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Atividades-  
Semana de 16 a 20 de março 

8º ANO – HISTÓRIA– PROF. RAFAEL NASCIMENTO 

CAPÍTULO 5- REBELIÕES NA AMÉRICA PORTUGUESA 

CONJURAÇÃO MINEIRA (1789) E CONJURAÇÃO BAIANA (1798) 

Estimados alunos, 

Vamos aproveitar esse nosso tempo de isolamento e cuidado para 

revisarmos o nosso conteúdo sobre as Rebeliões na América Portuguesa, 

em especial, as duas principais revoltas coloniais do final do século XVIII: 

a Conjuração Mineira (1789) e a Conjuração Baiana (1798).  

ATIVIDADES 

 Com base na leitura das páginas 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99,

responda a Atividade 6 da página 102- Crie uma tabela comparando

a Conjuração Mineira à Conjuração Baiana.

 (Observação: No site da escola, há um modelo de esquema 

comparativo entre as duas revoltas coloniais.) 

Conjuração Mineira 

(Vila Rica, 1789) 

Conjuração Baiana 

(Salvador, 1798) 

Origem social e nomes de 

seus líderes 

Causas das revoltas 

O que defendiam os 

rebeldes? 

Desfecho das revoltas 
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 Com base na leitura e análise do documento da página 104, responda 

as atividades 1, 2, 3, 4 e 5 sobre a Conjuração Baiana (página 105).  

(Observação: somente respostas no caderno).  

 

 Para aprofundar o nosso conhecimento sobre o conteúdo estudado, 

isto é, “Rebeliões coloniais na América Portuguesa”, sugiro os 

seguintes materiais digitais (vídeos, documentários e filmes) para 

aprofundarem os estudos.  

o Tiradentes- Nerdologia. Disponível em:  

https://www.youtube.com/watch?v=wADmQiM8XZY&feature=youtu.be 

o Revoltas na Bahia- Nerdologia. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=eo_9Rmb5q7o 

o De lá para cá- Revolta dos Alfaiates (Conjuração Baiana). 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=A5DDR9_RINY 

o Ouro e Cobiça (Ouro Preto, 1719)- Histórias do Brasil (5/10). 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Ilxe45E5nUw 

o Leituras Perigosas: Rio de Janeiro, em 1794- Histórias do Brasil 

(6/10). Disponível em:  

https://www.youtube.com/watch?v=WWI_g652e5Q&list=PLrzL8F15KKjH_C

nWlC0A-OD9IVxiHPigm&index=6 
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RESOLUÇÃO DAS ATIVIDADES 

(PÁGINAS 102, 104 E 105) 

 

6) Tabela comparativa (Conjuração Mineira e Conjuração 

Baiana) 

 Conjuração Mineira 

(Vila Rica, 1789) 

Conjuração Baiana 

(Salvador, 1798) 

 

Origem social e nomes de 

seus líderes 

 

 

- os conjurados eram, em sua maioria, 

membros da elite de Minas, entre eles 

podem-se citar: Tomás Antônio Gonzaga, 

Cláudio Manuel da Costa, Inácio de 

Alvarenga Peixoto, Tiradentes, padre 

Oliveira Rolim e Joaquim Silvério dos 

Reis.  

 

 

-A maioria dos conjurados baianos era de 

homens livres pobres (artesãos, soldados, 

vendedores ambulantes, etc.) e de camadas 

médias urbanas, como Cipriano Barata e o 

padre Agostinho Gomes. 

 

Causas das revoltas 

 

-Exploração colonial imposta por Portugal 

aos colonos das Minas Gerais; 

- Cobrança do "quinto" pelos portugueses. 

Esta taxa incidia sobre todo ouro 

encontrado no Brasil e estabelecia que 

20% deveria ir para os cofres da corte 

portuguesa. Quem não pagasse sofria 

sérias punições, entre elas o degredo para 

a África. 

- Criação da Derrama. Cada região aurífera 

devia pagar 100 arrobas de ouro por ano 

para a corte portuguesa. Quando uma 

região não conseguia arrecadar esta 

quantidade, soldados entravam nas casas 

das pessoas que moravam na região e 

retiravam, a força, objetos de valor até 

completar o imposto devido. A  Derrama 

causou muita revolta, principalmente, 

porque foi criada num período em que as 

minas estavam entrando em processo de 

declínio de produção. 

-Vontade da elite mineira em participar 

ativamente das decisões políticas do país. 

- Influência do liberalismo. Intelectuais 

entraram em contato com o pensamento 

liberal europeu, que defendia liberdade e 

democracia, e pretendiam implantar estes 

ideais nas Minas Gerais.  

 

 

- Insatisfação popular com o elevado preço 

cobrado pelos produtos essenciais, entre eles 

os alimentos. Além disso, muitas pessoas 

reclamavam da carência de determinados 

alimentos. 

  

- Forte insatisfação com o domínio de 

Portugal sobre o Brasil. O ideal de 

independência estava presente em vários 

setores da sociedade baiana.  

 

-Eventos como a independência dos Estados 

Unidos, a independência do Haiti e a 

Revolução Francesa acabaram ocasionando 

na capitania baiana a disseminação dos ideais 

de liberdade e igualdade, causando euforia 

em uma pequena parcela de toda a população 

que residia em Salvador. 

 

O que defendiam os 

rebeldes? 

 

-Independência de Minas Gerais, 

proclamação de uma república com capital 

em São João Del Rei, criação em Vila Rica 

de uma universidade e uma Casa da 

Moeda.  

 

- O fim do domínio português na Bahia, a 

proclamação de uma república em que todos 

tivessem igualdade de tratamento, a abertura 

do porto de Salvador para o livre comércio, a 

diminuição dos impostos e o aumento dos 

soldos e da oferta de alimentos, o fim do 

preconceito contra os negros.  
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Desfecho das revoltas 

 

- Tiradentes e os demais conjurados foram 

presos. Somente Tiradentes foi condenado 

à morte. Os demais receberam a pena de 

degredo (exílio) nas colônias portuguesas 

da África. Tiradentes foi enforcado em 21 

de abril de 1792, no Rio de Janeiro.  

 

 

-os líderes foram presos, quatro deles foram 

condenados à morte, os soldados Lucas 

Dantas e Luís Gonzaga das Virgens e os 

alfaiates João de Deus e Manoel Faustino, 

todos pobres e afrodescendentes.  

 

Páginas 104 e 105 

 

1) Alternativa “B”. 

2) Alternativa “A”. 

3) Alternativa “D”. 

4) Alternativa “C”. 

5) Nos panfletos  pregados nos postes, os conjurados pediam igualdade 

de tratamento para os homens de cor, leia-se negros. Os quatro 

sentenciados à morte eram pobres e afrodescendentes. Além disso, 

numa atitude carregada de violência e preconceito, os senhores do 

Recôncavo Baiano entregaram seus escravos à polícia, esperando, 

com isso, comprovar sua inocência.  

 

 

 

Bons estudos.  
Cuidem-se! 

Abraços à distância. 
Prof. Rafael Nascimento 


