
 

 

Capítulo 5- Rebeliões na América Portuguesa 

(séculos XVII e  XVIII) 

 Revoltas e insatisfações entre: 

o Colonos x autoridades metropolitanas (Coroa Portuguesa); 

o Caráter local e elitista. 

 
Tabela comparativa- Principais rebeliões nativistas da América Portuguesa (sécs. XVII-XVIII) 

 

  

Revolta de 
Beckman (1684) 

Guerra dos 

Emboabas  
(1707-1709) 

Guerra dos 

Mascates  
(1710-1711) 

 

Revolta de Vila Rica 
(1720) 

Quando? 1684 1707-1709 1710-1711 1720 

Onde? Maranhão Minas Gerais Pernambuco Minas Gerais-Vila Rica 

Quem? População 

maranhense, 

especialmente 

latifundiários, contra 

jesuítas e a coroa 

portuguesa.  

Bandeiras paulistas 

contra os emboabas, 

como os forasteiros 

eram chamados– de 

diferentes lugares, 

principalmente 

portugueses.  

Comerciantes de Recife, 

chamados pejorativamente 

de mascates, contra o 

senhores de engenho de 

Olinda. 

Tropeiros e mineradores de Vila 

Rica contra a Coroa portuguesa. 

História- 8º ano 

Frente: Brasil 
Prof. Rafael Nascimento  
 



Liderança? 

 

os irmãos Beckman  

(Manuel e Thomás) 

Paulistas (Manuel Borba 

Gato) x comerciantes 

portugueses (Manuel 

Nunes Viana) 

 Comerciantes de Recife 

(Bernardo Vieira de Melo e 

Leonardo Bezerra). 

Felipe dos Santos e Pascoal da 

Silva Guimarães. 

Por quê? Proibição de 

escravizar indígenas – 

principal mão-de-obra 

da região- e o 

monopólio da 

Companhia de 

Comércio do 

Maranhão. 

Disputa entre paulistas 

e emboabas pelo 

controle da região 

mineradora, descoberta 

pelos paulistas. 

Os comerciantes de Recife 

buscavam autonomia 

política em relação aos 

senhores de engenho de 

Olinda. 

Corrupção do governo local ao 

arrecadar impostos, rigorosa 

fiscalização e contrários à 

criação das Casas de Fundição. 

Como? Revolta, tomada do 

poder e expulsão dos 

jesuítas. 

Conflitos armados. Conflitos armados. Massacre dos revoltosos após 2 

meses de conflitos armados. 

Consequências Enforcamento de 

Manuel Beckman, 

exílio de Thomás 

Beckman, retorno dos 

jesuítas ao Maranhão, 

extinção da 

Companhia de 

Comércio do 

Maranhão e permissão 

da escravização dos 

indígenas.  

Criação da Capitania de 

Minas Gerais e da 

Capitania de São Paulo 

(1710), início da 

exploração do ouro 

pelos bandeirantes no 

Mato Grosso e Goiás, 

vitória dos emboaboas 

no conflito, elevação dos 

povoados mais 

populosos da nova 

capitania à condição de 

vila e envio de um novo 

governador ao Rio de 

Janeiro. 

Intervenção da Coroa 

Portuguesa que nomeou 

outro governador para a 

capitania, elevou Recife à 

capital da capitania de 

Pernambuco e mandou 

tropas para em. cerrar o 

conflito 

O governador finge aceitar as 

demandas, mas reúne tropas e 

massacra os rebeldes;  as Casas 

de Fundição continuam 

funcionando normalmente, 

Separação da capitania de São 

Paulo da de Minas Gerais para 

ter o maior controle da região; 

morte de Felipe dos Santos e 

exposição de seu corpo.  

 


