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Mineração no Brasil – Visita virtual a Ouro Preto 

Duração: 3 aulas 

Referência do Livro do Aluno: Unidade 4, Capítulo 14 

 

Introdução 

Esta sequência didática tem como objetivo estudar a produção de ouro em Minas Gerais, 

Goiás e Mato Grosso, identificando as formas de exploração e de controle dessa produção e,  

também, explicitar as transformações da sociedade colonial provocadas pela atividade mineradora. 

No desenvolvimento da sequência didática, os alunos farão visitas virtuais à cidade de Ouro Preto 

(antiga Vila Rica), em Minas Gerais, ao Museu da Inconfidência e à Casa do Contos. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Caracterizar a produção de ouro em Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, identificando as 
formas de exploração e de controle dessa produção. 

• Explicitar as transformações da sociedade colonial provocadas pela atividade mineradora. 

• Valorizar os patrimônios culturais do Brasil relacionados à produção mineradora colonial. 

 

Objetos de conhecimento e habilidades (BNCC) 

Objetos de conhecimento Habilidades 

As lógicas mercantis e o  
domínio europeu sobre os mares  
e o contraponto Oriental 

(EF07HI14) Descrever as dinâmicas comerciais das sociedades americanas  
e africanas e analisar suas interações com outras sociedades do Ocidente  
e do Oriente. 
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Desenvolvimento 

Aula 1 – Brasil colonial: mineração 

Duração: cerca de 45 minutos. 
Local: sala de aula ou outro local com projetor multimídia e computador com conexão à internet. 
Organização dos alunos: sentados em suas carteiras, viradas para o local no qual as imagens serão projetadas. 
Recursos e/ou material necessário: projetor multimídia, computador com conexão à internet e caixa de som. Caso não 
seja possível utilizar um projeto, as imagens e os gráficos sugeridos podem ser impressos e levados para a sala de aula. 
Material de referência:  

• imagem da pintura Cidade Imperial de Ouro Preto, de Johann Moritz Rugendas, 1824, disponível em: 
<http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra5761/cidade-imperial-de-ouro-preto>;  

• imagem da obra Vila Rica, de Arnaud Julien Pallière, 1820, disponível em: 
<http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra3085/vila-rica>;  

• mapa O papel das minas na unificação do Brasil, disponível em: <http://atlas.fgv.br/marcos/descoberta-do-
ouro/mapas/o-papel-das-minas-na-unificacao-do-brasil>;  

• gráficos sobre a produção de ouro e população mineira no século XVIII, disponíveis em: 
<http://atlas.fgv.br/marcos/descoberta-do-ouro/mapas/graficos-producao-de-ouro-e-populacao-mineira-no-
seculo-18>;  

• imagem de uma barra quintada do século XVIII, disponível em: <https://www.museus.gov.br/wp-
content/uploads/2017/06/Livreto-Museu-do-Ouro1.pdf> (página 16) (acessos em: 25 set. 2018).  

Atividade 1: Aula expositiva – Levantamento de conhecimentos prévios (10 minutos)  

Inicie a aula fazendo um levantamento prévio do conhecimento dos estudantes. Faça 

perguntas como: “O que foi o mercantilismo? Onde foi encontrado ouro no Brasil? Que impostos os 

mineradores deveriam pagar à Coroa portuguesa?”. Essas perguntas serão respondidas durante o 

desenvolvimento da sequência didática. Escreva palavras-chave na lousa e pontos do que foi 

discutido acerca desses temas para serem retomados durante a execução da sequência didática. 

Oriente seus alunos a anotar os resultados dessa discussão prévia e deixe-os à vontade para que, a 

qualquer momento, possam fazer perguntas. 

Atividade 2: Aula expositiva – Mineração no Brasil colonial (35 minutos)  

Explique que uma das bases do mercantilismo era o metalismo, ou seja, o acúmulo de 

minerais preciosos, como ouro, prata e diamantes, nos cofres das monarquias. Acumular metais 

preciosos era um dos principais objetivos das Coroas europeias do período. Por esse motivo, desde o 

início da colonização, muitos portugueses procuravam minerais preciosos nas terras que ocuparam 

na América. Nos dois primeiros séculos da colonização, o ouro foi encontrado em pequena 

quantidade, em locais como o pico do Jaraguá, localizado na vila de São Paulo, no final do século XVI. 

Até hoje, no local, existem pias de lavagem do ouro e a casa de Afonso Sardinha, um dos primeiros a 

explorar o mineral na região. 

Foi somente no final do século XVII, em 1697, que o ouro foi descoberto em grande quantidade 

no Brasil, na região onde hoje é o estado de Minas Gerais. Mostre aos alunos a pintura Cidade imperial 

de Ouro Preto, de Rugendas. Na imagem, podemos observar, no ponto mais alto, o pico de Itacolomi, 

um dos locais de referência para as pessoas que chegavam à região mineradora. Hoje, o pico está 

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra5761/cidade-imperial-de-ouro-preto
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra3085/vila-rica
http://atlas.fgv.br/marcos/descoberta-do-ouro/mapas/o-papel-das-minas-na-unificacao-do-brasil
http://atlas.fgv.br/marcos/descoberta-do-ouro/mapas/o-papel-das-minas-na-unificacao-do-brasil
http://atlas.fgv.br/marcos/descoberta-do-ouro/mapas/graficos-producao-de-ouro-e-populacao-mineira-no-seculo-18
http://atlas.fgv.br/marcos/descoberta-do-ouro/mapas/graficos-producao-de-ouro-e-populacao-mineira-no-seculo-18
https://www.museus.gov.br/wp-content/uploads/2017/06/Livreto-Museu-do-Ouro1.pdf
https://www.museus.gov.br/wp-content/uploads/2017/06/Livreto-Museu-do-Ouro1.pdf
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localizado na divisa entre as cidades de Ouro Preto (antiga Vila Rica) e Mariana. Informe que, na 

próxima aula, os estudantes farão um passeio virtual pela atual cidade de Ouro Preto. 

Projete a imagem Vila Rica, de Arnaud Julien Pallière. Destaque a influência do Barroco, 

estilo artístico comum entre os séculos XVI e XVIII, na arquitetura de Vila Rica (atual Ouro Preto). Na 

arquitetura barroca, são valorizadas a imponência e a emotividade. No Barroco, é comum a presença 

de elementos contorcidos e espirais nas construções e, no interior das igrejas, a presença de muitos 

elementos decorativos dourados, boa parte deles em ouro, além de pinturas no teto. 

Ressalte que Minas Gerais teve um papel importante na interligação das diferentes regiões 

no Brasil e no processo de urbanização do país. Ao contrário do Nordeste açucareiro, onde a maior 

parte da população se concentrava na área rural, em Minas Gerais a maior parte da população vivia 

em centros urbanos. Projete o mapa O papel das minas na unificação do Brasil. Para Minas Gerais 

eram levados muares (animais de carga, conhecido também como mulas) dos campos do atual Rio 

Grande do Sul. Do Nordeste eram levados escravizados e gado para a região das minas, e das minas 

partiam expedições para Goiás e Mato Grosso, outras regiões onde se descobriu e explorou ouro e 

diamantes. Destaque as principais vias terrestres e fluviais utilizadas no período. Mostre a Estrada 

Real no mapa, que ligava a região das minas ao Rio de Janeiro, único caminho permitido pela Coroa 

portuguesa para o escoamento do ouro em direção a Portugal. Destaque também as outras regiões 

mineradoras em Goiás e Mato Grosso. 

Apresente os gráficos sobre a produção do ouro e a população mineira no século XVIII 

Destaque que a maior parte da população da região era negra e escrava; portanto, a maior parte dos 

trabalhadores nas minas era cativa. Destaque que o auge da produção aurífera ocorreu no meio 

do século XVIII, declinando na sequência. Como em toda cidade mineradora, após o declínio da  

produção do ouro, a cidade passou por um processo de despovoamento, perdendo mais da metade 

de seus habitantes. 

Durante o ciclo da mineração, alguns impostos foram criados pela Coroa portuguesa, incidindo 

sobre a exploração do ouro – entre eles, o quinto. O minerador deveria levar o ouro extraído até a 

Casa de Fundição mais próxima e, nesse local, o quinto era extraído, ou seja, 20% do ouro extraído. A 

parte do minerador, 80% do ouro extraído, era fundida em barras que recebiam um número de 

registro e um selo da Coroa portuguesa. O ouro só podia sair de Minas Gerais, pela Estrada Real, em 

barras quintadas. Projete imagem de uma barra quintada do século XVIII. Além do quinto, existia a 

capitação, imposto que era cobrado anualmente sobre a quantidade de “cabeças de escravos”, 

geralmente 17 gramas de ouro por escravizado. Já a derrama poderia ser decretada sempre que a 

cobrança do quinto não atingisse 100 arrobas de ouro (1.500 quilos) no ano. Essa diferença podia ser 

cobrada da população da região das minas. 
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Aula 2 – Visita virtual a Ouro Preto 

Duração: cerca de 45 minutos. 
Local: sala de aula ou outro ambiente com projetor multimídia e computador com conexão à internet e caixa de som. 
Organização dos alunos: sentados em suas carteiras, virados para o local no qual a projeção será realizada.  
Recursos e/ou material necessário: cadernos; lápis; canetas; projetor multimídia e computador com conexão à internet e 
caixa de som. Caso não seja possível utilizar esses recursos (projetor e computador), capte algumas imagens dos 
principais lugares a ser visitados virtualmente nesta aula e leve as imagens impressas para a sala de aula. 
Material de referência: site para a visita virtual, disponível em: <http://eravirtual.org/ouro-preto/> (acesso em: 25 set. 2018).  

Atividade 1: Aula expositiva – Levantamento de conhecimentos prévios (10 minutos)  

Escreva na lousa alguns conceitos sobre a mineração no Brasil colonial que foram discutidos 

na aula anterior: unificação do território, urbanização, impostos da mineração (quinto, capitação e 

derrama), sociedade mineira. Retome os principais pontos desses conceitos. Lembre aos alunos que 

o processo de extração de ouro em Minas Gerais foi muito importante para unir o território brasileiro 

através de vias fluviais e terrestres, e que a Estrada Real era a única autorizada pela Coroa de 

Portugal para o escoamento do ouro. Minas Gerais concentrou a maior parte da população da 

Colônia no período do ouro, que se encontrava principalmente em centros urbanos e era composta, 

em sua maioria, de negros escravizados. O quinto era o principal imposto cobrado na região, e 

somente barras quintadas podiam ser transportadas pela Estrada Real. Além do quinto, existiam a 

capitação e a derrama. 

Atividade 2: Visita virtual a Ouro Preto e produção de relatório (35 minutos) 

Antes de iniciar a visita virtual a Ouro Preto, peça aos alunos que retirem uma folha do 

caderno e preencham um cabeçalho com sua identificação. Explique que eles terão de escrever, 

durante a visita virtual, um relatório que deverá ser entregue no final da aula. Nesse relatório 

deverão registrar pontos como dados sobre a história de Ouro Preto e suas principais construções.  

Entre no site indicado para fazer a visita. Clique no ícone com a bandeira do Brasil e aguarde 

a apresentação começar. Deixe seus alunos ouvirem a narração da guia virtual. Depois, clique na 

imagem para girá-la 360 graus. Destaque, nas montanhas dessa paisagem, o pico do Itacolomi, já 

visto em imagens apresentadas na aula anterior. Clique na Igreja de Nossa Senhora das Mercês e 

mostre aos alunos que, ao lado dela, há um antigo cemitério onde eram enterrados moradores da 

antiga Vila Rica. Explique também que dentro das igrejas eram enterradas as pessoas mais 

importantes da cidade. 

Clique na igreja para visitá-la internamente. Para andar pelo ambiente, clique na seta azul. 

Você pode também ver detalhes de pinturas e objetos que ficam amarelados quando você passa o 

cursor do mouse sobre eles. Clique com o botão esquerdo para se aproximar (você pode clicar nas 

setas laterais para ver todas as imagens) e clique em Esc para sair dos detalhes das obras e objetos. 

Faça um passeio pelo interior da igreja. Destaque que ela é um templo simples quando comparado à 

igreja de Nossa Senhora do Pilar, que será visitada posteriormente. Para sair da Igreja de Nossa 

http://eravirtual.org/ouro-preto/
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Senhora das Mercês e de todos os locais visitados, clique, no canto superior direito, em “Atrativos” e, 

depois, em “Ouro Preto”. Assim, você voltará para o local inicial da visita. 

Clique sobre “Rua Direita” e escute a narração sobre o local. Depois, clique em “Praça 

Tiradentes” e escute a narração – enquanto a narração ocorre, faça um passeio pela praça. Após a 

narração, ainda na praça, mostre a fachada da Igreja Nossa Senhora do Carmo, do Museu de Ciência 

e Técnica e do Museu da Inconfidência, que será visitado na próxima aula desta sequência didática. 

Selecione a “Basílica de Nossa Senhora do Pilar”. Ouça a narração percorrendo o lado de fora 

da igreja, para depois entrar no local. Escute outra narração ao entrar na igreja e depois visite os 

diferentes ambientes. Ao contrário da Igreja de Nossa Senhora das Mercês, visitada anteriormente, a 

Igreja de Nossa Senhora do Pilar era frequentada pela elite de Vila Rica e, nela, eram realizadas 

muitas cerimônias oficiais da Coroa portuguesa. Por esse motivo, essa era uma das poucas igrejas 

que recebiam ajuda da Coroa. Ela é considerada a igreja mais rica de Ouro Preto: mais de 400 quilos 

de ouro foram usados para decorar seu interior. 

Visite a Igreja Nossa Senhora do Rosário, feita por escravizados e para eles, sendo das poucas 

igrejas abertas aos cativos. Ouça a narração na parte externa e, depois, entre na igreja. Note que a 

maioria dos santos são negros, algo que não acontecia nas outras igrejas – clique na imagem dos 

santos para ver detalhes. A decoração da igreja não possui entalhes, apenas pinturas que simulam 

entalhes. Provavelmente, isso ocorreu por falta de recursos na construção. Visite a sacristia e note 

que, ao lado das janelas, temos bancos. No período colonial, algumas pessoas passavam parte do dia 

sentadas nesses bancos, conversando e observando o movimento das ruas. 

Por último, visite a Igreja de Santa Efigênia, que também era aberta à população negra. Ela 

foi construída por Chico Rei, lendário rei africano que se tornou escravo em Ouro Preto , mas 

conseguiu se libertar e ser coroado rei pelos escravos e libertos da cidade. Escute o áudio da parte 

externa e faça uma visita pela parte interna da Igreja. 

Termine a aula tirando as dúvidas dos alunos após a visita. Reserve os minutos finais da aula 

para que os alunos encerrem a produção do relatório da visita virtual e, depois, recolha as folhas. 

Corrija os relatórios, faça comentários e os devolva para os alunos na próxima aula.  

 

Aula 3 – Visita virtual ao Museu da Inconfidência e à Casa dos Contos 

Duração: cerca de 45 minutos. 
Local: sala de aula ou outro ambiente com projetor multimídia e computador com conexão à internet e caixa de som. 
Organização dos alunos: sentados em suas carteiras, viradas para o local no qual a projeção será realizada. 
Recursos e/ou material necessário: cadernos; lápis; canetas; projetor multimídia e computador com conexão à internet  
e caixa de som. Caso não seja possível utilizar esses recursos 9projetor e computador), capte algumas imagens dos 
principais lugares a ser visitados virtualmente nesta aula e leve as imagens impressas para a sala de aula.  
Material de referência:  

• Visita virtual ao Museu da Inconfidência, disponível em: <http://eravirtual.org/inconfidencia_br/>;  

• Visita virtual à Casa dos Contos, disponível em: <www.eravirtual.org/op/> (acessos em: 26 set. 2018).  

http://eravirtual.org/inconfidencia_br/
http://www.eravirtual.org/op/
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Atividade 1: Aula expositiva – Retomada de conceitos (10 minutos)  

Na aula anterior, foram estudados diversos locais da cidade de Ouro Preto. Faça comentários 

gerais sobre a visita virtual realizada. Fale sobre a urbanização propiciada pela mineração e que Ouro 

Preto, antiga Vila Rica, está inserida nesse contexto. Comente sobre a grande quantidade de igrejas 

em Ouro Preto e em todas as cidades mineradoras, e que a religiosidade estava muito presente na 

vida cotidiana das pessoas na época colonial. Muitos que enriqueceram construíram igrejas como 

forma de agradecimento e devoção. Relembre aos alunos a importância que a região das minas teve 

na constituição de uma unidade do território da América portuguesa. 

Antes de iniciar a visita virtual, repita os procedimentos da aula anterior e peça aos alunos 

que preparem a folha na qual eles preencherão o relatório das visitas ao Museu da Inconfidência e à 

Casa dos Contos. Novamente, esse relatório deverá ser entregue no final da aula. No relatório, os 

alunos deverão registrar os principais aspectos dos dois museus: quando foram construídos, quais as 

principais mudanças no uso do edifício durante a história, como suas exposições estão organizadas e 

quais são os principais objetos expostos. 

Atividade 2: Visita virtual ao Museu da Inconfidência (20 minutos) 

Acesse o site que dá acesso à visita virtual ao Museu da Inconfidência. Clique no ícone com  

a bandeira do Brasil e espere que a página carregue. Você começará a apresentação na praça 

Tiradentes, lembrando aos alunos que no passeio virtual da aula passada vocês estudaram a praça. 

Mostre, nas escadarias do museu, o chafariz, que era utilizado por pessoas da redondeza, no século 

XIX, para pegar água e levá-la até suas casas. Há diversos chafarizes espalhados pela cidade. Suba as 

escadarias do Museu da Inconfidência e entre no museu, clique nas setas em amarelo para se mover 

pelos corredores. 

O museu está situado no prédio que foi construído originalmente para ser a sede da Câmara 

Municipal de Vila Rica. O piso inferior do prédio era utilizado como cadeia. Ao entrar no local, clique 

na seta amarela no chão para ir à sala ao lado do hall de entrada. Nessa sala, denominada Origens, 

você verá objetos dos habitantes da região (os indígenas) antes de os portugueses chegarem. Clique 

nas imagens com um símbolo amarelo para receber informações sobre esses objetos. Os objetos 

indígenas representam o momento anterior à mineração; já os dois marcos de pedra indicam o início 

da ocupação da região – esses marcos delimitavam as terras dos sesmeiros, pessoas que recebiam 

terras para produzir riqueza, e, caso não as ocupassem efetivamente, perdiam-nas para a Coroa. 

Continue o passeio clicando na seta amarela no chão e entre na Sala das Construções.  

Na vitrine dessa sala, vemos objetos relacionados às técnicas construtivas do século XVIII. Dê 

destaque aos alcatruzes, tipo de encanamento do século XVIII que transportava água e esgoto. 

Esses alcatruzes também eram utilizados para o transporte de água nas minas de ouro. Clique no 

quadro ao centro da vitrine para ver as três fases da arquitetura em Ouro Preto (até 1750; de 1750 

a 1800; e de 1801 a 1850). 
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A próxima sala é a Sala dos Transportes. Lembre aos alunos que Minas Gerais teve um papel 

unificador do território: na região das minas, pessoas e mercadorias de diversas regiões iam e 

vinham, tornando o transporte terrestre muito importante. Clique na liteira e escute o áudio. 

Entre no próximo ambiente, a Sala da Mineração. Nele estão expostos vários instrumentos 

utilizados na atividade mineradora, como bateias, balanças e tenazes (instrumentos utilizados na 

fundição do ouro). A sala também possui objetos utilizados para castigar os escravizados, como a 

palmatória e o tronco. Clique na maquete no centro da sala para ver algumas técnicas empregadas 

na extração do ouro na época colonial. 

Termine a visita no Panteão dos Inconfidentes e mostre aos alunos que, nesse local, estão 

sepultados alguns dos líderes da Inconfidência Mineira, uma das primeiras revoltas coloniais que 

pretendiam emancipar a região das minas em relação à Coroa de Portugal. Encerre a visita aqui. 

Embora existam muitas outras salas no museu, essas foram as selecionadas para serem visitadas no 

desenvolvimento desta sequência. Os alunos podem prosseguir com a visita em casa, se desejarem e 

houver essa possibilidade. 

Atividade 2: Visita virtual à Casa dos Contos (15 minutos) 

Para iniciar a visita virtual à Casa dos Contos, entre novamente na página que promove a 

visita virtual a Ouro Preto, acessado na aula anterior. Clique, no canto superior direito da tela, em 

“Casa dos Contos”, e escute o áudio da parte externa do local. Depois, clique no local para entrar 

nele. A casa foi construída por João Rodrigues de Macedo, um dos homens mais ricos da época 

colonial. A residência também serviu de quartel para soldados portugueses e de prisão para alguns 

inconfidentes. Por falta de pagamento de impostos, João Rodrigues Macedo perdeu a casa para a 

Coroa portuguesa, que a transformou em um prédio administrativo, depois em casa de fundição e, 

por último, em casa da moeda. 

Clique na seta azul no chão para percorrer os ambientes da casa. Vá até o quintal dos fundos 

e, depois, suba as escadarias. Faça um passeio pelos principais quartos e salas do segundo andar. O 

primeiro andar era destinado aos escravos e às pessoas que visitavam o proprietário; o segundo 

andar era reservado à privacidade da família residente. No subsolo do local está a senzala, mas não é 

possível conhecê-la virtualmente. 

A Casa dos Contos mostra a riqueza em que algumas pessoas viviam em Ouro Preto, 

enquanto a maior parte da população da cidade era composta de escravos. O local foi totalmente 

restaurado em 1984 e transformado em museu. 

Novamente, reserve os minutos finais da aula para que os alunos finalizem seus relatórios 

das visitas virtuais. Termine a aula tirando as dúvidas dos estudantes e recolha os relatórios. Corrija-

os, elaborando comentários, e os devolva na próxima aula. 
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Aferição do objetivo de aprendizagem 

A avaliação do processo de aprendizagem pode ser realizada por meio das atividades 

propostas nesta sequência didática e deve considerar o desenvolvimento individual de cada um dos 

alunos. Observe a participação de cada um, principalmente com base na correção dos relatórios das 

visitas virtuais. 

Em um primeiro momento, espera-se que os estudantes sejam capazes de compreender a 

importância da produção de ouro na época colonial, identificando as formas de exploração e de 

controle dessa produção e as transformações da sociedade colonial provocadas pe la atividade 

mineradora. Em um segundo momento, espera-se que os alunos sejam capazes de elaborar os 

relatórios das visitas virtuais, conhecendo melhor locais importantes para a sociedade mineradora. 

 

Questões para auxiliar a aferição 

1. Leia o texto abaixo. Trata-se do relato de um viajante que passou por Vila Rica no século XIX: 

Contam-se em Vila Rica cerca de duas mil casas. Essa vila floresceu enquanto 

os terrenos que a rodeiam forneciam ouro em abundância; à medida, porém, que o 

metal foi se tornando raro ou de extração mais difícil, os habitantes foram pouco a 

pouco tentar fortuna em outros lugares, e, em algumas ruas, as casas estão quase 

abandonadas. A população de Vila Rica, que chegou a ser de 20 mil almas, está 

atualmente reduzida a 8 mil, e essa vila estaria deserta ainda se não fosse a capital da 

província, a sede da administração e a residência de um regimento.  

SAINT-HILAIRE. Viagem pela província do Rio de Janeiro e de Minas Gerais [1830]. p. 69 e 70. Disponível em: 

<http://objdigital.bn.br/Acervo_Digital/livros_eletronicos/icon610631/icon610631.pdf>. Acesso em 19 out. 2018. 

Sobre o texto, é correto afirmar que o viajante: 

a) relata o momento mais próspero de Vila Rica, em que o ouro era abundante na região. 

b) centra seu depoimento nos habitantes da região, mostrando que eles totalizam 8 mil 

pessoas. 

c) relata um momento de decadência de Vila Rica, no qual muitas pessoas deixaram a cidade.  

d) explica que a grande importância de Vila Rica não se deu por causa do ouro, mas por outros 

motivos. 
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2. Sobre a mineração em Minas Gerais durante o período colonial, é correto afirmar que: 

a) a mão de obra livre foi a principal utilizada na extração de ouro na região.  

b) a região da mineração foi uma das maiores responsáveis pela constituição de uma unidade 

do território colonial. 

c) mesmo no auge da extração do ouro, a população das regiões das minas era escassa. 

d) o quinto era o principal imposto cobrado sobre o ouro do Brasil, coletando metade do ouro 

extraído. 

 

Gabarito das questões 

1. Alternativa correta: c. 

2. Alternativa correta: b. 


