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O sistema colonial português na América

Brasil Colônia

Brasil Colônia é o período que se estende de 1530, com a missão “exploradora” de
Martim Afonso de Souza, a 1815, quando o então Estado do Brasil tornou-se Reino
de Portugal, Brasil e Algarves. Foi durante esses anos que grande parte da
extensão territorial que o Brasil tem hoje foi conquistada por meio de diversos
conflitos com tamoios, tupinambás, espanhóis, holandeses, franceses, entre outros
povos.
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Período Pré-Colonial

O Período Pré-Colonial diz respeito aos anos que antecederam a missão
“colonizadora” chefiada por Martim Afonso de Souza (administrador colonial
português) em 1530. Após a chegada da expedição marítima portuguesa,
liderada por Pedro Álvares Cabral, em 22 de abril de 1500, nas terras que,
posteriormente, viriam a ser chamadas de Brasil, Portugal passou a ocupar
pequenos pontos isolados na costa marítima brasileira.
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   Mapa do império marítimo espanhol e português, publicado em 1623. A extensão do império colocava desafios à administração colonial.



Turma - ESA  -  HISTÓRIA - @kelmany64  -  HISTÓRIA GERAL

Um grupo de cristãos-novos (judeus convertidos ao cristianismo e seus

descendentes) recebeu o monopólio de extração do pau-brasil, mas se limitou

ao envio de apenas quatro expedições exploradoras com o objetivo de fazer

o reconhecimento e mapeamento do território “descoberto”.

Ainda sem nome, a terra passou a ser chamada, nas cartas de Pero Vaz de

Caminha, escritas em 1º de maio de 1500, de Vera Cruz. Outros nomes surgiram

depois, como Terra dos Papagaios e Santa Cruz. O nome Brasil começou a

aparecer em fontes a partir de 1512 e, posteriormente, acabou oficializando-se,

sobretudo após 1530, com a nomenclatura “Estado do Brasil”.
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No começo daquele século, o Império Português estava voltado para as Índias,

que era a forma como os portugueses referiam-se à região que hoje consiste na Índia.

Desde as Cruzadas, o comércio com o Oriente desenvolvera-se muito com os reinos

cristãos situados na Europa Ocidental e Meridional. Contudo, desde a tomada

de Constantinopla pelos otomanos em 1453, esse comércio começou a entrar em

declínio. Quando as barreiras de comércio tornaram-se intransponíveis, Portugal

voltou-se para o território americano. Nesse momento, começou, portanto, o que a

historiografia chamou de Período Colonial.
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    Ciclo do pau-brasil

Durante o Período Pré-Colonial, quando as terras descobertas na América
pelos portugueses ainda não eram objeto de grande interesse pela Coroa,
desenvolveu-se o comércio do pau-brasil. Nativa da Mata Atlântica, em
abundância sobretudo nas regiões costeiras, essa árvore leguminosa, além de
resistente, também possui um pigmento vermelho, o qual os índios usavam
para tingimento.

Portugal enviou expedições para a extração dessa madeira, iniciando o Ciclo
do Pau-Brasil, que se estendeu até aproximadamente 1530, quando os
objetivos da Coroa com suas terras recém-descobertas ganhou novos ares,
 dando início ao Período Colonial.
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        Início do Período Colonial

Com a tomada de Constantinopla e também com as ameaças das pretensões
de colonização francesa nos territórios do sul da América, Portugal iniciou, a partir de
1530, missões específicas com o objetivo de demarcar seu território e instalar uma
administração colonial. Martim Afonso de Souza foi o responsável pela primeira
expedição nesse sentido.

Em 1534, houve a tentativa da transplantar o sistema de capitanias hereditárias, que,
na época, era adotado na pequena Ilha de Madeira, a sudeste da costa portuguesa.
Assim, o território brasileiro foi dividido em 14 capitanias, que, por sua vez, dividiam-se
entre membros da nobreza de confiança do rei português D. João III. Porém, o modelo
não obteve muito sucesso, durando apenas 16 anos. Apenas duas capitanias
destacaram-se: a de Pernambuco e a de São Vicente (hoje São Paulo), onde de fato se
iniciou um processo de colonização.
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Em junho de 1494, o Reino de Portugal e a Coroa de Castela assinaram um
acordo que dividia territorialmente as terras descobertas na América, o qual ficou
conhecido como Tratado de Tordesilhas. O Reino da França, não concordando
com esse tratado, promoveu suas próprias expedições, fundando, em 1555, uma
colônia francesa na região da Baía do Rio de Janeiro (como era então conhecida a
Baía de Guanabara), a França Antártica.

Para isso, os franceses aliaram-se aos índios tamoios, da nação indígena
tupinambá, que na época liderava uma ofensiva contra os portugueses. No entanto,
em 1560, sob o comando do governador-geral da colônia brasileira, Mem de Sá, a
França Antártica foi destruída. Mais para frente, em 1594, houve outra ocupação
dos franceses, dessa vez no Maranhão, que ficou conhecida como França
Equinocial, mas foi derrotada novamente pelos portugueses em 1615.
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Governo-Geral

Havia uma grande dificuldade de administrar a colônia e os ocupantes que nela
se estabeleciam. A Coroa portuguesa entendia a necessidade de instalar um corpo
administrativo que pudesse organizar de perto toda a imensa extensão territorial
que se formava como posse do Império Português, sobretudo após o fracasso do
sistema de capitanias.

Foi nesse contexto que, em março de 1549, Tomé de Sousa aportou no litoral
brasileiro com a missão de desempenhar uma série de funções administrativas,
como defesa, estímulos à produção agrícola, relacionamento com os indígenas e a
fundação de uma capital colonial – designada, na época, como São Salvador da
Bahia de Todos os Santos, atual Salvador. Tomé de Sousa assumiu o cargo
de governador-geral.
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Junto com o governador-geral., veio também a Companhia de Jesus, com o
objetivo de catequizar e “pacificar” os povos indígenas. Os jesuítas (como
eram conhecidos os membros da Companhia de Jesus) fundaram, em 1553, o
Colégio dos Jesuítas da Bahia.

Apesar do relativo êxito da centralização da administração com o governador-geral,
que era um português nomeado pela Coroa para o cargo, as condições de
comunicação e transporte no século XVI eram extremamente precárias. Isso
dificultava bastante o controle administrativo.

Esse modelo de administração durou até a chegada da Família Real no Brasil
em 1808, inaugurando aquilo que ficou conhecido como Período Joanino.
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Ciclo do açúcar

O açúcar foi a primeira grande riqueza produzida em terras brasileiras. Durante meados
do século XVI e XVII, tornou-se a principal fonte de riqueza da colônia. O sistema que
implementou a produção em massa da cana-de-açúcar ficou conhecido como plantation,
conciliando a monocultura, os solos férteis e a mão de obra escrava.

As primeiras mudas teriam vindo com Martim Afonso de Souza e foram plantadas em seu
engenho em São Vicente. Contudo, as regiões que mais concentraram a produção de
açúcar estavam no Nordeste brasileiro, sobretudo Bahia e Pernambuco.

Foi nesse período que surgiram os senhores de engenho, donos de grandes propriedades
de terra, os latifúndios, que também são característicos desse tipo de produção. Outro
fator de destaque foi a larga utilização de mão de obra escrava para produção de açúcar.
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Nesse período, mais especificamente durante o século XVII,
os holandeses investiram na tentativa de colonização no Brasil, o que resultou
nos maiores conflitos do Brasil Colônia.

Após a expulsão definitiva dos holandeses, em 1654, eles se instalaram na
região das Antilhas, onde passaram a produzir um açúcar extremamente
competitivo, atingindo diretamente o comércio exterior português.

Isso produziu uma crise no ciclo do açúcar, que se somou à descoberta, no final
do século XVII, de ouro.
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   Entradas e Bandeiras

Ainda no século XVI, Portugal promovia e estimulava pessoas interessadas na
exploração do território colonial. As operações com o objetivo de expansão
territorial, financiadas e organizadas pelo próprio governo, recebiam o nome
de entradas.

Já os indivíduos, também incentivados pela Coroa, interessados em expedições
próprias, com recursos próprios, seja para busca de pedras preciosas, seja para
captura de índios para vendê-los como escravos, entre outras motivações, ficaram
conhecidos como bandeirantes.
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As entradas provocaram uma série
de conflitos com os indígenas,
levando, inclusive, à dizimação
de nações inteiras.
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Essas expedições foram fomentadas em momentos distintos por motivos
diferentes, sobretudo após o fim do ciclo do açúcar, quando Portugal
necessitava buscar novos recursos.

Todo metal encontrado durante as expedições deveria ser levado às Casas de
Fundição, onde um quinto era retirado como imposto pago à Coroa portuguesa.
Esses métodos de exploração foram cruciais para a expansão territorial do
Império Português na América.
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    Entradas e bandeiras

Entradas e bandeiras foram expedições que exploraram o interior do Brasil no
século XVIII, descobrindo as minas de metais preciosos e promovendo o
povoamento do sertão.
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 Cidade de Goiás foi fundada pelo bandeirante Bartolomeu Bueno da Silva, em uma das várias expedições que organizou em busca de metais preciosos
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As entradas e bandeiras forma expedições formadas ao longo do século XVIII e
que saíam de São Paulo e do litoral em direção ao interior do Brasil na busca
por metais preciosos e índios para serem usados como mão de obra
escravizada.

Foi nesse período que se descobriu minas de ouro nas regiões de Minas Gerais,
Goiás e Mato Grosso. Essas expedições foram importantes na exploração do
ouro e na povoação do sertão brasileiro.
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                             Sobre entradas e Bandeiras

• Entradas e bandeiras foram expedições que saíam de São Paulo e do litoral
brasileiro em direção ao interior da colônia em busca de metais preciosos e de
índios para serem escravizados.

• Logo após a crise na produção de açúcar, no final do século XVII, os colonos
investiram nas expedições pelo interior do Brasil para explorar novas riquezas.

• As entradas eram financiadas pela Coroa portuguesa e saíam do litoral brasileiro,
enquanto as bandeiras eram financiadas por particulares e saíam de São Paulo.

• Com o aumento de pessoas nas regiões das minas, surgiram nelas as primeiras
cidades, como Ouro Preto, Mariana e Cidade de Goiás.
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 Contexto histórico das entradas e bandeiras

Desde a chegada dos portugueses ao Brasil, em 1500, buscava-se metais
preciosos. Como não foram encontrados no primeiro momento da colonização,
a Coroa portuguesa decidiu investir na produção de açúcar, que era um
produto valorizado no mercado externo. O litoral brasileiro tinha solo fértil e clima
favorável para o plantio da cana-de-açúcar, e, a partir do século XVI, os engenhos
se espalharam pelo litoral.

Contudo, o êxito na produção açucareira foi interrompido em 1630, quando
os holandeses invadiram o Brasil e ocuparam Pernambuco pelo controle dessa
produção. Após intenso confronto com os colonos, os invasores foram expulsos e
se tornaram concorrentes do açúcar feito no Brasil. Os portugueses não
conseguiram manter a produção e o preço despencou no mercado.
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A crise açucareira fez renascer o sonho dos colonos de encontrar ouro no Brasil.
A União Ibérica, junção dos reinos de Portugal e Espanha, suspendeu o Tratado
de Tordesilhas, o que permitiu o acesso ao interior do Brasil sem limitações
impostas por tal documento.

Não demorou para surgirem as primeiras expedições que deram início à
exploração do sertão brasileiro. Isso atendia aos interesses da Coroa
portuguesa e de particulares, pois ambos queriam encontrar metais precisos e
se enriquecerem rapidamente bem como escravizar os indígenas.
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Importância das entradas e bandeiras

As entradas e bandeiras foram importantes para reconhecer, ocupar e explorar o interior
do Brasil. Foram essas expedições as responsáveis por descobrirem as primeiras minas
de ouro, o que provocou um grande deslocamento populacional para o interior brasileiro.
Outra importância delas foi a abertura de estradas que auxiliaram no transporte e na
interligação entre as várias regiões do Brasil. Surgiram as primeiras vilas próximas às minas
que se transformariam em cidades como Ouro Preto, Mariana, Pirenópolis e Cidade de
Goiás.

A relação entre os bandeirantes e os indígenas não foi apenas conflituosa. Os dois
lados trocaram experiências e se ajudaram durante as expedições. Os bandeirantes
aprenderam a navegar em rios, o que facilitou o acesso a outras terras distantes do litoral, e
conheceram remédios de origem natural, principalmente para cicatrizar as feridas abertas
durante as expedições. Como exímios conhecedores das regiões às quais os bandeirantes
acessavam pela primeira vez, os indígenas ajudaram na abertura de novas estradas.
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  Entradas

As entradas foram expedições financiadas pela Coroa portuguesa e que saíram do litoral em
direção ao interior do Brasil no intuito de descobrir metais precisos para serem explorados.

• Características
A Coroa portuguesa já investia em entradas desde o começo do século XVI, quando começou
a colonização do Brasil. Enquanto o litoral era ocupado pela plantação de cana-de-açúcar, os
portugueses organizavam expedições pelo sertão brasileiro em busca de metais preciosos. O
insucesso das entradas se deu pelo temor de algum ataque de tribos indígenas.

• Participantes
Em 1504, o navegador Américo Vespúcio realizou a primeira entrada rumo ao interior do Brasil,
saindo de Cabo Frio (RJ). Martim Afonso de Sousa, envido pelo rei português para administrar a
colônia, organizou outra entrada, saindo da Guanabara e de São Vicente. A instalação do Governo-
Geral no Brasil proporcionou novas oportunidades para a formação de entradas pelo interior da
colônia.
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Exemplos de entradas:

Em 1554, uma entrada organizada por portugueses, índios e padres jesuítas subiu pela serra do
Mar e fundou a vila de São Paulo de Piratininga, atual cidade de São Paulo.

• Em 1518, o capitão Belchior Dias Moreira organizou uma entrada em direção ao Sergipe em busca
de metais preciosos, porém sua expedição não teve êxito.

Bandeiras
As bandeiras eram expedições que saíam de São Paulo em direção ao sertão brasileiro, com o
objetivo de descobrir metais preciosos e capturar indígenas para serem escravizados.

• Características
A expedição bandeirante teve como ponto de origem a capitania de São Paulo. Inúmeras rodovias
que hoje saem da capital paulista foram inicialmente abertas pelos bandeirantes, e seus nomes as
batizam. Os objetivos das bandeiras eram descobrir metais preciosos no interior da colônia e
aprisionar os índios para trabalharem como escravos na capitania.
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Tipos

a) Bandeiras de apresamento: O motivo da expedição era aprisionar os índios
para que trabalhassem como escravos em São Paulo.

b) Bandeiras de prospecção: Os bandeirantes adentravam no interior do Brasil
em busca de metais preciosos.

c) Bandeiras de contrato: A expedição saía de São Paulo para prender os
escravizados fugitivos e destruir os quilombos. O bandeirante Domingos Jorge
Velho foi responsável pela destruição do Quilombo dos Palmares.
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Participantes

• Bartolomeu Bueno da Silva: foi o bandeirante que organizou as expedições que chegaram
a Goiás e Mato Grosso. Ele fundou a cidade de Vila Boa, também conhecida como Cidade de
Goiás e que, até 1933, foi a capital do estado de Goiás. Bartolomeu Bueno da Silva teria
colocado aguardente em uma bacia e ateado fogo para amedrontar os indígenas. Caso não
fosse indicado onde estavam os metais preciosos, o bandeirante colocaria fogo nas águas dos
rios da região.

• Borba Gato: a expedição organizada por Borba Gato atuou na região das minas, onde hoje é o
estado de Minas Gerais. Teve participação na Guerra dos Emboabas, conflito entre os
bandeirantes e os forasteiros pelo domínio das minas. Em 2021, sua estátua localizada na
cidade paulista de Santo Amaro foi incendiada por manifestantes contrários à homenagem feita
ao bandeirante e que questionam suas atitudes arbitrárias contra os indígenas na época da
exploração do ouro.
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 Diferenças entre entradas e bandeiras

Apesar de terem objetivos semelhantes, as entradas e bandeiras possuem algumas
diferenças:
a) Quanto à organização: as entradas foram organizadas pela Coroa portuguesa,

principalmente nas primeiras décadas da colonização brasileira. Já as bandeiras foram
expedições organizadas por particulares.

b) Quanto à origem: as entradas partiam do litoral em direção ao interior do Brasil,
enquanto as bandeiras tinham como origem a capitania de São Paulo.
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 Ciclo do Ouro

As finanças da Coroa Portuguesa estavam extremamente comprometidas pelos
custos da administração colonial de seu imenso território, sobretudo após as
dificuldades competitivas com a monocultura canavieira desenvolvida pelos
holandeses nas Antilhas. Nesse contexto, em meados do século XVIII, as
bandeiras começaram a achar ouro em quantidades significativas no interior da
colônia, especificamente nas regiões de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso.

Mais uma vez, os escravos africanos foram fundamentais nesse processo, até
mesmo porque dominavam técnicas superiores às dos portugueses na extração do
ouro. Essa interiorização em busca de metais preciosos foi importante também
para a formação de diversas vilas que hoje constituem importantes cidades, como
São João del Rei (MG), Mariana (MG), Ouro Preto (MG), Jaraguá (GO), entre
outras.
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É importante ressaltar também que, nesse período (século XVIII), as manufaturas começaram a
se tornar cada vez mais importantes na balança comercial das nações – um desdobramento
da Revolução Industrial, processo do qual a Inglaterra foi pioneira. Nesse contexto, Portugal
assinou com a Coroa britânica o Tratado de Methuen, que vigorou entre 1703 e 1836. Esse
acordo consistiu no comprometimento de compra dos tecidos ingleses em troca da venda dos
vinhos portugueses aos ingleses.

Enquanto Inglaterra possuía métodos de produção sofisticados, que aumentavam a rentabilidade
de seus produtos, Portugal não estava se industrializando. Isso provocou um endividamento
gigantesco da Coroa Portuguesa com a Inglaterra, por isso, grande parte do ouro acumulado
serviu como abatimento dessa dívida.

No final do século XVIII, o ouro passou a ser mais escasso pelo esgotamento das minas.
Começou-se, então, o surgimento de uma nova atividade econômica, ligada, novamente, ao
sistema de plantation, que foi a plantação de café.
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Formação da sociedade colonial

Após os portugueses e espanhóis descobrirem o continente americano, uma série
de relatos e crônicas dava o tom de encantamento que as novas terras
despertavam nos habitantes do velho continente. Um misto de inocência e
descrições bíblicas do paraíso indicava que tanto a terra quanto os seus habitantes
precisavam ser “conquistados”, “catequizados” e “civilizados” pelos reinos cristãos
europeus.

Um pouco disso explica, mesmo que de forma subjetiva, aspectos importantes da
formação da sociedade colonial. Afinal, tratava-se de uma terra de possibilidades,
de riquezas escondidas, de descobertas possíveis, um “novo mundo”.
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Com a descoberta cada vez mais frequente de ouro por parte das bandeiras, a
estrutura administrativa que pudesse garantir as posses da Coroa começou a se
estruturar de forma mais efetiva.

Assim, a sociedade colonial constituiu-se, basicamente, de uma elite vinda de
Portugal, que acumulava riquezas; de escravos, que consistiam na força de
trabalho principal do período colonial; e de indígenas, que, apesar de todas as
resistências contra os portugueses, tiveram nações inteiras dizimadas, territórios
tomados, quando não escravizados. Havia também os representantes da
administração colonial, os representantes da Igreja Católica e, no decorrer do
tempo, começou a surgir a figura dos “brasileiros”, ou seja, pessoas nascidas no
território colonial.
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É importante dizer que as mulheres, assim como os indígenas e negros, tiveram
grande parte de suas histórias negligenciada e esquecida durante esse período.
Mesmo assim, a historiografia contemporânea já trabalha narrativas que contam a
história de personalidades importantes durante o período colonial.

Um nome que ficou conhecido é o de Chica da Silva (1732-1796), natural da região
de Minas Gerais e ex-escrava alforriada que ganhou destaque no Arraial do Tijuco,
atual Diamantina. Há também a interessantíssima história de Rosa Maria
Egipciáca da Vera Cruz, que, sendo escrava e tendo se alfabetizado sozinha,
escreveu a obra mais antiga de uma autora negra brasileira, a Sagrada Teologia do
Amor Divino das Almas Peregrinas.



Turma - ESA  -  HISTÓRIA - @kelmany64  -  HISTÓRIA GERAL

Revoltas coloniais

Durante o Período Colonial no Brasil, uma série de interesses divergentes deu
origem a diversas revoltas. Há, inclusive, uma forma de se referir, na historiografia,
a esses conflitos: movimentos nativistas. Dentre essas revoltas, podemos citar:
a Insurreição Pernambucana (1645-1654), Revolta de Beckman (1684) Guerra
dos Emboabas (1708-1709), Guerra dos Mascates (1710), Conjuração
Mineira (1789), Conjuração Baiana (1798), entre outras.

Um dos motivos que também puxavam o tom de insatisfação dos rebeldes nativistas
com a Coroa era o Pacto Colonial, ou Exclusivo Comercial Metropolitano, que
determinava que a metrópole, Portugal, seria beneficiada com as atividades
econômicas de suas colônicas sem a possibilidade de livre comercialização. Tudo
isso foi fundamental para o processo de Independência do Brasil, que aconteceu em
1822.
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Crise do sistema colonial

A crise do sistema colonial explica-se por uma série de fatores inter-relacionados. Naquele
momento, a Inglaterra despontava-se como a principal potência econômica do mundo, sobretudo
pela ‘revolução silenciosa’ que o novo sistema industrial estabelecia e que Portugal tardou a se
adaptar.
Surgiu uma nova força de trabalho baseada no trabalhador assalariado, e a escravidão passou a
ser cada vez mais uma instituição condenada pelos países europeus. Ao mesmo tempo, ainda na
segunda metade do século XVIII, colônias inglesas e francesas começaram a iniciar seus processos
de independência, o que se alastrou por toda a América Latina durante o século XIX.

Apesar da letargia em que essas transformações ocorreram no Brasil Colônia, suas consequências
foram cruciais para o fim do seu ciclo. Após Napoleão ameaçar invadir Portugal e,
consequentemente, ocorrer a transferência da Corte Portuguesa para o Brasil, uma série de
interesses locais, somada às transformações de ordem econômica, social e cultural que estavam em
processo, entre outros fatores, acabou promovendo o fim do ciclo mais duradouro, até agora, da
História do Brasil.
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Drogas do sertão
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A instalação da economia colonial no Brasil foi marcada pelo caráter extremamente
limitador das políticas de exploração e desenvolvimento estabelecidas pelo governo
português. Interessados em ampliar a margem de seus lucros com o atendimento das
demandas do mercado europeu, a Coroa Portuguesa formou extensa propriedades
voltadas para a produção açucareira. Em contrapartida, nossos colonizadores pouco
se preocupavam com as necessidades internas da população da época.

No entanto, o crescimento da população colonial acabou incitando o desenvolvimento
de outras atividades que visavam abastecer as grandes regiões de exploração
colonial. Na região norte, a exploração das proximidades do rio Amazonas aconteceu
graças às ações de invasores ingleses, holandeses e espanhóis que buscavam
dominar espaços onde Portugal não tinha imposto sua autoridade. Contudo, a notícia
dessas ações motivou a administração lusitana a promover a expulsão desses grupos.
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Em 1616, a construção do forte de Belém deu início a uma série de expedições
exploratórias pelo interior da selva amazônica. Em um primeiro momento, os
portugueses esperavam encontrar e aprisionar índios posteriormente usados no
trabalho escravo. Entretanto, as prospecções realizadas acabaram possibilitando a
descoberta de diversos recursos naturais que poderiam ser vendidos para o mercado
consumidor europeu.

As chamadas drogas do sertão abarcavam uma série de produtos como o guaraná, o
anil, a salsa, o urucum, a noz de pixurim, pau-cravo, gergelim, cacau, baunilha e
castanha-do-pará. Todas essas especiarias tinham alto valor de revenda no Velho
Continente e, com isso, logo o contrabando apareceu nessas áreas. Para controlar a
exploração das drogas do sertão, Portugal optou por deixar a exploração desses
gêneros a cargo das missões jesuíticas que empregava mão-de-obra indígena.
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A descoberta das drogas do sertão ocorreu em um período em que a busca por
especiarias no Mundo Oriental estava em franco processo de decadência.

Dessa maneira, a exploração da região norte teve grande desenvolvimento no
momento em que assumiu o papel econômico outrora desempenhado por outras
nações. Além disso, a busca e o comércio das drogas do sertão tiveram
fundamental importância para a ocupação da região norte do Brasil.



Turma - ESA  -  HISTÓRIA - @kelmany64  -  HISTÓRIA GERAL

             Revoltas Emancipacionistas no Brasil: Durante o período colonial, ocorreram
vários movimentos que tinham como objetivo a emancipação brasileira.

 O que foram
As revoltas emancipacionistas foram movimentos sociais ocorridos no Brasil Colonial, caracterizados pelo forte
anseio de conquistar a independência do Brasil com relação a Portugal. Estes movimentos possuíam certa
organização política e militar, além de contar com forte sentimento contrário à dominação colonial.
 
Causas principais

- Cobrança elevada de impostos de Portugal sobre o Brasil. 
- Pacto Colonial - Brasil só podia manter relações comerciais com Portugal, além de ser impedido de desenvolver
indústrias.
- Privilégios que os portugueses tinham na colônia em relação aos brasileiros.
- Leis injustas, criadas pela coroa portuguesa, que tinham que ser seguidas pelos brasileiros.
- Falta de autonomia política e jurídica, pois todas as ordens e leis vinham de Portugal.
- Punições violentas contra os colonos brasileiros que não seguiam as determinações de Portugal.
- Influência dos ideais do Iluminismo e dos movimentos separatistas ocorridos em outros países
- (Independência dos Estados Unidos em 1776 e Revolução Francesa em 1789).
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Principais revoltas emancipacionistas:

Conjuração Mineira
 
Foi um movimento separatista ocorrido na cidade de Vila Rica (Minas Gerais) no
ano de 1789. Teve como principal causa os altos impostos cobrados sobre o ouro
explorado nas regiões das minas e também da criação da derrama. Teve como
líderes intelectuais, poetas, militares, padres e até um alferes (Tiradentes). Tinha
como objetivo, após a independência, implantar o sistema republicano no Brasil,
criar uma nova Constituição e incentivar o desenvolvimento industrial. O movimento
foi denunciado ao governo, que o reprimiu com violência.

Os líderes foram condenados a prisão ou exílio. Tiradentes foi condenado a morte
na forca.
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Conjuração Baiana

Foi uma rebelião popular, de caráter separatista, ocorrida na Bahia em 1798. Teve a
participação de pessoas do povo, ex-escravos, médicos, sapateiros, alfaiates,
padres, entre outros segmentos sociais. Teve como causa principal exploração de
Portugal, principalmente no tocante a cobrança elevada de tributos. Defendiam a
liberdade com relação a Portugal, a implantação de um sistema republicano e
liberdade comercial. Após vários motins e saques, a rebelião foi reprimida pelas
forças do governo, sendo que vários revoltosos foram presos, julgados e
condenados
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Revolução Pernambucana
 
Foi um movimento separatista ocorrido em Pernambuco em 1817. Teve como
causas principais a exploração metropolitana e a cobrança de impostos sobre os
colonos brasileiros. Teve a participação da classe média, populares, padres,
militares e membros da elite. Motivados pelos ideais iluministas (liberdade e
igualdade), os revoltosos pretendiam libertar o Brasil do domínio português e instalar
o sistema republicano no país.

Assim como os outros movimentos, foi reprimido fortemente pelas forças militares do
governo. Os líderes foram presos e alguns participantes condenados à morte
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Ainda hoje, muitos historiadores pensam sobre como o Brasil conseguiu dar fim a
dominação colonial exercida pelos portugueses. O interesse pelo assunto promove uma
discussão complexa que interliga as transformações intelectuais e políticas que tomaram
conta do continente europeu e o comportamento das ideias que sustentaram a luta pelo
fim da ingerência lusitana. Por fim, tivemos que alcançar nossa autonomia graças ao
interesse de sujeitos diretamente ligados ao poder metropolitano.

No século XVIII, podemos observar que algumas revoltas foram fruto da incompatibilidade
de interesses existente entre os colonos e os portugueses. Algumas vezes, a situação de
conflito não motivou uma ruptura radical com a ordem vigente, mas apenas a
manifestação por simples reformas que se adequassem melhor aos interesses locais.
Usualmente, os livros de História costumam definir essas primeiras revoltas como sendo
de caráter nativista.



Turma - ESA  -  HISTÓRIA - @kelmany64  -  HISTÓRIA GERAL

Outras rebeliões desenvolvidas no mesmo século XVIII tomaram outra feição.
As chamadas rebeliões separatistas pensavam um novo meio de se organizar a vida no
espaço colonial a partir do banimento definitivo da autoridade lusitana. Em geral, seus
integrantes eram membros da elite que se influenciaram pelas manifestações liberais
que engendraram a Independência das Treze Colônias, na América no Norte, e a
Revolução Francesa de 1789.

Mesmo preconizando os ideais iluministas e liberais, as revoltas acontecidas no Brasil
eram cercadas por uma série de limites. O mais visível deles se manifestava na
conservação da ordem escravocrata e a limitação do poder político aos membros da elite
econômica local. Além disso, ao contrário do que apregoavam muitos historiadores,
essas revoltas nem mesmo tinham a intenção de formar uma nação soberana ou atingir
amplas parcelas do território colonial.
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Rebeliões Nativistas

Durante muito tempo, as rebeliões coloniais acontecidas no Brasil foram interpretadas
por meio de parâmetros que escapavam da natureza assumida pelas experiências que
foram historicamente desenvolvidas. Ainda hoje, sabemos que algumas pessoas
aprendem ou interpretam as rebeliões coloniais em bloco, julgando, quase sempre, todos
os eventos como uma prova incontestável do desejo e da luta pela romântica e patriótica
autonomia política da nação.

De fato, várias revoltas, motins e conspirações marcaram o nosso passado colonial e
revelavam a insatisfação dos colonos e a dificuldade de controle por parte das forças
metropolitanas. Contudo, dizer que eles lutavam pela autonomia do nosso povo ou
defendiam a construção de uma nação autônoma incorre em um grande equívoco. Afinal
de contas, as ideias de povo ou nação brasileira nem sequer eram debatidos nos meios
intelectuais da época.



Turma - ESA  -  HISTÓRIA - @kelmany64  -  HISTÓRIA GERAL

Observando os primeiros conflitos ocorridos na colônia, observamos que a intenção
fundamental era a de promover algumas mudanças nas exigências e práticas impostas
pela metrópole. Em nenhum momento, as primeiras grandes revoltas, acontecidas
entre os séculos XVII e XVIII, pretendiam extinguir o pacto colonial ou estabelecer a
independência da América Portuguesa. Com isso, temos mais um argumento que vai
contra a tradicional interpretação dada aos levantes decorridos no período colonial.

Conhecidos como revoltas nativistas, esses movimentos tiveram início no século XVII,
momento em que diversas regiões da colônia enfrentavam sérias dificuldades
econômicas provenientes da crise da economia açucareira. Adentrando o século XVIII,
vemos que essas rebeliões persistem com a rigorosa fiscalização imposta por Portugal
nessa mesma época. Entre as maiores rebeliões nativistas destacamos a Revolta de
Beckman (1684), a Guerra dos Emboabas (1708), a Guerra dos Mascates (1710) e a
Revolta de Filipe dos Santos (1720).
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Rebeliões Separatistas

Ao observarmos o processo de independência do Brasil, notamos que os desejos pela
emancipação apareceram anteriormente ao momento em que o príncipe regente, Dom
Pedro I, realizou a proclamação de 1822. Ao longo do século XVIII, em um contexto em que
a mineração tinha grande visibilidade econômica, os colonos se mostravam insatisfeitos
com as exigências, cobranças e imposições estabelecidas pela Coroa Portuguesa.

Se por um lado contabilizamos a mudança política do governo português, também devemos
destacar que essa insatisfação veio acompanhada por uma base de sustentação ideológica.
Nesse sentido, surge a necessidade de salientarmos como o Iluminismo, a Revolução
Francesa e a Independência dos Estados Unidos tiveram grande peso para que uma parte
dos colonos projetasse o fim do pacto colonial. Já nessa época, alguns filhos de nossas
elites se formavam em universidades europeias onde essas transformações eram
propagadas.



Turma - ESA  -  HISTÓRIA - @kelmany64  -  HISTÓRIA GERAL

Ao identificarmos as rebeliões separatistas, observamos que esse conjunto de fatores
atuou em favor de levantes favoráveis à quebra do pacto colonial. Contudo, vale aqui
frisar que esses movimentos não podem ser erroneamente julgados como eventos que
lutaram pela formação de uma nação autônoma. No século XVIII, a emancipação de
nosso extenso território ou o reconhecimento de uma pátria brasileira não se evidenciou
na pauta dos revoltosos dessa época.

Por meio dessa afirmativa, realizamos a construção de uma outra perspectiva com
relação ao significado da Inconfidência Mineira. Ocorrida em 1789, essa conspiração
antimetropolitana não fez menção a nenhum desejo de libertação do nosso território.
Focado no desenvolvimento de uma pátria mineira, a elite envolvida com esse
movimento estabeleceu um projeto de emancipação que preservava o trabalho escravo
em terras coloniais.
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Tocada por essa mesma separação entre as elites e as camadas menos favorecidas, a
Conjuração Baiana, de 1798, foi impulsionada por uma elite ilustrada que se afastou do
movimento ao perceber que o mesmo passava a ser controlado por populares. Mesmo
não tendo um projeto amplo de emancipação, essa revolta teve grande importância ao
tocar diretamente na questão da escravidão – um dilema que ainda perduraria por um
bom tempo em nossa história.

Por fim, em 1817, observamos uma última revolta que se desenvolveu na capitania de
Pernambuco, já conhecida pelo desenvolvimento de diversas situações de enfrentamento.
Na chamada Revolução Pernambucana, temos o discurso iluminista e o socialismo
utópico, fundamentando a fala de uma população desgastada com os altos impostos a
serem pagos e as oscilações econômicas que marcavam o lugar. Mais uma vez, a
reprimenda das cortes impediu o fortalecimento dessa situação de conflito.
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Reformas Pombalinas

Durante o reinado de Dom José I, um novo ministro inspirado por doutrinas de
tendência iluminista empreendeu diversas mudanças na administração
portuguesa. Entre 1750 e 1777, Sebastião José de Carvalho, o Marquês de
Pombal, estabeleceu uma série de reformas modernizantes com o objetivo de
melhorar a administração do Império português e aumentar as rendas obtidas
através da exploração colonial. Esse tipo de experiência condizia com uma
tendência vivida em várias monarquias europeias.
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O chamado despotismo esclarecido era uma tendência política que buscava
conciliar a face política conservadora absolutista com princípios econômicos
racionalistas. A intervenção política “esclarecida” de Pombal surgiu no momento
em que Portugal enfrentava sérios problemas econômicos.

A Coroa lusitana tinha perdido diversas de suas possessões no continente
asiático e sofria com as imposições do Tratado de Methuen, assinado junto à
Inglaterra, em 1703.
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De acordo com o tratado, Portugal se comprometia a adquirir tecidos de lã ingleses.
Em contrapartida, a Inglaterra obteria toda a produção de vinhos oferecida pelo
governo português. Esse tratado acabou gerando uma relação de extrema
dependência econômica na medida em que a demanda por tecidos era
infinitamente maior.

O déficit econômico causado por essa situação, segundo Pombal, seria amenizado
com mudanças no gasto público e na administração colonial.
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Para evitar as fraudes causadas com a cobrança do quinto, passou a exigir que os
mineradores da colônia pagassem um valor fixo de 1500 quilos de ouro por ano.
Além disso, restringiu os poderes do Conselho Ultramarino e deu fim às capitanias
hereditárias, passando-as para o controle direto do governo português. Visando
ampliar os negócios na colônia, instituiu a criação de diversas companhias de
comércio incumbidas do papel de fortalecer o setor comercial da metrópole.
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Em Portugal, preocupou-se em diminuir os gastos excessivos da Coroa Portuguesa
com a criação do Erário Régio. Tal medida, apesar de visivelmente necessária,
afrontava fortemente as regalias e privilégios de muitos integrantes do governo
imperial. No plano interno, mesmo sem sucesso, Marquês de Pombal tentou
diminuir a dependência econômica lusitana com o incentivo ao setor industrial.
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Visando controlar de perto as questões jurídicas da colônia brasileira, criou, em
1751, o Tribunal da Relação. Uma das mais polêmicas medidas impostas por esse
novo tribunal foi a de impor a expulsão dos jesuítas do Brasil.

A decisão de caráter anticlerical visava dar fim aos conflitos envolvendo os colonos
e os padres jesuítas. Enquanto os primeiros defendiam a utilização da mão-de-
obra escrava dos indígenas, os religiosos se negavam a ceder seus catequizados
para o empreendimento colonial.
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As terras anteriormente administradas pela Companhia de Jesus foram tomadas
por militares e colonos; ou doadas e leiloadas pela Coroa Portuguesa. Em 1757,
Marquês de Pombal proibiu a perseguição religiosa aos cristãos-novos e –
tempos depois – deu fim à escravidão indígena. Essa última medida visava inserir
os índios no processo de ocupação do território e transformá-los em mão-de-obra
por vias consensuais.

No ano de 1777, a morte do rei D. José I fez com que os opositores à política
pombalina afastassem o ministro do governo português. Acusado de
arbitrariedade e de cometer crimes contra o Estado, Marquês de Pombal saiu de
cena interrompendo o preterido processo de modernização política e econômica
de Portugal. Entretanto, os mecanismos de controle sobre a mineração foram
mantidos durante o governo de Dona Maria I.




