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CONJURAÇAO MINEIRA (1789)



MINERAÇÃO NA AMÉRICA PORTUGUESA (SÉCULO XVIII)



TÍTULO DO SLIDE



MINERAÇÃO NO PERÍODO COLONIAL BRASILEIRO

Lavagem do minério de ouro, proximidades da montanha de Itacolomi. 

Johann Moritz Rugendas, aquarela sobre papel, 1835.



MUDANÇAS TRAZIDAS COM A MINERAÇÃO (SÉCULO XVIII)

Profundas transformações trazidas pela exploração do ouro e diamantes:

- Aumento populacional;

- Migrações – “corrida pela ouro” (1º grande onda migratória);

- Aumento do mercado interno = + demanda por produtos;

- Fomento do comércio interprovincial;

- Integração econômica;

- Deslocamento do eixo econômico (Nordeste Centro –Sul);

- Mudança da capital da colônia (Salvador Rio de Janeiro);

- Interiorização e urbanização (+ cidades);

- Surgimento da classe média urbana;

- Aumento da escravidão = + demanda por escravos;

- -Apogeu do ouro (1730-1750)

- Revoltas coloniais na região mineradora:
(Emboabas; Revolta de Vila Rica e Conjuração Mineira).



A Coroa Portuguesa e o controle das minas: esforço de 
regulamentação

- Impostos: o quinto e a captação;

- Casas de Fundição: controlar a circulação de ouro e evitar o
contrabando;

- Intendência das Minas: cobrar os impostos ( o quinto = 20% );



SOCIEDADE DAS MINAS

- Sociedade + diversificada = mineradores, escravos, artesãos, burocratas,
militares, padres, advogados, prostitutas e aventureiros.

- Aumento significativo da presença de negros africanos escravizados e
proliferação de quilombos;



COM QUEM FICAVA O OURO DAS MINAS?

-Dependência econômica de Portugal em relação à
Inglaterra;

-Tratado de Methuen (1703);

-Direta e indiretamente Inglaterra

- Ouro das Minas = equilibrar a balança comercial negativa
com a Inglaterra, gastos da coroa com obras grandiosas;

- Pirataria e contrabando;



PORTUGAL - INGLATERRA



Mineração na América Portuguesa: auge e decadência

-1700-1750: Auge do ouro

-extração do ouro exportação.

ADMINISTRAÇÃO POMBALINA (1750-1777):

-Reformas do Marquês de Pombal

– despotismo esclarecido na América Portuguesa;

(absolutismo ilustrado + doutrinas mercantilistas)

-esforço do Marquês de Pombal de tornar mais
eficaz a administração portuguesa;

-centralização administrativa da coroa;

-1755: terremoto em Lisboa.



CRISE DO ANTIGO SISTEMA COLONIAL

O sistema colonial começa a ser questionado:

- liberalismo;

- Ideias iluministas;

- Independência das Treze Colônias inglesas (EUA-1776);

- Revolução Francesa (1789);

- Revolução Industrial.

- Revoltas separatistas.



Influências externas: Revolução Americana (1776)



REVOLTAS COLONIAIS SEPARATISTAS



Esquema comparativo: 
Conjuração Mineira x Conjuração Baiana



CONJURAÇÃO MINEIRA (1789)



CONJURAÇÃO MINEIRA (1789)

Conjuração Mineira (1789)

Quando? 1789

Onde? Minas Gerais

Quem? Elite mineradora, elite urbana mineira, setores da Igreja e 

Alferes Tiradentes.

Liderança? Joaquim da Silva Xavier (Tiradentes) e membros da elite 

local.

Por quê? Influenciados por ideais iluministas, cobrança excessiva e 

violenta de impostos e desejo de emancipação política.

Como? Reuniões secretas entre os revoltosos.

Consequências? Traição de Joaquim Silvério dos Reis, em troca de perdão 

de suas dívidas e vidas; os revoltosos mais ricos foram 

anistiados ou exilados; Tiradentes foi condenado, 

enforcado e esquartejado. Tornou-se símbolo da 

república no fim do século XIX, com a instalação do 

regime republicano no Brasil.



CONJURAÇÃO MINEIRA





TIRADENTES E SEUS SIGNIFICADOS



MOMENTO EXERCÍCIO

Agora é hora de testar nossos 
conhecimentos. 



MOMENTO EXERCÍCIO

Leia este trecho, que contém uma fala atribuída a Joaquim José da Silva Xavier:

“... se por acaso estes países chegassem a ser independentes, fazendo as suas negociações sobre a

pedraria pelos seus legítimos valores, e não sendo obrigados a vender escondido pelo preço que lhe

dessem, como presentemente sucedia pelo caminho dos contrabandos, em que cada um vai vendendo por

qualquer lucro que acha, e só os estrangeiros lhe tiram a verdadeira utilidade, por fazerem a sua

negociação livre, e levado o ouro ao seu legítimo valor, ainda ficava muito na Capitania, e escusavam os

povos de viver em tanta miséria.”

(Autos de Devassa da Inconfidência Mineira. 2. ed. Brasília: Câmara dos Deputados; Belo Horizonte:

Imprensa Oficial de Minas Gerais, 1980. v. 5, p. 117.)

A partir dessa leitura e considerando-se outros conhecimentos sobre o assunto, é CORRETO afirmar que

os Inconfidentes Mineiros de 1789:

A) acreditavam que o contrabando aumentava o valor recebido pelas pedras e ouro, pois dificultava sua

circulação.

B) consideravam que o monopólio comercial explicava por que as regiões de que se compunha Minas

Gerais, cheias de pedras e ouro, ficavam mais ricas.

C) defendiam o livre-comércio, por meio do qual pedras e ouro adquiririam seu real valor, uma vez que

seriam vendidos aos estrangeiros legalmente.

D) pensavam que os estrangeiros poderiam tirar vantagens do livre-comércio das pedras e ouro, visando a

aumentar seus lucros.



RESOLUÇÃO

ALTERNATIVA “C”

Influenciados pelo liberalismo europeu, os revoltosos
defendiam o livre-comércio. Eles acreditavam que a
independência política seria benéfica, pois teria o
controle da mineração de forma justa e lucrativa, evitando
o contrabando, por exemplo.



MOMENTO EXERCÍCIO
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 boasmaneiras”.

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 grupo da elite local, intelectuais, religiosos, militares , 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) 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.



RESOLUÇÃO

ALTERNATIVA “B”

A Conjuração Mineira foi uma representação dos

interesses de grupo da elite local, intelectuais, religiosos,

militares , 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.



OBRIGADO!

Bons estudos! 

Cuidem-se!

Abraços à distância.
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