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A Conjuração Mineira (1789) II 5 94 a 97

A Conjuração Baiana (1798) II 5 97 a 99

A chegada da família real e a emancipação

política do Brasil

II 8 138

A vinda de D. João para o Brasil II 8 139

A interiorização da metrópole II 8 140

A abertura dos portos II 8 140

O Tratado de Comércio e Navegação com a

Inglaterra
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A administração joanina II 8 142



Esquema comparativo: 
Conjuração Mineira x Conjuração Baiana



MINERAÇÃO NA AMÉRICA PORTUGUESA (SÉCULO XVIII)



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.



TIRADENTES E SEUS SIGNIFICADOS



CONJURAÇÃO BAIANA (1798)



CONJURAÇÃO BAIANA (1798)

Formação étnica de Salvador: 60 mil habitantes, dos quais 40 mil eram 
afrodescendentes

• Crescimento da população e do comércio, enriquecendo senhores de terras 
e grandes comerciantes

• Péssimas condições de vida para a maior parte da população (altos preços 
de produtos básicos e impostos abusivos)

• Forte racismo contra a os afrodescendentes

Contexto socioeconômico: insatisfação da maior parte da população

• População pobre: artesãos, soldados, trabalhadores escravizados e libertos

• Intelectuais que pregavam ideias de liberdade, igualdade e fraternidade

• Homens ricos interessados em romper com Portugal

Crescimento das agitações nas ruas de Salvador



CONJURAÇÃO BAIANA (1798)

Os revoltosos reivindicavam o fim do domínio português na Bahia;
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;
fim do preconceito contra os negros.

12 de agosto de 1798: panfletos são afixados exigindo a revolução



PERÍODO JOANINO (1808-1821)



Bloqueio 
continental

Desobediência 
do Bloqueio 
por D. João

Invasão de 
Portugal pelas 
tropas de 
Napoleão

Vinda da 
Família Real 
portuguesa 
para o Brasil 
com a 
proteção da 
Inglaterra

Deslocamento do eixo político e 
econômico do Império português para 
o Brasil

Interiorização da metrópole

Aliança entre D. João e sua corte com as 
elites de São Paulo e do Rio de Janeiro, 
através de casamentos, atividades 
comerciais e concessão de cargos 
públicos, levando ao enraizamento da 
corte portuguesa no Brasil.

Abertura dos portos

Fim do exclusivo comercial 
metropolitano e liberdade para 
comerciar com outros países.
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A chegada da Família Real



ABERTURA DOS PORTOS

Fim do exclusivo comercial 
metropolitano e liberdade para 
comerciar com outros países.



Pressão 
inglesa

Em troca da proteção
contra Napoleão
Bonaparte, D. João
prometeu vantagens
comerciais à Inglaterra.

Imposto de 
15% para 

mercadorias 
inglesas; 16% 

para as 
portuguesas; e 
24% para as de 
outras nações

O Brasil foi inundado com
mercadorias que
chegavam aos portos
brasileiros, como tecidos,
caixões mortuários,
ferragens, louças, pentes,
além de produtos
desnecessários, como
carteiras para notas (no
Brasil só havia moedas).

Golpe 
fatal na 
possível 
indústria 
brasileira

Quando chegou ao Rio de
Janeiro, D. João autorizou a
criação de indústrias no Brasil,
mas o Tratado de 1810 tornou
ainda mais pesadas as
dificuldades com falta de capital
e capacidade de concorrência
com os produtos ingleses.
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Tratado de Comércio e Navegação com a Inglaterra (1810)



• Imprensa Régia, que publicou o primeiro jornal no Brasil, a Gazeta do Rio de Janeiro

• Banco do Brasil, primeiro banco brasileiro

• Real Horto, atual Jardim Botânico

1808

•Academia Militar e da Marinha

• Real Biblioteca, atual Biblioteca Nacional

1810

• Real Teatro de São João

1813

•D. João elevou o Brasil a Reino Unido a Portugal e Algarves

1815

•Academia Imperial de Belas-Artes, atual Escola de Belas-Artes da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro

1816

•Museu Real, atual Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro

1818
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Administração Joanina (1808-1821)

Durante toda a estadia de D. João no Brasil, o Rio de Janeiro recebeu uma série de melhorias, como a ampliação da área

da cidade, a abertura de vias públicas e outros melhoramentos urbanos.



MOMENTO EXERCÍCIO

Agora é hora de testar nossos 
conhecimentos. 



MOMENTO EXERCÍCIO
QUESTÃO 1- 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) Representou uma revolução social e independente da metrópole portuguesa, uma vez que conseguiu criar uma

república mineira na região.



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.



MOMENTO EXERCÍCIO- CONJURAÇÃO BAIANA (1798)

QUESTÃO 2- (ENEM/2010) O alfaiate pardo João de Deus, que, na altura em que foi preso, não

tinha mais do que 80 réis e 8 filhos, declarava que "Todos os brasileiros se fizessem franceses,

para viverem em igualdade e abundância”.

MAXWELL, K. Condicionalismos da independência do Brasil. SILVA, M. N. (Org.) O império luso-
brasileiro, 1750-1822. Lisboa: Estampa, 1986.

O texto faz referência à Conjuração Baiana. No contexto da crise do sistema colonial, esse
movimento se diferenciou dos demais movimentos libertários ocorridos no Brasil por:

a) defender a igualdade econômica, extinguindo a propriedade, conforme proposto nos
movimentos liberais da França Napoleônica.

b) introduzir no Brasil o pensamento e o ideário liberal que moveram os revolucionários
ingleses na luta contra o absolutismo monárquico.

c) propor a instalação de um regime nos moldes da república dos Estados Unidos, sem alterar a
ordem socioeconômica escravista e latifundiária.

d) apresentar um caráter elitista burguês, uma vez que sofrera influência direta da Revolução
Francesa, propondo o sistema censitário de votação.

e) defender um governo democrático que garantisse a participação política das camadas
populares, influenciado pelo ideário da Revolução Francesa.



RESOLUÇÃO

ALTERNATIVA “E”

Um dos objetivos dos conjurados baianos era garantir a
formação de um governo democrático, tal como
propunha a Revolução Francesa, sobretudo, a fase
jacobina, ou até mesmo o processo revolucionário do
Haiti, que acabou com a escravidão dos negros.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 3- (ENEM/2010)
“Eu, o Príncipe Regente, faço saber aos que o presente Alvará virem: que desejando
promover e adiantar a riqueza nacional, e sendo um dos mananciais dela as manufaturas e a
indústria, sou servido abolir e revogar toda e qualquer proibição que haja a este respeito no
Estado do Brasil”.

(Alvará de liberdade para as indústrias (1º de Abril de 1808). In: Bonavides, P.; Amaral, R.
Textos políticos da História do Brasil. Vol. 1. Brasília: Senado Federal, 2002 (adaptado).

O projeto industrializante de D. João, conforme expresso no alvará, não se concretizou.

Que características desse período explicam esse fato?

a) A ocupação de Portugal pelas tropas francesas e o fechamento das manufaturas
portuguesas.

b) A dependência portuguesa da Inglaterra e o predomínio industrial inglês sobre suas redes
de comércio.

c) A desconfiança da burguesia industrial colonial diante da chegada da família real
portuguesa.

d) O confronto entre a França e a Inglaterra e a posição dúbia assumida por Portugal no
comércio internacional.

e) O atraso industrial da colônia provocado pela perda de mercados para as indústrias
portuguesas.



RESOLUÇÃO

RESPOSTA: ALTERNATIVA “B”

A opção correta é a B, pois destaca que, a despeito da revogação feita 
por D. João do alvará que então proibia a construção de indústrias na 
América Portuguesa, a região não atingiu qualquer destaque no setor. 
Aspecto que corrobora esta análise é a presença maciça de produtos 

industrializados ingleses no mercado brasileiro neste período.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 4- Observe a charge. 

A charge SATIRIZA:

A) o estabelecimento de casas
comerciais inglesas no Brasil.

B) a procura de produtos ingleses pela
população devido aos baixos preços.

C) o incremento do comércio de produtos
brasileiros devido ao desenvolvimento
industrial.

D) a entrada maciça de produtos
ingleses no Brasil após a assinatura do
Tratado de 1810.

E) a política protecionista adotada por
D.João VI através da concessão de
privilégios aos produtos portugueses.

(Fonte: NOVAES, Carlos Eduardo & LOBO,

César. História do Brasil para principiantes.

São Paulo, Ática, 1998.)



RESOLUÇÃO

RESPOSTA: ALTERNATIVA “D”

a entrada maciça de produtos ingleses no Brasil 
após a assinatura do Tratado de 1810.



OBRIGADO!

Bons estudos! 

Cuidem-se!

Abraços à distância.
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