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 Revoltas, sedições, inconfidências e
conjurações são expressões que indicam
movimentos com o objetivo de lutar contra uma
ordem estabelecida.

 Na época a ordem estabelecida no Brasil, era
da Coroa portuguesa, com regime monárquico
e absolutista. Assim, homens foram punidos
por crime de “lesa-majestade”, ou seja, contra
o rei ou a sua autoridade.



 Foram muitas as revoltas coloniais ocorridas no Brasil
entre os séculos XVII e XVIII.

 Em quase todas elas os envolvidos se rebelaram
contra a cobrança de impostos.

 O Brasil foi mais do que tributado pela metrópole
portuguesa.

 Havia imposto para tudo.
 Nas Minas Gerais, por exemplo, chegaram a existir

mais de 80 impostos.
 A população, entretanto, nunca se acomodou.

Reclamou bastante e, se organizou na forma de
revoltas.



 Ocorreu na Capitania do Grão-Pará e Maranhão.
 Liderada pelos irmãos Manoel e Thomas Beckman

(proprietários rurais).
 Economia das capitanias: drogas do sertão.
 Escravização dos indígenas.
 Proibição das escravização dos indígenas (1680).
 Proteção dos jesuítas aos indígenas.
 Criação da Companhia de Comércio do Maranhão.
 Objetivo: vender africanos escravizados aos colonos

(cerca de 500).
 Os colonos invadiram os armazéns da Companhia de

Comércio do Maranhão.



 Reação do governo português.
 Tomás Beckman foi a Lisboa e ficou preso em

Portugal.
 Envio de soldados ao Maranhão.
 Repressão aos rebeldes.
 Execução de Manuel Beckman e Jorge Sampaio.
 Os demais rebeldes foram presos.
 Extinção da Companhia de Comércio do Maranhão.
 Permissão da escravização dos indígenas.



 Descoberta do ouro em Sabará pelo paulista Antônio
Rodrigues Arzão por volta de 1693.

 Descoberta de novas minas de ouro em Vila Rica (Ouro
Preto).

 Propagação da notícia: “descoberta do ouro”.
 Atração de milhares de pessoas para Minas Gerais.
 Ideia de enriquecimento fácil.
 Foram trazidos da África muitos escravos para trabalhar na

mineração.
 Disputa pelo ouro entre os paulistas e os emboabas

(apelido dado pelos paulistas aos portugueses pelo fato de
calçarem botas ).



 Líder dos emboabas, o comerciante português Manuel
Nunes Viana.

 Proibição da entrada nos emboabas na região das
“Minas Gerais”.

 Reação dos emboabas.
 Episódio conhecido como Capão da Traição.
 Cerca de 300 paulistas foram mortos.
 Durante os conflitos, os emboabas aclamaram Manuel

Nunes governador das “Minas Gerais”.



 O conflito foi vencido pelos emboabas.
 Os paulistas foram explorar áreas no Centro-Oeste,

onde encontraram novas minas de ouro.
 Medidas do governo português.
 Enviou ao Rio de Janeiro um novo governador.
 Criação da Capitania de São Paulo e das Minas do

Ouro (1710).
 Elevação dos povoados mais populosos da Capitania

à condição de vila.



 Ocorreu na Capitania de Pernambuco.
 Disputas pelo controle da cobrança de impostos.
 Rivalidade entre os senhores de engenho de Olinda e os

comerciantes de Recife.
 Desvalorização do açúcar brasileiro na Europa.
 Os senhores de engenho dominavam a vila de Olinda.
 Eles fizeram empréstimos com os comerciantes de Recife.
 Tais comerciantes eram chamados de mascates, eram os

mais ricos e não podiam participar da Câmara de Olinda.
 O rei de Portugal aprovou a elevação de Recife à categoria

de Vila (1710).



 Erguimento de um pelourinho no centro de Recife.
 A Câmara de Olinda se recusou a registrar a separação,

pois ficaria sem os impostos cobrados de Recife.
 Os olindenses invadiram Recife e destruíram o pelourinho e

queriam tomar a Câmara recém-fundada.
 Os senhores de engenho armaram seus homens, inclusive

indígenas com arcos e flechas.
 “Vivam o rei e morra o governador”.
 Reação do governo português a favor dos mascates.
 Repressão e prisão de cerca de 100 olindenses.
 Envio de um novo governador: Félix José Machado.
 Recife tornou-se independente e capital de Pernambuco.



A Câmara Municipal tinha múltiplos

poderes, entre eles o de determinar

os valores das mercadorias, dos

tributos à população local e de

servir como tribunal de primeira

instância, ou seja, podia acatar

denúncias e fazer averiguações. Os

cargos da Câmara eram disputados

pelos grupos locais, pois davam

prestígio e permitiam negociar

diretamente com a administração

local.



As eleições eram indiretas: votava-se

em um colégio eleitoral e esse colégio

votava ou indicava os nomes para os

cargos, entre eles o de juiz e de

vereadores. Todos os envolvidos

tinham de ser “homens bons”, ou seja,

da elite, proprietários de terras e de

escravizados. Não podiam participar

das eleições pessoas que tinham

antepassados negros, indígenas,

judeus ou cristãos-novos e os que

exerciam trabalhos manuais,

conhecidos como portadores do

“defeito mecânico”.



 Episódio conhecido também como
a Revolta de Felipe dos Santos.

 Em 1702 foi criada a Intendência
de Minas para controlar a
exploração do ouro, cobrar
impostos e julgar os crimes.

 Principais impostos: o quinto real
(20% de todo o ouro extraído),
imposto de passagem (sobre
homens e animais em trânsito para
as minas), o de entrada (sobre as
mercadorias que entravam para as
minas) e os donativos (quantia
exigida por Portugal para pagar
despesas com eventos especiais).



 Existiram vários tipos de contrabandos, como por exemplo, o
Santo do Pau Oco (estátuas ocas de santos feitas de madeira).

 Maior opressão fiscal = aumento do contrabando.
 Criação das Casas de Fundição em 1719, locais onde o ouro em

pó era transformado em barras, selado e quintado.
 Rigoroso controle sobre a mineração.
 Exigências dos rebeldes: redução do preço do alimento e

anulação do decreto que criava as Casas de Fundição.
 Governador Conde de Assumar.
 A revolta foi sufocada.
 Prisão dos líderes da revolta.
 Felipe dos Santos (tropeiro ou fazendeiro) foi morto e teve o seu

corpo esquartejado e os pedaços expostos nas margens das
estradas.

 O rei português criou a Capitania de Minas Gerais, em 1720.



 Por volta de 1715, mineradores encontraram diamantes em

uma região isolada no Arraial do Tejuco, atual Diamantina.

 Em 1734 foram criadas a Demarcação Diamantina, também

chamada Distrito Diamantino, e a Intendência dos

Diamantes.

 Ao criar a Demarcação Diamantina, a Coroa praticamente

isolou a área do restante da colônia.

 O intendente dos diamantes administrava todos os aspectos

da vida cotidiana de seus habitantes.



 Inicialmente, a extração dos diamantes seguiu as mesmas regras
estabelecidas para as minas de ouro, com a cobrança do quinto e a
divisão das jazidas em datas.

 Em 1739, o rei de Portugal instituiu o regime de concessão e
contrato, no qual um único contratador explorava a mina e entregava
à Coroa uma parte das pedras extraídas.

 Em 1771, o governo português acusou os contratadores de
enriquecimento ilícito e reassumiu o controle total sobre os
diamantes.

 Ainda em 1771 foi criada a Real Extração, que tornava a extração
dos diamantes monopólio Real Fazenda.



 Contratadores eram homens
que recebiam o direito de
explorar as valiosas pedras
em troca de uma parte da
riqueza.

 João Fernandes de Oliveira
era um desses contratadores,
ficou conhecido por ter
acumulado fortuna e por ter
vivido um relacionamento com
sua ex-escrava, Chica da
Silva.



 A intensa fiscalização e a alta
carga de impostos não
impediram que muito ouro das
minas circulasse na ilegalidade.

 Além disso, com o
escasseamento das lavras, a
quantidade de ouro
contrabandeado aumentou.

 Mineradores, comerciantes e
mesmo clérigos escondiam o
ouro para evitar a taxação da
Coroa.

 Outras formas de contrabando
eram a adição de outros metais
à moedas portuguesas e os
chamados santos de pau oco.



 A maior parte do ouro explorado na região de Minas Gerais, Goiás e Mato
Grosso estava depositada próxima à superfície e no leito dos rios,
conhecido como ouro de aluvião.

 A exploração do ouro nessas condições ocorria por meio da separação
do metal de outros materiais, quase sempre utilizando água.

 Nas grandes áreas de mineração, chamadas lavras, a lavagem do
terreno exigia grande quantidade de escravos, tanto para separar o ouro
quanto para carregar água e terra.

 O auge da mineração foi entre 1700 e 1740, quando a produção do ouro
em lavras alcançou grandes níveis.

 Com o esgotamento das minas, por volta de 1770, muitos mineradores
passaram a explorar as faiscações, que eram pequenas lavras de ouro.

 Os faiscadores poderiam ser tanto homens livres quanto escravos de
ganho, que deveriam entregar certa quantidade de ouro aos seus
senhores.



 A extração de metais e pedras preciosas contribuiu para formar um

mercado interno na colônia e uma articulação entre as diferentes

regiões.

 A grande atração exercida pela mineração dificultava o crescimento

de atividades que exigiam bastante mão de obra, como a agricultura.

 Durante as primeiras décadas de exploração das minas, faltavam

produtos básicos para a população, como alimentos e roupas.

 Como a procura por esses artigos era maior que a oferta, os preços

eram altos.

 Outra explicação para a escassez de mercadorias era o controle de

Portugal.



 Devido a expansão da atividade mineradora, a cidade do Rio de
Janeiro tornou-se o principal centro de ligação entre a Europa, a
região das minas e o restante da colônia.

 As mercadorias provenientes do Nordeste e do Sul, por exemplo,
passavam pela cidade do Rio de Janeiro antes de seguirem para
as minas.

 Já o ouro recolhido na região mineradora era levado até o porto
da cidade do Rio de Janeiro, de onde seguia para a metrópole.

 O Rio de Janeiro era também a principal porta de entrada de
produtos estrangeiros na colônia.

 Em 1763, a Coroa portuguesa transferiu a capital de Salvador
para o Rio de Janeiro.

 A cidade do Rio de janeiro tornou-se o principal centro urbano da
colônia e assumiu definitivamente o papel de principal articuladora
nas relações entre as capitanias.



Estrada Real 

• 1. Caminho Velho
• 2. Caminho Novo.
• 3. Caminho dos Diamantes.
• 4. Caminho do Sabarabuçu.

Os caminhos do ouro



• Os tropeiros circulavam de norte a sul, de leste a oeste. Os
tropeiros eram os homens de negócios, que compravam e
vendiam. Alguns produziam em suas propriedades. Circulavam
por infinitas trilhas e caminhos, subindo e descendo serras,
atravessando rios e riachos. Abasteciam os povoados de
novidades, de utensílios e variedades. Tinha até tropeiro joalheiro.
Além de vender de tudo um pouco, em muitos lugares o tropeiro
levava e trazia notícias ou mensagens.

• Eles ainda tocavam boiadas que eram comercializadas por todos
os cantos. Muitas tropas circulavam com oratórios de santos de
suas devoções, mas tinham como padroeira Nossa Senhora da
Boa Viagem. Alguns tropeiros vendiam santos de barro cozido,
peças pequenas que se tornaram conhecidas como paulistinhas.



Os Tropeiros

Debret deixou um acervo
de valor imensurável /
Aquarela sobre papel:
Tropeiros pobres de
Minas - Rio de Janeiro,
1823.



Os Tropeiros

Jean Baptiste Debret
desenhou também os
tropeiros conduzindo
longas filas de muares,
ou tocando boiadas /
Aquarela sobre papel
'Carvão' - Rio de Janeiro,
1822.



Os Tropeiros

Debret 'registrou as
mais belas cenas de
tropeiros'/ Aquarela
sobre papel 'Escravo
negro conduzindo
tropas na Província do
Rio Grande' - Rio de
Janeiro, 1823.





 Conhecida também como Inconfidência Mineira.
 Movimento elitista.
 As raízes para tal movimento encontram-se vinculadas ao

brutal aumento da opressão portuguesa.
 As “reformas pombalinas” no Brasil atingiram diretamente à

atividade mineradora.
 Modificação do quinto do ouro.
 Monopólio da Coroa portuguesa sob a exploração de

diamantes.
 Dívida de cem arrobas de ouro anuais, em Vila Rica.
 Instituiu-se a derrama.
 Criou-se o Regimento dos Dragões.
 Queda de Pombal, crise econômica e ampliação da

fiscalização portuguesa.



 Tratava-se de uma
articulação entre intelectuais:
Cláudio Manuel da Costa,
Inácio José de Alvarenga
Peixoto, Tomás Antônio
Gonzaga, os padres José de
Oliveira Rolim, Carlos
Correia de Toledo, José
Joaquim da Silva Xavier
(Tiradentes), José Joaquim
Maia (buscou contato com
Tomas Jefferson) e José
Álvares Maciel (buscou o
apoio dos comerciantes
ingleses).



 Os objetivos de tal movimento
eram difusos e mal definidos.

 Propunham a extinção de todas
as medidas de controle sobre a
região.

 Não havia clareza quanto à
abolição da escravidão.

 Ideias de República e liberdade.
 Emancipação de Minas Gerais.
 O movimento foi denunciado por

Joaquim Silvério dos Reis, em
troca do perdão de suas
dívidas.

 O Intendente de Minas, o
Visconde de Barbacena
suspendeu a derrama e
ordenou a prisão dos
revolucionários.





 Conhecida também como Conjuração dos Alfaiates.
 Ocorrida em Salvador, em 1798.
 Movimento de características essencialmente populares.
 Participação de setores da elite baiana e de intelectuais.
 Os cavaleiros da Luz (organização revolucionária secreta).
 Transferência da capital para o Rio de Janeiro.
 Influências do Iluminismo europeu.
 Revolução Francesa, especificamente, o Período Jacobino.
 Independência do Haiti em 1804.
 República, liberdade, democracia, aumento dos salários,

liberdade do comércio e abolição da escravidão.



 O movimento foi delatado
por alguns traidores.

 Repressão das autoridades
com prisões e assassinatos,
principalmente, sobre os
indivíduos mais pobres.

 João de Deus, Manuel
Faustino dos Santos Lira,
Lucas Dantas de Amorim
Torres e Luís Gonzaga das
Virgens foram enforcados e
esquartejados.
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