
Da crise do sistema colonial à independência

Capítulo 3

Agora é com você 
01  a) O fim da União Ibérica (1580-1640) e a expulsão dos 

holandeses (1654) do Nordeste brasileiro trouxeram con-
sequências desastrosas para a economia portuguesa. No 
período em que esteve sob domínio espanhol, Portugal 
envolveu-se em conflitos que lhe custaram domínios 
coloniais que sustentavam economicamente o governo 
metropolitano; os holandeses, depois de expulsos, pas-
saram a concorrer diretamente com a produção açuca-
reira da América Portuguesa. Na tentativa de recuperar 
a economia metropolitana, a Coroa portuguesa investiu 
em uma política agressiva de arrecadação fiscal (paga-
mento de tributos) e cobrança de impostos, somada à 
concessão de privilégios fiscais para os comerciantes 
portugueses. Esta política de austeridade, somada ao 
contexto de fome e miséria que assolava as capitanias, 
contribuiu para desgastar os laços de dominação colo-
nial. O que melhor representa esse contexto de tensões 
e conflitos na colônia são as chamadas revoltas nativis-
tas, movimentos caracterizados por contestar medidas 
políticas e sociais que atingiam determinadas regiões 
brasileiras, mas ainda não possuíam o caráter emancipa-
cionista das revoltas posteriores.   

b) A Guerra dos Emboabas foi um conflito entre paulis-
tas e estrangeiros – os emboabas – na disputa sobre a 
exploração das minas de ouro que foram descobertas 
pelo movimento de entradas ao interior, dos desbra-
vadores vicentinos (paulistas). Reconhecendo-se como 
descobridores do ouro, os paulistas consideravam que 
tinham o exclusivo direito ou preferência na explora-
ção do ouro, uma vez que a região onde se deu a des-
coberta pertencia à Capitania de São Vicente (ou de 
São Paulo) e teriam, assim, competência administrativa 
para controlar a região. Vale lembrar que desde abril 
de 1700, a Câmara Municipal de São Paulo requereu 
que a outorga do território aurífero fosse dada exclu-
sivamente pelas autoridades da Capitania. No outro 
ponto da contenda, os garimpeiros imigrantes (portu-
gueses, baianos, pernambucanos etc.) que afluíram à 
região para a extração do ouro, eram importantes para 
a política de arrecadação de impostos do governo 
português. As primeiras dissensões entre paulistas e 
emboabas datam de 1706, mas foi a partir de 1707 que 
ocorreram os primeiros conflitos. O conflito terminou 
em 1709, com a intervenção do Governador do Rio de 
Janeiro, configurando-se a derrota dos paulistas.

02  a) A vinda da Família Real para o Brasil foi a saída estratégica 
encontrada por D. João VI, e sancionada pelo governo 
inglês, para contornar o Bloqueio Continental imposto 
por Napoleão Bonaparte aos países do continente euro-
peu. Segundo o Bloqueio, as nações da região esta-
riam proibidas de estabelecer relações comerciais com 
a Inglaterra sob pena de serem invadidas pelo exército 
francês. Em situação delicada, uma vez que grande parte 
de seus tratados comerciais eram com o governo inglês, 
e temendo que a deposição do governo pudesse signi-
ficar a perda de seus territórios ultramarinos (América e 
África portuguesa, assim como Goa e Macau), D. João 
VI arquiteta a mudança do governo monárquico para o 
território colonial minimamente estruturado para rece-
bê-los, o Brasil.

b) Uma mudança econômica de impacto imediato foi a 
abertura dos portos brasileiros às “nações amigas” em 
1808, que beneficiava, sobretudo, a Inglaterra, pois per-
mitia a entrada de produtos manufaturados no Brasil. A 
ampliação do controle do mercado colonial seria con-
seguida anos mais tarde, com a assinatura do Tratado 
de Comércio e Navegação em fevereiro de 1810. Esse 
Tratado garantia à Inglaterra a taxação privilegiada de 
15% de impostos sobre os seus produtos vendidos no 
Brasil, enquanto que as mercadorias portuguesas paga-
riam 16% e as dos demais países, 24%. Politicamente, 
a elevação do Brasil como Reino Unido a Portugal e a 
Algarves retirou-o da condição de colônia, mesmo que 
para efeitos retóricos. 

ATIVIDADES PARA SALA

01  a) Os emboabas eram forasteiros portugueses e brasilei-
ros de outras regiões que migraram para explorar as 
jazidas descobertas pelos paulistas, gerando a insatis-
fação destes.

b) O advento da mineração alterou o eixo central da eco-
nomia colonial brasileira do Nordeste para o Sudeste, 
gerou desenvolvimento do comércio interno e criou 
uma classe média urbana; também deu origem a uma 
agricultura e pecuária comercial interna. O escravo tor-
nou-se mais caro e gerou em muitos a expectativa de 
enriquecimento rápido, o que raramente ocorria.

02  a) Entre as medidas adotadas pelo governo português, 
estão a abertura dos portos às nações amigas; os tra-
tados de comércio com a Inglaterra; a elevação do 
 Brasil a Reino Unido de Portugal e Algarves; a criação 
do Banco do Brasil; a permissão para o estabeleci-
mento de manufaturas no Brasil; a fundação do Jardim 
 Botânico.

Resoluções Resoluções
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b) Muitos historiadores consideram o ano de 1808 como um 
marco fundamental no processo de emancipação polí-
tica do Brasil, mais importante até do que 1822. Ao esta-
belecer-se no Rio de Janeiro, a família real e o regente  
D. João praticamente solapam as bases de sustentação 
do pacto colonial, especialmente ao elevar o Brasil à con-
dição de vice-reinado. Ao mesmo tempo, essas medi-
das implementadas determinaram, em grande medida, 
as características do processo de independência, tido 
como se fosse um desdobramento da monarquia portu-
guesa, em que se pretendia que não houvesse conflitos 
entre ex-colonizados e ex-colonizadores.

03  D

 O período a que se refere Antonio Candido, em sua análise 
sobre o romance Memórias de um sargento de milícias, é 
o da vinda da família real para o Brasil em 1808. Assim, 
as únicas afirmações que contemplam esse período são II, 
III e IV. Quanto à II e à III, tratam dos tratados comerciais 
assinados entre Portugal/Brasil e Inglaterra, logo após 
a Abertura dos Portos, enquanto IV trata das mudanças 
socioculturais realizadas na colônia com a introdução do 
governo metropolitano, como a criação de universidades.

04  a) Em 1808, a abertura dos portos pôs fim ao pacto colo-
nial, facilitando a entrada de produtos ingleses, o que 
foi confirmado por meio dos tratados de 1810.

b) Os produtos ingleses possuíam uma tarifa alfandegá-
ria menor que os demais, fixada em 15% ad valorem, 
enquanto os produtos portugueses pagavam tarifa de 
16%, e os demais países, 24%.

05  a) Os revolucionários pretendiam o retorno da sede da 
monarquia para Lisboa e a recolonização do Brasil, 
além de um conjunto de limitações ao poder real, tor-
nando-o constitucional.

b) Os revolucionários queriam a recolonização do Brasil, 
isto é, uma intensificação dos laços de dependência da 
administração colonial com relação ao governo portu-
guês, o que havia sido atenuado com a presença de D. 
João no Brasil. Esse fato gerou profundas insatisfações 
entre a elite política brasileira e pode ser mencionado 
como um dos fatores que levaram à ruptura dos laços 
coloniais, em 1822, com D. Pedro, filho de D. João, à 
frente do novo governo independente.

ATIVIDADES PROPOSTAS

01  A

 A revolta liderada pelos irmãos Beckman, no Maranhão, 
em 1684, pretendia expulsar os jesuítas que se opunham 
à escravização de índios, o que os colonos não admitiram. 
Além disso, os colonos maranhenses se recusavam a acei-
tar a exploração da Companhia de Comércio, que impu-
nha condições de preços impraticáveis para a capitania.

02  D

 A Guerra dos Mascates diz respeito a uma disputa entre 
duas elites: a dos proprietários de terra de Olinda e a dos 
nascentes comerciantes de Recife. Recife era uma região 
sob o controle político-econômico da Vila de Olinda, o 
que colocava os interesses da elite mercantil sob julgo 
das necessidades da elite açucareira em decadência. Os 
olindenses se contrapunham a essa nascente elite comer-
ciante, que consideravam como aventureiros, por isso o 
nome pejorativo de mascates. A vitória do conflito foi dos 
recifenses, que tiveram Recife elevada à condição de Vila, 
não estando mais sujeitos tanto politica como administra-
tivamente à Olinda.

03  A

 A Inconfidência Mineira é um tema importante e bastante 
polêmico da história do país. Seus membros são apre-
sentados ora como meros sonegadores de impostos, ora 
repetindo os feitos dos republicanos como grandes heróis, 
sobretudo Tiradentes. É importante, portanto, uma análise 
aprofundada da questão, que considera os diferentes gru-
pos presentes nesse movimento, cuja união se dava pela 
oposição à metrópole, ligada às inspirações no Iluminismo 
e na Revolução Americana. A diferença do projeto dos 
diferentes grupos é observada principalmente no tema 
da escravidão: alguns defendiam seu fim incondicional, 
enquanto outros queriam mantê-la. Acabou chegando-se 
a uma solução intermediária. Se o movimento obtivesse 
sucesso, seriam libertados os escravos nascidos no Brasil.

04  E

 A Inconfidência Mineira tinha ideais iluministas, foi pen-
sada pela elite nativa da região das minas e motivada pela 
decadência da extração de ouro e pelas abusivas cobran-
ças de impostos. Todas as a afirmativas são verdadeiras.

05  B

 A Conjuração Baiana, também chamada de Revolta dos 
Alfaiates, inspirada na fase popular da Revolução Fran-
cesa, foi um dos principais movimentos emancipacionis-
tas, no contexto de crise do antigo sistema colonial no 
Brasil. Sua composição social contou com intelectuais, 
militares, religiosos e populares na luta pela república e 
pela igualdade social e racial. Seus integrantes contesta-
vam os altos impostos, defendiam o fim da escravidão e 
uma maior valorização dos militares, além de buscarem a 
independência e a proclamação da república.

06  Pode-se indicar a construção de novos prédios na cidade 
do Rio de Janeiro (que sofre sua primeira reurbanização); 
o aumento da entrada de produtos vindos de outras pra-
ças comerciais, proporcionada pela Abertura dos Portos 
decretada em 1808; a vinda da Missão Francesa; a criação 
da Biblioteca Nacional etc.
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07  D

 A decisão da vinda da família real para o Brasil em 1808 
foi uma saída estratégica de Dom João VI para proteger 
a figura do governo lisboeta, e seus territórios ultramari-
nos, das investidas expansionistas francesas, mantendo a 
aliança político-econômica com a Inglaterra.

08  A

 Felipe dos Santos era o nome do principal líder de uma 
das revoltas nativistas que se deflagraram no Brasil colô-
nia, na capitania de Vila Rica, como uma forma de forçar 
o representante do governo metropolitano, o Conde de 
Assumar, a renegociar o quinto, imposto sobre o ouro, e o 
funcionamento das Casas de Fundição.

09  D

 O processo de independência do Brasil não se restringe 
a 1822 e ao grito do Ipiranga. As possibilidades que a 
independência abriu levaram escravos e indivíduos livres 
pobres a apoiar Pedro I e outros tantos escravos e homens 
livres a lutar com armas durante os conturbados anos que 
se seguiram, em busca de reformas mais amplas. Mas a 
Independência não trouxe as principais reformas que 
inaugurariam uma sociedade nova: outra distribuição da 
terra e o fim do trabalho escravo, mantendo-se a estrutura 
produtiva. Para o indivíduo pobre livre e para o escravo, 
pouco ou nada mudou com o novo status de nação inde-
pendente. Por isso, é possível a firmar que a Independên-
cia implicou autonomia política e reformas moderadas na 
ordem social, decorrentes do novo status político.

10  A

 Quando o Brasil se tornou a sede da monarquia portu-
guesa (entre 1808 e 1821), o governo de Dom João, por 
meio de várias medidas, deu início à etapa final do pro-
cesso de independência. Dentre essas medidas, é possí-
vel salientar o decreto da abertura dos portos às nações 
amigas, que estabeleceu o comércio livre, rompendo com 
o sistema colonial mercantilista lusitano; o Alvará de Liber-
dade Industrial, que revogou as leis que proibiam a aber-
tura de indústrias; a criação de um aparelho de Estado, isto 
é, órgãos políticos, administrativos, judiciais e militares, 
dentre os quais se destacam o Banco do Brasil, a Imprensa 
Régia, a Casa da Moeda, vários ministérios e a Suprema 
Corte de Justiça.
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