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Os Tropeiros 
 

O desenvolvimento da economia mineradora no Brasil foi 
responsável por uma série de transformações da colônia ao 
longo do século XVIII. O processo de interiorização promovido 
pelos bandeirantes, o incremento populacional, o enrijecimento 
fiscal da Coroa Portuguesa e a diversificação da sociedade são 
alguns dos poucos aspectos que podemos apontar nesse novo 
período. Contudo, não podemos resumir esse rico momento de 
nosso passado à extração do ouro e a cobiça metropolitana. 
 
Nessa época, o cruzamento de um burro com uma égua foi responsável por toda 
articulação de uma nova fase da economia colonial. Contudo, não se trata de fazermos 
menção ao “papel histórico” de uma única mula, mas de todas as tropas de muares que 
carregaram em seu lombo os mantimentos e produtos que saíam de mais variadas regiões 
do país e, por conseguinte, abastecia as populações das regiões de Minas Gerais, Mato 
Grosso e Goiás. 

Os tropeiros eram homens que conduziam tropas de animais de carga, levando mercadorias para 

várias regiões do Brasil. 

As tropas de mulas carregavam alimentos, roupas, utensílios domésticos, ferramentas de trabalho 

e outros produtos. 

Também eram os tropeiros que levavam o gado criado no sul até as províncias de São Paulo e 

Minas Gerais, onde as boiadas eram vendidas e os animais utilizados no trabalho de mineração. 

Numa época em que o correio e os jornais não chegavam ao interior, até mesmo cartas e notícias 

eram transportadas pelos tropeiros. 

Os tropeiros partiam de Viamão, no atual Rio Grande do Sul, passavam pelas escarpas de Ausente 

e Bom Jesus, atravessavam os campos de Lajes e Curitibanos, em Santa Catarina, entrando no 

Paraná por Rio Negro. No Paraná passavam pelos atuais municípios de Campo do Tenente, Lapa 

Palmeira, Porto Amazonas, Campo Largo, Balsa Nova, Ponta Grossa, Carambeí, Castro, Tibagi, 

Telêmaco Borba, Piraí do Sul, Jaguariaíva, Arapoti e Sengês, chegando a Sorocaba, já em São 

Paulo, onde comercializavam o gado em uma feira anual. 
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