também enviado em grande quantidade 

para a metrópole (Portugal). 

 As fazendas de criação de gado supriam as necessidades dos habitantes dos engenhos e de cidades e vilas no litoral. 

O trabalho sertanejo no interior era complementar ao dos engenhos de açúcar no litoral. 

 

B – RESPONDA AS QUESTÕES ABAIXO: 

1 - Quais eram os produtos mais comercializados pelos tropeiros? R.:__________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

2 - Quais vilas surgiram em 1711 com a descoberta do ouro? R.:______________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

3 - Quais eram a função do gado para os sertanejos no século XVIII? R.:________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                Fonte: Livro: Ligamundo, História. 4° ano. Editora Saraiva. 
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Comboio: Conjunto de pessoas, veículos ou animais de carga que se desloca organizadamente.  


