AULAS 2 E 3 – CAP. 2

Crise do Antigo Sistema Colonial: as
manifestações emancipacionistas

A crise do Antigo Regime
Mudanças:
➢ Economia mercantil
➢ Mercantilismo
➢ Absolutismo

economia industrial
liberalismo econômico
liberalismo político

ERA DAS REVOLUÇÕES: Independência dos EUA
Revolução Francesa
Revolução Industrial

REVOLTAS EMANCIPACIONISTAS
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Conjuração Mineira - 1789

Decreto da derrama (cobrança de impostos atrasados) quinto
Conjuração – membros da elite, ricos e influentes –
INCONFIDENTES.
IDEIAS LIBERAIS
PROPOSTAS:
✓Libertação Colonial (independência)
✓Instalação de fábricas no Brasil
✓Universidades
✓Quanto à abolição da escravidão não havia consenso
Eles foram delatados por um inconfidente, foram presos e
julgados.
O processo durou 3 anos, 11 pessoas seriam executadas, mas
a rainha converteu por banimento (exílio).
Entre todos os inconfidentes TIRADENTES foi o único
executado – foi enforcado em praça pública – CASTIGO
EXEMPLAR
3

O triângulo simboliza a Santíssima
Trindade. Já a expressão "Libertas quae
sera tamen" significa em latim "Liberdade
antes que tardia". É uma expressão tirada
de um verso de Virgílio, grande poeta
romana da antiguidade. A cor vermelha do
triângulo foi escolhida, pois representa o
ideal revolucionário
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Na Praça Tiradentes, em frente ao Museu da
Incofidênca, Foto: Sylvana Lobo/Ibram
5

Conjuração Baiana ou Revolta dos Alfaiates- 1798
Salvador – importância política, econômica e centro
cultural (foi capital do Brasil)
Grande desigualdade social, alto custo de vida e
pobreza.
➢ Liderada por alfaiates e grupos sociais marginalizados:
escravos negros, alforriados, homens livres mulheres
pobres.
➢Ideias liberais difundidas pela elite ligados à Maçonaria
➢Interesses:
➢Camadas altas – oposição aos privilégios da
Metrópole
Povo – liberdade – acabar com o mandonismo
local, abolição da escravidão, melhores condições
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de vida.

✓ Influência da Independência norte-americana
e dos jacobinos da Revolução Francesa.
✓ Ideais democráticos – eliminar as diferenças sociais
e raciais.
PROPOSTAS:
✓República
✓Igualdade entre todos os homens
✓Livre comércio
✓ Abolição da escravidão

Repressão e julgamento rápido – prisão dos
envolvidos, a maioria era de origem humilde –
escravos, alfaiates, sapateiros.
Os quatro envolvidos foram executados e
esquartejados: João de Deus do Nascimento, Manuel
Faustino Silva Lira, Lucas Dantas de Amorim Torres e
Luís Gonzaga das Virgens e Veiga.
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Praça da Piedade, Salvador
Local da execução dos Conjurados
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(Uece 2018) Leia atentamente o seguinte excerto:
“O papel de herói da Inconfidência Mineira cabe ainda a Tiradentes porque ele foi o inconfidente que
recebeu a pena maior: a morte na forca, uma vez que o próprio réu, durante a devassa, assumiu para si
toda a culpa. Sabe-se, no entanto, que sua morte se deve também em grande parte à acusação dos
demais inconfidentes, bem como a sua condição social: pertencente à camada média da sociedade
mineira, sem importantes ligações de família, sem ilustração nem boas maneiras”.
Cândida Vilares Gancho & Vera Vilhena de Toledo. Inconfidência Mineira. São Paulo, Editora Ática, Série Princípios,1991. p.45.

Sobre a Inconfidência Mineira, ocorrida em Vila Rica no período da mineração aurífera, é correto afirmar
que
a) representou o exemplo de revolta popular contra a dominação colonial portuguesa no Brasil, uma vez
que, oriunda das camadas mais humildes de Minas Gerais, inclusive escravos, chegou a contagiar
indivíduos pertencentes às mais altas posições sociais.
b) foi uma representação dos interesses de grupos da elite local, intelectuais, religiosos, militares e
fazendeiros, em livrarem-se do controle e dos impostos cobrados pela coroa portuguesa na região,
mas não havia consenso em relação à libertação dos escravos.
c) marcou o início do processo de independência do Brasil, baseado na luta armada do povo contra as
forças leais a Portugal, e em defesa dos ideais liberais e republicanos, como o fim da escravidão,
direito ao voto universal masculino e governo presidencialista.
d) apesar de bem sucedida, com a proclamação da independência de Minas Gerais, teve pouco impacto
na história do Brasil, uma vez que seus objetivos extremamente populares não foram bem aceitos
pelas elites econômicas de outras regiões da colônia.

(Enem 2016) O que ocorreu na Bahia de 1798, ao contrário das outras
situações de contestação política na América Portuguesa, é que o projeto
que lhe era subjacente não tocou somente na condição, ou no instrumento,
da integração subordinada das colônias no império luso. Dessa feita, ao
contrário do que se deu nas Minas Gerais (1789), a sedição avançou sobre a
sua decorrência.
JANCSÓ, I.; PIMENTA, J. P. Peças de um mosaico. In: MOTA, C. G. (Org.). Viagem Incompleta: a
experiência brasileira (1500-2000). São Paulo: Senac, 2000.

A diferença entre as sedições abordadas no texto encontrava-se na
pretensão de
a) eliminar a hierarquia militar.
b) abolir a escravidão africana.
c) anular o domínio metropolitano.
d) suprimir a propriedade fundiária.
e) extinguir o absolutismo monárquico.

