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Os impactos do iluminismo na América Portuguesa 

 

Resumo 

 

A difusão do pensamento iluminista 

Ainda que o grande responsável pela disseminação dos ideais liberais e burgueses pelo ocidente tenha sido 

Napoleão Bonaparte, através de suas batalhas e da tentativa de dominar a Europa, o iluminismo, já no século 

XVIII, atravessou o oceano e desembarcou na América com muitas respostas para uma população de 

colonos insatisfeitos com as opressões das metrópoles.  

Através de livros e jornais que chegavam na América, de encontros em lojas 

maçônicas ou mesmo de viajantes que circulavam entre a metrópole e a 

colônia, o pensamento de autores como John Locke, Montesquieu, Voltaire e 

outros conquistou até mesmo ministros, aristocratas, reis e, principalmente, 

a burguesia. No Brasil, as notícias da independência das 13 colônias e da 

Revolução Francesa abriram novas possibilidades para colonos que 

conspiraram contra a metrópole e reis em eventos como a Inconfidência 

Mineira e a Conjuração Baiana. Já em Portugal, destaca-se a influência 

iluminista na adoção de práticas esclarecidas pelo Secretário de Estado do 

Reino de Portugal, o Marquês de Pombal, durante o reinado de D. José I, a 

partir de 1750. 

O período pombalino 

Durante o século XVIII, seguindo uma tendência de despotismo esclarecido, que crescia entre monarcas e 

ministros europeus, o novo rei de Portugal, D. José I, confiou ao Marquês de Pombal grandes poderes para 

a administração do reino português. Assim, o novo Secretário de Estado dos Negócios Interiores 

desempenhou uma política administrativa para a metrópole e para as colônias que defendia uma moderna 

visão de mundo, inspirada nos ideais iluministas e na noção de razão e progresso, mas, apesar desta face 

mais esclarecida, por outro lado, Pombal ainda agia com uma força absolutista, impondo seus ideais através 

da violência e de perseguições. 

Durante os quase 30 anos da permanência de Pombal no poder, o líder português sofreu uma forte oposição, 

sobretudo da nobreza e do clero, que abominavam as reformas realizadas pelo ministro e combatiam seu 

autoritarismo. Na metrópole, Pombal, reconstruiu a cidade de Lisboa após o terremoto de 1755, realizou 

mudanças na administração do Estado, torando-a mais dinâmica (mas sem enfraquecer seu poder), 

reorganizou as forças armadas, reformou a economia e as finanças portuguesas e reestruturou a 

Universidade de Coimbra.  

Por outro lado, na colônia, as políticas pombalinas afetaram principalmente os jesuítas, causando uma grave 

crise com a Igreja Católica. Em 1759, a Companhia de Jesus foi expulsa das terras portuguesas por Pombal, 

que culpava os jesuítas pelas Guerras Guaraníticas (1750), pelas interferências na administração colonial e 

por serem um impasse para a modernização portuguesa.  

Com a expulsão dos jesuítas, houve uma mudança na própria educação e na cultura colonial, pois foram 

implementadas as escolas régias e contratados professores sem vínculos religiosos para lecionar, 

separando a educação da Igreja. O idioma Nheegatu, falado principalmente por jesuítas e bandeirantes, foi 

abolido, sendo assim instituído o português como língua oficial. 
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Nas questões administrativas, Pombal implementou o fim das capitanias 

hereditárias, decretando o retorno das terras para o Estado, em 1759. Com a nova 

divisão, e a transferência do eixo econômico do Nordeste para a região centro-sul, 

graças ao ciclo do ouro, em 1763, Pombal transferiu a capital da colônia de 

Salvador para o Rio de Janeiro, visando facilitar o escoamento de minérios 

preciosos pelo porto da cidade e dinamizar a economia da região.  

Por fim, ainda neste período, Pombal foi o responsável pela criação de uma nova cobrança que causou um 

impacto profundo na população colonial que dependia da economia aurífera, a criação da chamada derrama. 

A Inconfidência Mineira 

Durante os séculos coloniais, as revoltas de nativos, escravizados e colonos sempre foram recorrentes, 

reivindicando desde questões básicas como direito à vida e à liberdade, até mais complexas, como a 

hegemonia na exploração aurífera ou o domínio de territórios. Na região mineira, deste modo, não foi 

diferente com as passadas Guerra dos Emboabas e a Revolta de Vila Rica, que diferente da Inconfidência 

Mineira, não tinham reivindicações separatistas, influências liberais ou iluministas. 

Visto isso, a Inconfidência Mineira (1789) se destacou exatamente por ter um viés diferente das antigas 

revoltas coloniais. Ao absorver as influências da recente independência as 13 colônias e dos pensamentos 

iluministas que circulavam pela colônia, sobretudo em lojas maçônicas, os conspiradores envolvidos com 

esse movimento puderam contestar não só taxas abusivas como a derrama (principal reivindicação), mas 

também pensar no fim do pacto colonial e na emancipação política e econômica entre a colônia e a 

metrópole, instalando, na região central do Brasil, um regime republicano.  

Assim, durante o chamado ciclo do ouro, um período marcado pelas altas taxas (quinto, derrama e capitação), 

pelo aumento do custo de vida (provocado pelo alvará de 1785, que proibia manufaturas na colônia) e pela 

pouca participação dos colonos nas decisões administrativas e políticas, as ideias liberais traziam respostas 

aos questionamentos e desejos da elite local, que passou a se reunir secretamente para conspirar contra a 

Coroa portuguesa. 

Os inconfidentes, de uma forma geral, eram homens letrados e ricos, que haviam 

estudado em Coimbra ou proprietários de minas e escravizados. Dentre eles, 

nomes como Cláudio Manoel da Costa, Inácio José de Alvarenga Peixoto, 

Thomás Antônio Gonzaga e Francisco da Paula Freire eram importantes figuras 

do meio colonial. No entanto, o único fora desses padrões, sem muita influência 

política ou econômica era o alferes Joaquim José da Silva Xavier, conhecido 

como Tiradentes, que ficou marcado como um dos líderes e símbolos do 

movimento, muito mais pela punição severa que recebeu sozinho  e pela 

posterior historiografia republicana do que, de fato, por ter liderado ou elaborado 

os planos dos inconfidentes.  

Apesar da revolta ter data marcada para o dia da cobrança da derrama, os inconfidentes foram denunciados 

por Joaquim Silvério dos Reis, Basílio de Brito Malheiro do Lago e Inácio Correia Pamplona, o que possibilitou 

a Coroa portuguesa a reprimir o movimento, prender os inconfidentes e aplicar penas de exílio aos revoltosos, 

exceto para Tiradentes, que foi preso no Rio de Janeiro e, em seguida, enforcado e esquartejado, tornando-

se um grande exemplo para futuros movimentos. 

A Conjuração Baiana 

Diferente da Inconfidência Mineira, a conspiração organizada na Bahia teve influência da Revolução 

Francesa e contou com uma participação muito mais popular, o que se refletiu também nos próprios 
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objetivos do movimento e nos outros nomes pelo qual ficou conhecido, como Revolta dos Alfaiates e Revolta 

dos Búzios. 

Assim, enquanto o movimento mineiro se posicionava contra as taxas absurdas cobradas, na Bahia, havia 

um desejo de liberdade plena (inclusive para os escravizados), de abertura dos portos, de maior liberdade 

comercial e de melhoria na qualidade de vida, pois, desde a transferência da capital de Salvador para o Rio 

de Janeiro (1763), houve uma perda considerável de recursos e prestígio. As tensões entre diferentes grupos 

cresciam no final do século XIX, com saques, conflitos, prisões e punições severas, assim, os ideais de 

liberdade, igualdade e fraternidade, que atravessavam o mar vindos da França, soavam como resposta para 

os problemas locais. Desta forma, a emancipação política, a liberdade comercial, com o fim do pacto colonial, 

e a abolição da escravidão, logo se tornaram respostas para uma população aflita.  

Assim como as outras revoltas coloniais, a Conjuração Baiana fracassou após ser denunciada para a Coroa 
portuguesa, que reprimiu o movimento e aplicou pena de morte para as quatro lideranças negras do 

movimento:  os soldados Luís Gonzaga das Virgens e Lucas Dantas e os alfaiates Manuel Faustino dos 
Santos Lira e João de Deus Nascimento. O jornalista e cirurgião Cipriano Barata, um grande influenciador do 
movimento, recebeu pena branda e, posteriormente, participou de outras revoltas. 

  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lu%C3%ADs_Gonzaga_das_Virgens
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lucas_Dantas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Manuel_Faustino_dos_Santos_Lira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Manuel_Faustino_dos_Santos_Lira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o_de_Deus_Nascimento
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Exercícios 

 

1. Ao contrário do que se verificou na monarquia absolutista francesa do século XVIII, houve diversos 

Estados absolutistas nos quais os respectivos monarcas e seus ministros tentaram de alguma forma 

pôr em prática certos princípios da Ilustração, sem abrir mão, é claro, do próprio absolutismo – tal foi, 

em essência, o absolutismo ilustrado.  
Francisco José Calazans Falcon, Despotismo Esclarecido 

O rei D. José I e seu primeiro ministro Sebastião José de Carvalho e Melo – futuro marquês de Pombal, 

são considerados os representantes do despotismo esclarecido em Portugal.  Acerca do chamado 

período pombalino, é correto afirmar que:  

a) Se reorganizaram as estruturas administrativas por meio da recriação das Câmaras Municipais e 
do restabelecimento do poder dos donatários.  

b) Houve a criação de companhias de comércio na colônia e estabeleceu-se a cobrança de 100 
arrobas anuais de ouro para Minas Gerais.  

c) Se criou um tributo exclusivo para o ouro – quinto – com a intenção de evitar o contrabando e 
aumentar a arrecadação do fisco português.  

d) Por meio de uma legislação específica, ampliou-se o poder da nobreza portuguesa, além da 
distribuição de cargos públicos e de pensões vitalícias.  

e) O Brasil obteve ganhos, como o direito de comercializar diretamente com as colônias 
portuguesas na África, o que significou o fim do pacto colonial.  

 

2. O chamado “despotismo esclarecido” tem entre as caracterizações que mais se lhe apontam a de que 

patrocinava políticas de reforma das estruturas administrativas nacionais, no sentido de racionalizá-

las. Neste sentido, a América Portuguesa, sob o governo do “déspota” Pombal, foi objetivo de ampla 

reforma de suas estruturas administrativas, de que podemos tomar como exemplos as indicações 

abaixo, exceto a:  
a) Reestruturação do antigo estado do Grão-Pará e Maranhão;  

b) Laicização das escolas, exemplificada na criação das “aulas régias”;  

c) Instalação da Capitania do Piauí;  

d) Extinção do padroado régio, para ele um resquício medieval incompatível com o “século das 
luzes”;  

e) Criação das seis primeiras municipalidades piauienses (depois de Oeiras) com o objetivo de 
estender o domínio luso para o sertão. 
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3.  (Enem 2010) “O alfaiate pardo João de Deus, que, na altura em que foi preso, não tinha mais do que 

80 réis, e oito filhos, declarava que "Todos os brasileiros se fizessem franceses, para viverem em 

igualdade e abundância”. 
NMAXWELL, K. Condicionalismo da independência do Brasil. SILVA, M.N (Org.) O império luso-brasileiro. 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 influ6encia 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. 

 

4. O ideário da Revolução Francesa, que entre outras coisas defendia o governo representativo, a 

liberdade de expressão, a liberdade de produção e de comércio, influenciou no Brasil a Inconfidência 

Mineira e a Conjuração Baiana, porque: 

a) servia aos interesses de comerciantes holandeses aqui estabelecidos que desejavam influir no 

governo colonial. 

b) cedia às pressões de intelectuais estrangeiros que queriam divulgar suas obras no Brasil. 

c) apesar de expressar as aspirações de uma minoria da sociedade francesa, aqui foi adaptado pelos 

positivistas aos objetivos dos militares. 

d) foi adotado por proprietários, comerciantes, profissionais liberais, padres, pequenos lavradores, 

libertos e escravos, como justificativa para sua oposição ao absolutismo e ao sistema colonial. 

e) satisfazia aos brasileiros e aos portugueses, que desta forma conseguiram conciliar suas 

diferenças econômicas e políticas. 
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5. "Animai-vos povo bahiense!" Na manhã de 12 de agosto de 1798 as paredes das igrejas de Salvador, 

a antiga capital, apareceram com manuscritos que diziam: "Está para chegar o tempo em que todos 

seremos irmãos, o tempo em que todos seremos iguais"   
Màrio Schmidt, Nova Crítica do Brasil 500 anos de História Mal contada. 

O movimento citado teve como objetivo fundamental a independência nacional, foi liderado pelas 

camadas médias e populares e caracterizou-se por propostas sociais radicais. A influência externa 

mais destacada, a influência ideológica e a causa local desse movimento foram, respectivamente   

a) Revolução Francesa; Iluminismo; crise abastecimento.   

b) Independência Americana; Iluminismo; crise abastecimento.   

c) Revolução Francesa; Liberalismo; crise abastecimento.   

d) Independência Americana; iluminismo; crise mineração.  

e) Revolução Francesa; iluminismo; crise mineração.   

 

6. Observe a imagem a seguir: 

 
 

No Brasil, a bandeira e o seu lema Liberdade ainda que tardia estão associados a um movimento 
político que questionava o Pacto Colonial.  Eles simbolizavam a: 

a) Revolta de Vila Rica de 1720; 

b) Inconfidência Mineira de 1789; 

c) Conjuração Baiana de 1798; 

d) Revolução Pernambucana de 1817; 

e) Confederação do Equador de 1824. 
 

 

7. A Conjuração Mineira (1789) e a Conjuração Baiana (1798) possuem em comum o fato de terem sido 

movimentos que: 

I. evidenciaram a crise do Antigo Sistema Colonial. 

II. visavam à emancipação política do Brasil. 

III. apresentavam forte caráter popular. 

IV. expressavam insatisfações em face da política metropolitana, particularmente desde a queda do 
Marquês de Pombal. 

Assinale: 
a) se apenas a afirmativa II estiver correta. 

b) se apenas as afirmativas I e IV estiverem corretas. 

c) se apenas as afirmativas III e IV estiverem corretas. 

d) se apenas as afirmativas I , II e III estiverem corretas. 

e) se todas as afirmativas estiverem corretas. 
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8. A colonização portuguesa fez-se sob a tutela dos princípios econômicos mercantilistas, que               

priorizavam a atuação do Estado e destacavam o metalismo. No Brasil, houve participação de 

companhias de comércio com a finalidade de agilizar os negócios metropolitanos. Essas companhias: 

a) no século XVIII, tiveram apoio do Marquês de Pombal, que era o secretário do rei D. José I. 

b) restringiram suas atividades à importação do algodão e do café no século XVIII.  

c) tentaram livrar, no século XVIII, a economia do monopólio do açúcar, incentivando a livre 

concorrência.  

d) tiveram êxito nas suas tentativas de dinamizar o comércio colonial do Sudeste, no século XVII.  

e) restringiram-se ao comércio do algodão, sendo extintas no século XVII. 

 

9. "A falta de consistência ideológica não invalida o significado (...) do movimento. Era um sintoma da 

desagregação do Império português da América. A Coroa portuguesa bem o sentiu e tentou, por um 

castigo exemplar (1792), deter a marcha do processamento histórico e impedir, pelo terror, que seus 

domínios seguissem o exemplo da América inglesa. Refletia, por outro lado, os impulsos de um povo 

que tomava consciência de sua realidade, suas particularidades e suas possibilidades. Esse sentido 

foi nacionalista."  
O texto descreve uma realidade que pode ser associada à:  

a) Inconfidência Mineira.  

b) Guerra dos Farrapos.  

c) Guerra dos Emboabas.  

d) Revolução Pernambucana,  

e) Confederação do Equador, 

 

10. O texto abaixo é um fragmento de uma das proclamações fixadas em lugares públicos da cidade de 

Salvador pelos líderes da Conjuração Baiana de 1798:  
“O poderoso e magnífico povo bahinense republicano desta Cidade da Bahia Republicana (…) ordena, 

manda e quer que para o futuro seja feita nesta cidade e seu termo a sua revolução para que seja 

exterminado para sempre o péssimo jugo reinavel da Europa…”  
citado por Inês Inácio e Tânia de Luca. Documentos do Brasil colonial. SP: Ática, 1993. p. 167–168 

Comparando a Conjuração Baiana com a Mineira de 1789, pode-se afirmar que:  

a) A Inconfidência Baiana teve um conteúdo político republicano enquanto a Mineira, liderada por 

poetas e intelectuais, tendia à monarquia.  

b) A Inconfidência Baiana ao contrário da Mineira, contou com grande participação popular e 

contestou abertamente a escravidão.  

c) A Inconfidência Baiana foi reformista, propondo reformas favoráveis ao povo, a Mineira foi mais 

radical e revolucionária.  

d) Os tributos cobrados pela Metrópole foram essenciais à eclosão do movimento na Bahia, o 

mesmo não ocorrendo na rica Minas Gerais.  

e) A Inconfidência Mineira planejava libertar o Brasil do domínio português, a Baiana preocupava-

se com a independência da Bahia.  

 



 
 

 

 

8 

História 
 

Gabarito 

 

1. B 

Uma das principais medidas de Pombal foi a instituição de novos impostos para tentar solucionar a crise 

econômica portuguesa. 

 

2. D 

As reformas pombalinas não abalaram o regime do padroado régio, que só terminou com a Proclamação 

da República (1889), tornando o Estado brasileiro oficialmente laico. 

 

3. E 

Composta por populares e pela classe média baixa, a Conjuração Baiana ou Revolta dos Alfaiates foi um 

movimento inspirado na Revolução Francesa com um caráter mais radical que buscava se emancipar 

dos domínios de Portugal. 

 

4. D 

O Iluminismo influenciou diversas revoltas nas Américas que se baseavam na defesa da liberdade, seja 

ela religiosa, política ou comercial. No caso do Brasil, a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana 

foram revoltas de caráter separatista que foram fortemente influenciadas pela Revolução Francesa. 

 

5. A 

O movimento, ocorrido na Bahia, tinha caráter separatista. 

 

6. B 

Fortemente inspirada pelas ideias iluministas e pela revolução francesa, a bandeira da Inconfidência 

Mineira possuía características em comum com o slogan do movimento francês. 

 

7. B 

Tais medidas tinha como objetivo ampliar os recursos transferidos a metrópole, para solucionar a crise 

econômico portuguesa. 

 

8. A 

Criadas por Pombal, as companhias e o monopólio do comércio colonial tinham como objetivo restaurar 

a situação econômica de Portugal. 

 

9. A 

A conjuração mineira foi um dos mais importantes movimentos emancipacionistas da história colonial. 

 

10. B 

As camadas sociais participantes de cada um dos movimentos, assim, como a questão da escravidão 

são as principais diferenças entre a Conjuração Mineira e a Bahia. Enquanto na Bahia o movimento tinha 

caráter mais popular e defendia a abolição, em Minas Gerais havia forte participação das elites e não se 

levantava a bandeira da escravidão.  

 


