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ILUMINISMO 
 

A palavra Iluminismo vem de luz e se refere à capacidade 

que a razão tem de tudo iluminar. O Iluminismo é uma ideologia 
burguesa e que surgiu na Inglaterra, no século XVIII. Sua 
importância reside no fato de: ter influenciado o desenvolvimento 

da ciência moderna, a queda do Antigo Regime, a Independência 

dos EUA, a Revolução Francesa, o processo de independência das 

colônias espanholas na América e de nossa independência. O 
Iluminismo também é denominado de Ilustração ou Filosofia das 
Luzes. 

 

A BURGUESIA E O ILUMINISMO 
 

À medida que se fortalecia e formulava críticas ao Antigo 
Regime, a burguesia foi desenvolvendo sua própria ideologia, 
tendo por base o seguinte argumento: O Estado só é 

verdadeiramente rico se for internacionalmente poderoso; para 
ser internacionalmente poderoso, precisa expandir as atividades 
capitalistas; Só expande as atividades capitalistas se der liberdade 
e poder social para a burguesia. 

 

Foi esse argumento burguês que, investindo 
implicitamente contra os privilégios da nobreza, corroeu, aos 
poucos, o equilíbrio das forças sociais do Estado absolutista e do 
Antigo Regime. Ao mesmo tempo, propiciou o surgimento do 
Iluminismo. Os valores fundamentais do Iluminismo estavam 

ligados de alguma maneira ao desenvolvimento do comércio e do 

individualismo burguês. A atividade econômica fundamental da 

burguesia era o comércio. Essa atividade tinha como regra de 
desenvolvimento o jogo da oferta e da procura, que, por sua vez, 
era o resultado da ação individual de inúmeras pessoas lutando por 
seus próprios interesses econômicos. O comércio, então, 
despertava nos homens o espírito de competição, estimulando o 
individualismo. Os principais valores enfatizados pelo Iluminismo 

eram: igualdade, tolerância religiosa ou filosófica, liberdade e 

propriedade. Por outro lado, combatia: o absolutismo 

monárquico, o Mercantilismo e o poder da Igreja. Em suma, 

combatia o Antigo Regime. 
Entre os precursores do Iluminismo podemos destacar: 

René Descartes – matemático e filósofo francês, é considerado um 
dos fundadores do racionalismo moderno. Defendia, em termos 
básicos, que omente através de métodos lógicos e racionais o 
homem poderia atingir o conhecimento científico. Para ele, a única 
verdade inquestionável era a existência dos próprios pensamentos. 
Daí sua célebre frase: Penso, logo existo. John Locke – filósofo 
inglês, é considerado por muitos como o pai do Iluminismo. Em sua 
principal obra, “Ensaio sobre o entendimento humano”, afirma que 
nossa mente é como uma tábua rasa, sem nenhuma ideia. Tudo o 
que adquirimos é devido à experiência. Para ele, nossas primeiras 
ideias vêm à mente através dos sentidos. Depois, combinando e 
associando as primeiras ideias simples, a mente forma ideias cada 
vez mais complexas. Em resumo, todo o conhecimento humano 
chega à nossa mente através dos sentidos (empirismo) e, depois, 
desenvolve-se pelo esforço da razão. Em termos políticos, Locke 
condenou o absolutismo monárquico, revelando sua grande 
preocupação em proteger a liberdade individual do cidadão 
(liberalismo político). Os valores do Iluminismo, aplicados a vida 
social e política, também se manifestaram na teoria econômica 
através de duas escolas: 

 

I – Escola Fisiocrática – o termo fisiocracia vem do grego 
fisis = natureza e cratos = poder. O principal representante dessa 
escola foi o francês François Quesnay, que era contrário à 
intervenção do estado na vida econômica. Defendia a valorização 
da agricultura como única atividade verdadeiramente criadora de 
riquezas para uma nação. Os fisiocratas pregavam a implantação 
de um capitalismo agrário, baseado no aumento da produção 
agrícola. 

 

II – Escola do Liberalismo Econômico – Adam Smith foi o 
principal representante. Escreveu a obra “O Ensaio sobre a riqueza 

das nações.” Criticou a política Mercantilista. Para ele, a economia 
deveria ser dirigida pelo jogo livre da oferta e da procura de 
mercado (laissez-faire). Para Adam Smith, o trabalho em geral 
representava a verdadeira fonte de riqueza para as nações. 
Defendia também: a propriedade privada, a sociedade industrial, a 
ordem burguesa capitalista, a mão-de-obra livre e assalariada. 

 
OS GRANDES PENSADORES ILUMINISTAS 
Os principais pensadores ligados ao Iluminismo foram: 

 
Montesquieu - jurista francês, escreveu “O espírito das 

leis”. Defendeu a separação dos três poderes. Voltaire – destacou-
se por defender a liberdade de pensamento, destacou-se também 
pelas críticas que fazia ao clero católico, à intolerância religiosa e à 
prepotência dos poderosos. Em termos políticos, não era 
propriamente um democrata, mas defensor de uma monarquia 
respeitadora das liberdades individuais, governada por um 
soberano esclarecido. Influenciou o “Despotismo Esclarecido”. 
Jean-Jacques Rousseau – escreveu a obra “O contrato social”, na 
qual expôs a tese de que o soberano deveria conduzir o estado 
segundo a vontade geral de seu povo, sempre tendo em vista o 
atendimento do bem comum. Somente esse estado, de bases 
democráticas, teria condições de oferecer a todos os cidadãos um 
regime de igualdade jurídica. Em outra de suas importantes obras, 
o “Discurso sobre a origem da desigualdade entre os homens”, 

Rousseau glorificou os valores da vida natural e atacou a 
corrupção, a avareza e os vícios da sociedade civilizada. Emanuel 

Kant – filósofo alemão elaborou uma teoria crítica do 
conhecimento, afirmando em linhas gerais que todo objeto a ser 
conhecido está inter-relacionado com o sujeito que processa o 
conhecimento. O ser em si não existe enquanto objeto do 
conhecimento. Segundo Kant, foi através do Iluminismo que a 
mente humana alcançou a idade adulta, a maioridade. 

 
A REVOLUÇÃO FRANCESA 

 
O final do século XVIII, diversos setores da sociedade 

francesa se uniram para pôr fim ao absolutismo. A burguesia 
liderou o movimento, pois queria expandir seus negócios, mas os 
resquícios do sistema feudal atrapalhavam seus planos. As massas 
populares, estimuladas pelos ideais iluministas de liberdade, 
igualdade e fraternidade, também aderiram ao movimento. O 
movimento radicalizou-se, originando uma verdadeira revolução. 
No final, tudo ficou com a cara da burguesia. Estamos falando da 
tão celebrada Revolução Francesa. Ela inspirou movimentos de 
libertação em diversas partes do mundo e abriu caminho para a 
expansão definitiva do capitalismo. Significações e importâncias 
históricas da Revolução Francesa: 
� Pôs fim ao absolutismo monárquico na França. 
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� Aboliu os privilégios da nobreza e do clero. 
� Significou a concretização dos ideais iluministas em nome da 

burguesia. 
� Acabou com os vestígios do sistema feudal e do Antigo Regime 

na França. 
� Assinala o fim da Idade Moderna e o início da Idade 

Contemporânea. 
� Influenciou os processos de independência na América (sem 

incluir os E.U. A). 
� Abriu caminho para a expansão do capitalismo na França. 

 

A FRANÇA PRÉ-REVOLUCIONÁRIA 
 

Em termos sociais – A França era o país mais populoso da 
Europa Ocidental (com mais de 25 milhões de habitantes), a 
maioria da população residia no campo, sendo explorada de forma 
feudal, sociedade dividida em estamentos sociais (estados ou 
ordens rigidamente estabelecidas) e bastante diversificada (o 1º e 
2º Estados não pagavam impostos, somente o 3º Estado era que 
pagava). 

 
PRIMEIRO ESTADO – formado pelo clero (Alto Clero e Baixo 

Clero), contava com aproximadamente 120 mil pessoas 
SEGUNDO ESTADO – contava com aproximadamente 350 

mil pessoas, formado pela nobreza que estava dividida em três 
grupos: Nobreza Cortesã – vivia no palácio de Versalhes, à custa de 
pensões e cargos públicos; Nobreza Provincial – era latifundiária e 
aristocrática, vivia nos campos à custa das explorações dos servos, 
através das obrigações servis; Nobreza de Toga. 

– formada por ricos burgueses que em função do seu poder 
econômico comprovam títulos de nobreza e cargos políticos de 
prestígio. 

TERCEIRO ESTADO – com mais de 24 milhões de pessoas, 
era a grande maioria da nação francesa. Formava uma massa 
economicamente heterogênea dividida em: 
� camponeses/servos, burguesia (grande, média e pequena) e 

os Sans Culottes (camada social 
� urbana, composta de  aprendizes  de ofícios, assalariados,  

desempregados e artesãos). O Terceiro Estado se opunha aos 
privilégios do clero e da nobreza e reivindicava um regime 
jurídico de igualdade de todos perante a lei. 

Em termos econômicos – economia predominantemente 
agrária dentro de uma estrutura feudal, onde 80% da população 
trabalhavam no campo, havia falta de alimentos ocasionada 
principalmente por problemas climáticos (secas e inundações), 
desemprego, miséria, fome, e dificuldades graves em função da 
crise da indústria têxtil francesa que sofria com a concorrência da 
indústria têxtil inglesa. Além desse quadro, havia um grande déficit 
público e crônico em função de envolvimento da França na Guerra 
dos Sete Anos (com a Inglaterra) e na luta de independência das 
Treze Colônias na América. 

Em termos políticos – o absolutismo monárquico já se 
apresentava como uma política decadente sem ter noção de que o 
desenvolvimento do capitalismo exigia uma reestruturação do 
Estado. Essa consciência provinha da burguesia que utilizando o 
fundamento filosófico das ideias iluministas difundiam os 
princípios de liberdade, igualdade e fraternidade. 

 

O PROCESSO DE EMANCIPAÇÃO DO BRASIL (1808-
1831) 

 

A CRISE E O FIM DO SISTEMA COLONIAL DE 
EXPLORAÇÃO DO BRASIL 

 
A crise e o fim do sistema colonial de exploração do Brasil 

deram início ao processo de nossa independência. Logo se 
subentende que, ao falarmos dos fatores da crise e do fim do 
sistema colonial de exploração, estamos também falando dos 
fatores que ocasionaram a Independência do Brasil. 

 

FATORES DA CRISE E DO FIM DO SISTEMA COLONIAL 
DE EXPLORAÇÃO DO BRASIL 

 
a) Dilema entre a Coroa Portuguesa (Metrópole) X Elite Colonial 

brasileira (Colônia). Esse dilema evoca o seguinte questionamento: 
como é possível continuar explorando sem permitir o 
desenvolvimento? A Metrópole desejava continuar explorando, 
tendo em vista o pacto colonial; a Colônia, por sua vez, desejava o 
desenvolvimento e o fim desse pacto. Para evidenciar essa situação, 
é importante frisar que a Coroa Portuguesa, em 1785, através do 
“Alvará de 1785”, proibiu na Colônia a instalação de indústrias de 
ferro, pólvora e tecidos, assim como proibiu a profissão de ourives 
(joalheiros). 
b) As Revoltas Separatistas/Emancipacionistas (Conjurações) 

Os Movimentos Nativistas (não-separatistas) desejavam 
modificar alguns aspectos do pacto colonial, sem que houvesse o 
fim da dominação portuguesa sobre o Brasil. Principais rebeliões: 
Guerra dos Mascates, Revolta de Beckmam, Guerra dos 

Emboabas e Revolta de Vila Rica ou de Felipe dos Santos. 
Os Movimentos Emancipacionistas (separatistas) 

desejavam o fim do pacto colonial e da dominação portuguesa 
sobre o Brasil. Principais Movimentos Emancipacionistas: 

Conjuração Mineira – 1789: Teve como fator a cobrança da 

Derrama. Foi mais colonial do que social. Foi elitista e ocorreu 
quando o ouro estava em baixa. Teve como influências externas: os  
ideais iluministas de igualdade, liberdade e fraternidade, a 
Independência dos EUA e a Revolução Francesa. Teve como planos: 
fundar uma república em MG, criar universidades, independência 

política mineira – a questão do patriotismo, incentivar a 
natalidade e desenvolver indústrias. Os efeitos da imagem política 
de Tiradentes. 

 

Conjuração Baiana ou Revolta dos Alfaiates – 1798: Teve 
como fator: a miséria, a fome e a exploração das classes populares. 
Foi mais social do que colonial. Foi um movimento popular. Teve 
as mesmas influências externas da Inconfidência Mineira. Teve 
como planos: fundar uma república democrática, abolição da 

escravidão, aumentar a remuneração dos soldados, promover a 
abertura dos portos brasileiros aos navios de todas as nações e a 
melhoria das condições de vida da população. 

 

Revolução Pernambucana – 1817: Teve como fator: o 
crescente aumento dos impostos por parte da Coroa portuguesa e 
as condições sociais e econômicas em que vivia toda a população 
pernambucana. Ocorreu quando a família real portuguesa se 
encontrava no Brasil. Contou em um primeiro momento com a 
participação da elite e dos segmentos sociais pobres. Teve as 
mesmas influências externas da Conjuração Mineira e da 
Conjuração Baiana. Teve como planos: proclamar uma república, 

elaborar uma Constituição, extinguir alguns impostos, conceder 

liberdade religiosa e de imprensa e a igualdade para todos, 

EXCETO AOS ESCRAVOS. A Revolução Pernambucana foi a única 
rebelião anterior à Independência do Brasil que ultrapassou a fase 
da conspiração. Os rebeldes chegaram a tomar o poder. 

c) Os Ideais Iluministas - “Liberdade, Igualdade e Fraternidade”. 

d) A Independência dos EUA - determinou um “caminho padrão”           
(modelo) aos expedientes de independência, a saber: Proclamação 

da Independência – Proclamação da República – Fim da 

Escravidão. 
e) A Revolução Industrial – era incompatível com o sistema de 
exploração colonial, pois a Revolução 

Industrial defendia a mão-de-obra assalariada e o 
liberalismo econômico. 

f) As Guerras Napoleônicas ou Era Napoleônica – depois 
da decretação do “Bloqueio Continental” (tentativa de arruinar 
economicamente a Inglaterra), em 1806, ocasionou a fuga da 
família real portuguesa para o Brasil, em 1808, escoltada pela 
Marinha Mercante Inglesa. 

g) A Abertura dos portos brasileiros, em 1808, às nações 

amigas - na realidade privilegiou a entrada de mercadorias inglesas 
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no Brasil através do “Tratado de Comércio e Navegação de 1810”. 
De acordo com esse tratado, os produtos ingleses pagavam menos 
impostos, ou seja, 15%, enquanto as mercadorias portuguesas 
pagavam 16%, e de outras nações pagavam 24%. A abertura dos 

portos brasileiros às nações amigas acabou por decretar, na 

prática, o fim do pacto colonial. 

 
O PROCESSO FINAL DA INDEPENDÊNCIA 
Além dos fatores já mencionados, merecem também 

destaque: 
 
a) A elevação do Brasil a Reino Unido ao de Portugal e de 

Algarves, em 1815 – Na prática, o Brasil deixou de ser colônia de 
Portugal e adquiriu autonomia administrativa. 

 
b) A Revolução Liberal do Porto, em 1820 – embora essa 

revolução tenha sido liderada pela burguesia lusitana, também 
contou com apoio de diversos segmentos sociais de Portugal. 
Vitoriosos, os revoltosos conquistaram o poder em Portugal e 
decidiram elaborar uma Constituição de caráter liberal, limitando 
os poderes de D. João VI, caso o mesmo não retornasse para 
Portugal. Pretendiam também recolonizar o Brasil. O rei queria 
ficar no Brasil, e adiou o quanto pôde seu regresso à metrópole. 
Tropas portuguesas estacionadas no Rio de Janeiro, porém, 
obrigaram-no a decidir voltar para Portugal em abril de 1821. As 
Cortes de Lisboa (Assembleia que representava os interesses da 

burguesia portuguesa e que passou a controlar o governo de 

Portugal após a Revolução Liberal do Porto) para recolonizar o 
Brasil, tomaram medidas que restringiram a autonomia do governo 
brasileiro, enfraquecendo a autoridade de D. Pedro. Depois, 
passaram a exigir a volta do príncipe regente (D. Pedro) a Portugal. 
Diante dessa situação, a elite brasileira (grandes proprietários) logo 
percebeu as intenções das Cortes de Lisboa e organizou-se em 
torno de D. Pedro, dando-lhe apoio para resistir e desobedecer às 
ordens que chegavam de Lisboa. 

 
c) A declaração do “Dia do Fico” em 9 de janeiro de 1822, 

por D. Pedro – O Significado Histórico do Dia do Fico se expressa 
no fortalecimento da posição da colônia na sua busca por 
independência e na efetivação do distanciamento das restrições 
impostas por Portugal. 

 

d) Por fim, no dia 07 de setembro de 1822, foi proclamada 
oficialmente a independência do Brasil e 

D. Pedro foi aclamado imperador e coroado com o título de 
D. Pedro I. 

 
SIGNIFICADOS E LIMITES DA INDEPENDÊNCIA: 
 
� A elite colonial assumiu o poder e o povo continuou afastado 

da vida e das decisões políticas. 
� A escravidão foi mantida. 
� O Brasil continuou um país agroexportador. 
� Embora tenha conquistado a independência política de 

Portugal, acabou se tornando economicamente dependente 
da Inglaterra. 

� Assumiu a forma monárquica de governo (Essa situação trará 
problemas no reconhecimento da independência). 

� Uma nova ordem constitucional foi estabelecida, porém o 
Brasil não se tornou liberal, nem democrático. 

 
A INDEPENDÊNCIA DA AMÉRICA ESPANHOLA 

 
Influenciada pelas ideias liberais a elite criolla da América 

desejava sua autonomia em relação a Espanha e aos chapetones 
(altos funcionários espanhóis que administravam as colônias 
americanas). As Guerras Napoleônicas na Europa e a consequente 
invasão da França à Espanha, com a deposição de Fernando VII e 

ascensão de José Bonaparte (irmão de Napoleão) facilitaram os 
desejos de independência da elite colonial americana. 

 

Principais causas: 
� Influência das ideias Iluministas e da Revolução Francesa. 
� Interesse de Inglaterra (Revolução Industrial) e Estados Unidos 

em ampliar mercados. 
� Influência da independência dos Estados Unidos. 
� Contrariedade ao sistema de exploração econômica, o Pacto 

Colonial. 
� Interesse dos Criollos em conquistar o poder político. 
� Formação das oligarquias rurais, os Caudilhos, chefes políticos 

e militares regionais. 
� Invasão Napoleônica à península Ibérica, desestabilizando 

controle espanhol sobre colônias. Estátua de Simon Bolívar, 
um dos principais líderes do processo de independência do 
continente. 

 

Alguns destaques: 
� Colômbia (1819), Venezuela (1821) Equador – libertados por 

Simon Bolívar. 
� Paraguai – Se tornou independente em 1811, foi governado por 

Gaspar Francia e após por Carlos Antônio Lopes e Solano 
Lopes, o qual participou da Guerra do Paraguai. 

� Uruguai – Se tornou livre em 1814 e foi anexado ao Império 
brasileiro sob o nome de província Cisplatina, separando-se 
em 1828. 

� Panamá – Independência com a ação dos EUA (questão do 
canal do Panamá). 

� Cuba – ultima colônia a se tornar livre (1898), foi dominada 
pelos EUA a partir de 1901 com a Emenda Platt. 

 

Bolivarismo ou Pan-americanismo 
 

Muitos defenderam uma política de cooperação e 
solidariedade entre as nações latino-americanas, na tentativa de 
impedir o avanço e a dominação das potências imperialistas. Um 
de seus principais defensores foi SIMON BOLÍVAR, que no 
Congresso do Panamá (1826), através da Carta de Jamaica, 
defendeu a união dos países da América Latina ante a ameaça dos 
europeus e norte-americanos. O Bolivarismo acabou não dando 
certo devido a fatores tais como: 

� Interesse dos EUA e Inglaterra em manter a América 

fragmentada; 

� Oposição do Brasil, que havia mantido a unidade 

territorial após a independência e tinha pretensões 

imperialistas sobre a região platina; 

� O caudilhismo, devido ao fato de os caudilhos não 

desejarem uma integração (política regional). 

 
O movimento emancipacionista contou com a liderança 

dos chamados “libertadores da América” – Simón Bolívar, José de 
San Martin, José Sucre, Bernardo O’Higgins, Augustin Itúrbide, 
Miguel Hidalgo e José Artigas. A primeira tentativa de emancipação 
ocorreu no México, em 1810, sob a liderança do padre Miguel 
Hidalgo. No ano de 1821, o General Augustin Itúrbide proclama a 
independência do México. 

 

QUESTÕES DE FIXAÇÃO 
 

1. Descreva a ordem política e social que o Iluminismo 

criticava e pretendia destruir. 
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2. Identifique três pensadores iluministas e suas 

respectivas ideias. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Identifique duas divergências entre o pensamento 

iluminista e o pensamento do Clero e da Nobreza. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Cite, a partir dos descontentamentos do Terceiro Estado 

em relação ao Antigo Regime, 2 (duas) ações 

empreendidas pelos revolucionários franceses que tenham 

contribuído para alterar o quadro político e social da 

França no século XVIII. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Elabore um quadro comparativo entre a Conjuração 

Mineira e a Conjuração Baiana que contenha as seguintes 

informações: ano que ocorreu, contexto, influência 

ideológica, causas e consequências. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Sendo iguais entre si os homens são também 

independentes na ordem da natureza: são livres. A 

sociedade, pois, é obra da vontade dos homens. A lei na 

sociedade é a expressão livre e solene da vontade geral. 

O texto acima reflete o ideário liberal da Revolução 

Francesa, que influenciou as colônias espanholas da 

América, no momento de suas independências. Identifique 

e explique duas ideias apontadas no texto que evidenciem 

a relação entre a Independência do México e os princípios 

norteadores da Revolução Francesa. 

 

 

 

 

 

 

 

7. A independência do Brasil, quando comparada com a 

independência dos demais países da América do Sul, 

apresenta semelhanças e diferenças. Indique duas 

semelhanças e duas diferenças. 

 

 

 

 

 

 

 

8. O temor da população culta e ilustrada diante da 

perspectiva de agitação das massas explica porque a ideia 

de realizar a Independência com o apoio do príncipe 

pareceria tão sedutora: permitiria emancipar a nação do 

jugo metropolitano sem que para isso fosse necessário 

recorrer à rebelião popular. 

 

Com base na leitura do texto, explique a emancipação 

política do Brasil como um movimento elitista e 

conservador. Apresente duas razões, políticas ou 

econômicas, para a independência do Brasil. 
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9. Descreva os limites no liberalismo no Brasil no contexto 

do processo de emancipação política da América. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GABARITO  
 

1. O Iluminismo criticava o Antigo Regime, isto é, o Absolutismo, as 

práticas mercantilistas e a sociedade estamental, fundada nos 

direitos de nascimento. Essa ordem que, no princípio, favoreceu o 

desenvolvimento burguês, acabou por se constituir um 
empecilho ao desenvolvimento capitalista. 

2. Voltaire: anticlerical, crítico da interferência da Igreja, defensor 

da liberdade de expressão; Montesquieu: crítico da 

concentração de poderes, teorizou sobre a divisão tripartite do 

poder (Legislativo, Executivo, Judiciário); Rousseau: defendia a 

igualdade de todos perante a lei; criticou a democracia 

representativa, dizia que só a democracia direta era válida; 

criticou também a propriedade privada, sem contudo defender 

sua extinção. 

3. O Iluminismo, de caráter racional, entre outras coisas, não 

aceitava que decisões políticas pudessem receber influência 

divina (a origem divina do poder real); defendia a escolha dos 

governantes pelos governados e compreendia que a economia 

prescindia da ação do Estado, por seguir regras próprias e 
naturais. 

4. A defesa dos princípios de liberdade e de igualdade jurídica 

através da abolição dos privilégios, da Constituição Civil do Clero, 

da liberdade de associação, do confisco dos bens eclesiásticos, da 

proclamação dos Direitos do Homem e do Cidadão, de medidas 

adotadas para a implantação de governos representativos (voto 

censitário, sufrágio universal), da abolição da escravidão nas 
colônias francesas, entre outras medidas. 

5. Ao longo do século XVIII ocorreram diversas situações de conflito 

envolvendo os colonos brasileiros e a administração 

metropolitana. Nessa época, a ampliação dos impostos, o rigor da 

fiscalização decorrente da exploração aurífera e a decadência do 

açúcar foram alguns dos motivos que cercaram a ocorrência 

dessas revoltas. No caso de Minas, os mineradores de Vila Rica e 

outros membros da elite mostravam-se insatisfeitos com a 

política fiscal e a cobrança da derrama. Por outro lado, a cidade 

de Salvador era palco de uma grave crise econômica que se 

arrastava desde a crise do açúcar e a transferência da capital para 

o Rio de Janeiro. Além disso, devemos notar que os participantes 

dessas mesmas revoltas estiveram diretamente influenciados 

pela ideologia iluminista. Mais uma vez, notamos o caráter elitista 

de tais movimentos, os quais eram sustentados por uma elite 

letrada e, em alguns casos, instruída nas universidades europeias. 

No entanto, a despeito de um projeto de nação independente, 

vemos que a Conjuração Baiana e a Inconfidência Mineira não se 

separaram apenas por um hiato temporal. A falta de comunicação 

entre os centros de colonização e a ausência de um sentimento 

nacional anula qualquer possibilidade de se considerar que tais 

revoltosos se sentiam integrantes de uma nação que merecia a 

sua independência. Na maioria dos casos, a autonomia era 

projetada em esfera local. No caso mineiro, a limitação do 

movimento às discussões de uma elite enriquecida acabou 

fazendo com que a escravidão não entrasse em sua pauta, já que o 

fim desta prejudicaria boa parte dos inconfidentes. No caso 

baiano, a divulgação de panfletos acabou disseminando a causa 

emancipacionista entre setores populares e favoráveis à abolição. 

Assim que a Conjuração Baiana ganhava contornos mais radicais 

e populares, os líderes intelectuais da causa acabaram se 

afastando do movimento. Talvez, assim como os inconfidentes 

mineiros, eles temiam os efeitos de uma revolta emancipacionista 

conduzida pelas camadas menos favorecidas da população. Por 

fim, vemos que a revolta baiana se diferenciou da conspiração 

mineira assim que os agentes sociais de cada acontecimento se 

diferiram em suas origens e interesses. 

6. Duas dentre as ideias e respectiva explicação: liberdade – o 

homem deve respeitar a lei, desde que essa seja expressão da 

vontade dos cidadãos. soberania nacional – o poder de fazer as 

leis reside na nação, formada pelo conjunto de seus cidadãos, que 

o delega condicionalmente a seus representantes e governantes. 

igualdade civil – todos são iguais perante a lei e entre si, não 
sendo tolerado qualquer tipo de privilégio. 

7. Dentre as semelhanças entre os processos de independência do 

Brasil e o das demais colônias ibéricas, devemos evidenciar: a 

liderança da emancipação política coube às camadas dominantes 

coloniais, influenciadas pela ideologia liberal e apoiadas pela 

Inglaterra capitalista industrializada; após a vitória do 

separatismo, essas oligarquias políticas assumiram o controle 

dos recém-fundados Estados nacionais latino-americanos e 

mantiveram inalterada a estrutura social e econômica colonial, 

além de impedir a participação política das camadas populares. 

Quanto às diferenças, podemos salientar: no caso brasileiro 

ocorreu uma transição conservadora, porque a ruptura de 

relações com Portugal não foi realizada através de revoltas ou 

revoluções, e as lutas contra as autoridades metropolitanas foram 

localizadas e tiveram curta duração. Completada a independência 

em 1822, sob a liderança do príncipe português D. Pedro, foi 

adotado o regime monárquico e se manteve a unidade política 

nacional. Na América Espanhola, a ruptura do sistema colonial, 

liderada pelos criollos, foi conquistada através de guerras 

prolongadas, com batalhas sangrentas. Conseguida a autonomia 

política, foi adotado o regime republicano presidencialista, e todo 

o território fragmentou-se, dando origem aos vários Estados 

nacionais onde hoje se fala o castelhano. 

8. O processo histórico que culminou no “7 de setembro de 1822”, 

data em que se completou a separação entre Brasil e Portugal, foi 

liderado por setores das elites aristocráticas identificadas com os 

grandes proprietários, apoiadas pelo príncipe português D. Pedro 

de Bragança. A Independência, assim realizada, assumiu o 

aspecto de uma transição conservadora porque manteve 

inalterada a estrutura de produção colonial, baseada no 

latifúndio escravocrata, e também porque não rompeu a 

dependência econômica em relação à Grã-Bretanha. 

9. No final do século XVIII e início do XIX, aumentaram no Brasil as 

pressões e descontentamento contra o monopólio comercial 

imposto por Portugal ao Brasil. As elites agrária e comercial 

brasileira desejavam liberdade econômica para poder ampliar o 

comércio de seus produtos. Esta liberdade só seria obtida com a 

independência do país. Desde a Inconfidência Mineira (1789) e 

outros movimentos sociais contrários ao domínio português 

sobre o Brasil, era muito grande a insatisfação com relação à 

cobrança de altas taxas e impostos exigidos pela metrópole 

(Portugal). Portanto, a independência era vista como uma forma 

de libertação destes impostos abusivos. Influência de 

movimentos externos liberais e, portanto, contrários ao 

colonialismo. Entres estes movimentos políticos e sociais, 

podemos citar a Independência dos Estados Unidos (1776) e a 

Revolução Francesa (1789). Estes ideais chegaram ao Brasil, 

aumentando as pressões política contra o domínio português 

sobre o Brasil. Após a Revolução Liberal do Porto, a corte 

portuguesa exigiu o retorno de D. João VI para Portugal. Dom 

Pedro ficou no Brasil como príncipe regente. Percebendo o 

aumento do movimento político no Brasil pela conquista da 

liberdade, a corte portuguesa passou a pressionar Dom Pedro 

para que ele também fosse para Portugal. Esta situação foi 

encarada no Brasil como uma tentativa de Portugal recolonizar o 

Brasil, gerando mais insatisfação e aumentando os anseios pela 
conquista da liberdade. 

10. A palavra liberal refere-se a uma filosofia política que tenta 

limitar o poder político, defendendo e apoiando os direitos 

individuais. Tais ideias surgiram com os pensadores iluministas 

do século XVIII,  como John Locke e Montesquieu, que tentaram 

estabelecer os limites do poder político ao a firmarem que 

existiam direitos naturais e leis fundamentais de governo que 

nem os reis poderiam ultrapassar sob o risco de se 

transformarem em tiranos.Tais pensamentos combinavam com a 
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ideia de que a  liberdade comercial iria ser benéfica a todos. Tal 

ideia foi posteriormente associada com a defesa do capitalismo. O 

liberalismo econômico pregava o fim da intervenção do Estado na 

produção e na distribuição das riquezas, o fim das medidas 

protecionistas e dos monopólios e defendia a livre concorrência 

entre as empresas. No Brasil, as ideias liberais chegaram no início 

do século XIX, tendo maior influência a partir da Independência 

de 1822. O liberalismo brasileiro só pode ser entendido com 

referência à realidade brasileira. Os principais adeptos foram 

homens interessados na economia de exportação e importação, 

muitos proprietários de grandes extensões de terra e escravos. 

Ansiavam por manter as estruturas tradicionais de produção, 

libertando-se do jugo de Portugal e ganhando espaço no livre-

comércio. Esta elite tencionava manter as estruturas sociais e 

econômicas. Após a independência, os liberais tencionavam 

ampliar o poder legislativo em detrimento do poder real.Durante 

o período Imperial teremos a formação de dois grupos políticos 

distintos no Brasil: liberais e conservadores. Os primeiros 

defendiam um sistema de educação livre do controle religioso, 

uma legislação favorável à quebra do monopólio da terra e 

favoreciam a descentralização das províncias e municípios. Os 

conservadores opunham-se a essas ideias. Todo o período 

imperial foi marcado por tensões e conciliações entre os dois 

grupos. Vários conservadores passaram para o lado liberal e 

como também vários liberais foram responsáveis por  fundar o 

Partido Republicano no final deste período.Os liberais brasileiros 

foram incapazes de realizar os ideais do liberalismo, pois estes 

transcendiam a política. Nenhuma das reformas que os liberais 

realizaram eliminou o conflito entre a retórica liberal e o sistema 

de patronagem. As reformas defendiam apenas os seus interesses 

comerciais e a manutenção da exploração do trabalho. 

Temos  que distinguir dois tipos de liberalismo no Brasil: aquele 

ligado aos proprietários rurais e aquele dos profissionais 

urbanos. Estes últimos só apareceram a partir da década de 1860, 

com o maior desenvolvimento urbano e o aumento das pessoas 

letradas. Neste meio urbano, o liberalismo clássico dos direitos 

individuais teve melhores condições de se desenvolver. 

 

 

 


