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MOMENTO DÉJÀ VU: Período pré-colonial (1500-1534)
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CAPITANIAS HEREDITÁRIAS (1534)



MOMENTO DÉJÀ VU



PERÍODO COLONIAL



COLONIZAÇÃO EFETIVA

“Raízes do Brasil”: Sociedade e economia do 
açúcar



CASA-GRANDE E SENZALA:  a Sociedade do engenho



ESCRAVIDÃO



REBELIÕES NA AMÉRICA PORTUGUESA



TÍTULO DO SLIDE

Fonte: https://sites.google.com/site/historia1958/o-processo-de-independencia-do-brasil

https://sites.google.com/site/historia1958/o-processo-de-independencia-do-brasil


América Portuguesa = período colonial



REBELIÕES NA AMÉRICA PORTUGUESA (séculos XVII e XVIII)

➢ Revoltas, contestações e insatisfações entre:

o Colonos (elite local)  x autoridades metropolitanas (Coroa 

Portuguesa);

o Colonos x jesuítas;

o Senhores de engenho x comerciantes;

o Colonos x quilombolas.

➢ Caráter local e elitista.

➢ Discussões de problemas internos: uso de mão-de-

obra indígena, fornecimento de produtos,

cobrança de impostos, autonomia política, etc.



CRISE DO SISTEMA COLONIAL: 2 TIPOS DE REVOLTAS

➢ REVOLTAS “NATIVISTAS”  X  REVOLTAS SEPARATISTAS

-Fatores endógenos (internos) + fatores exógenos (externos)

- Tensão entre “colônia” x “metrópole”. 

➢ Nativista = caráter local e elitista

-Revolta de Beckman (1684);

- Guerra dos Emboabas (1707-1709);

- Guerra dos Mascates (1710);

- Revolta de Vila Rica (1720);

➢ Separatista = independência/autonomia política

- Conjuração Mineira (1789);

- Conjuração Baiana (1798).



REVOLTA DE BECKMAN (1684)



REVOLTA DE BECKMAN

Revolta de Beckman (1684)

Quando? 1684

Onde? Maranhão

Quem? População maranhense, especialmente latifundiários, 

contra jesuítas e a coroa portuguesa. 

Liderança? os irmãos Beckman

(Manuel e Thomás)

Por quê? Proibição de escravizar indígenas – principal mão-de-obra 

da região- e o monopólio da Companhia de Comércio do 

Maranhão.

Como? Revolta, tomada do poder e expulsão dos jesuítas.

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.



GUERRA DOS MASCATES (1710-1711)



TÍTULO DO SLIDE
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Guerra dos Mascates (1710-1711)

Quando? 1710-1711

Onde? Pernambuco

Quem? Comerciantes de Recife, chamados pejorativamente de 

mascates, contra o senhores de engenho de Olinda.
Liderança? Comerciantes de Recife (Bernardo Vieira de Melo e Leonardo 

Bezerra).

Por quê? Os comerciantes de Recife buscavam autonomia política em 

relação aos senhores de engenho de Olinda.

Como? Conflitos armados.

Consequências?

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



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;



GUERRA DOS EMBOABAS (1707-1709)



GUERRA DOS EMBOABAS (1707-1709)

Guerra dos Emboabas (1707-1709)

Quando? 1707-1709

Onde? Minas Gerais

Quem? Bandeiras paulistas contra os emboabas, como os forasteiros 

eram chamados– de diferentes lugares, principalmente 

portugueses. 
Liderança? Paulistas (Manuel Borba Gato) x comerciantes portugueses 

(Manuel Nunes Viana)

Por quê? Disputa entre paulistas e emboabas pelo controle da região 

mineradora, descoberta pelos paulistas.

Como? Conflitos armados.

Consequências 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.



REVOLTA DE VILA RICA (1720)
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Revolta de Vila Rica (1720)

Quando? 1720

Onde? Minas Gerais- Vila Rica(Ouro Preto)

Quem? Tropeiros e mineradores de Vila Rica contra a Coroa 

portuguesa
Liderança? Felipe dos Santos e Pascoal da Silva Guimarães.

Por quê? Corrupção do governo local ao arrecadar impostos, 

rigorosa fiscalização e contrários à criação das Casas de 

Fundição.
Como? Massacre dos revoltosos após 2 meses de conflitos 

armados.
Consequências? 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.



EM SÍNTESE



EM SÍNTESE- QUADRO COMPARATIVO

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.

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.



TÍTULO DO SLIDEPor 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. 



MOMENTO EXERCÍCIO

Agora é hora de testar nossos 
conhecimentos. 



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 1- (TAREFA MÍNIMA 1)

De ponta a ponta, é tudo praia-palma, muito chã e muito formosa. Pelo sertão nos
pareceu, vista do mar, muito grande, porque, a estender olhos, não podíamos ver senão
terra com arvoredos, que nos parecia muito longa. Nela, até agora, não pudemos saber
que haja ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro; nem lho vimos. Porém a
terra em si é de muito bons ares [...]. Porém o melhor fruto que dela se pode tirar me
parece que será salvar esta gente.

Fonte: Carta de Pero Vaz de Caminha. In: MARQUES, A.; BERUTTI, F.; FARIA, R. História
moderna através de textos. São Paulo: Contexto, 2001.

A carta de Pero Vaz de Caminha permite entender o projeto colonizador para a
nova terra. Nesse trecho, o relato enfatiza o seguinte objetivo:

A) Valorizar a catequese a ser realizada sobre os povos nativos.
B) Descrever a cultura local para enaltecer a prosperidade portuguesa.
C) Transmitir o conhecimento dos indígenas sobre o potencial econômico existente.
D) Realçar a pobreza dos habitantes nativos para demarcar a superioridade europeia.
E) Criticar o modo de vida dos povos autóctones para evidenciar a ausência de trabalho.



RESOLUÇÃO

ALTERNATIVA “A”

A carta de Pero Vaz de Caminha ressalta a importância da
catequese dos índios para os portugueses. Dentre as
justificativas da posse e colonização das terras descobertas
no Atlântico, a catequização dos povos ameríndios era a mais
importante. A catequização de novos povos também fazia
parte da estratégia da Igreja católica de aumentar seu
número de féis, em um momento que o protestantismo
crescia na Europa.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 2- (TAREFA MÍNIMA 1) "O senhor de engenho é título a que muitos

aspiram, porque traz consigo o ser servido, obedecido e respeitado de
muitos."

O comentário de Antonil, escrito no século XVIII, pode ser
considerado característico da sociedade colonial brasileira
porque:

a) o poder político dos senhores de engenho era assegurado pela metrópole
através da sua designação para os mais altos cargos da administração
colonial.

b) a autoridade dos senhores restringia-se aos seus escravos, não se
impondo às comunidades vizinhas e a outros proprietários menores.

c) as dificuldades de adaptação às áreas coloniais levaram os europeus a
organizar uma sociedade com mínima diferenciação e forte solidariedade
entre seus segmentos.

d) as atividades dos senhores de engenho não se limitavam à agroindústria,
pois controlavam o comércio de exportação, o tráfico negreiro e a economia
de abastecimento.

e) a condição de proprietário de terras e de homens garantia a
preponderância dos senhores de engenho na sociedade colonial.



RESOLUÇÃO

ALTERNATIVA “E”.

O poder político dos senhores de engenho era assegurado
pela metrópole através da sua designação para os mais altos
cargos da administração colonial. Em outras palavras, os altos
cargos da administração colonial eram concentrados e
destinados para homens brancos proprietários de terras.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 3- (TAREFA MÍNIMA 1) Observe a obra do pintor francês
Jean Baptiste Debret.

Uma das “raízes do Brasil”, pode ser encontrada na sociedade
açucareira: o sistema de plantation. Cite as principais
caracteríscitas desse sistema.

Fonte: Moenda de cana pequena. Pintura de Jean Baptiste Debret. Disponível em: https://historiahoje.com/o-martirio-do-acucar-os-aspectos-salvificos-da-escravidao/

https://historiahoje.com/o-martirio-do-acucar-os-aspectos-salvificos-da-escravidao/


RESOLUÇÃO

GABARITO:

As principais características do sistema de plantation são:

a) Produção em latifúndios (grandes extensões de terras);
b) Uso de monocultura (predomínio do cultivo de um só produto:

cana-de-açúcar, por exemplo);
c) Uso de mão-de-obra escrava (ora indígena, ora negra

africana);
d) Produção voltada para o mercado externo (exportação).



OBRIGADO!

Bons estudos! 

Cuidem-se!

Abraços à distância.

Prof. Rafael Nascimento

Para tirar dúvidas ou entrar em contato:
rafaelnascimentogomes@gmail.com
Insta: @rafaelnascimento.his
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