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CRISE DO SISTEMA COLONIAL

EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO

01. A partir do final do século XVII os reflexos das transformações na Europa com a crise do Antigo Regime repercutiram em movimentos
no Brasil. Assim como a Guerra do Emboabas, citado na questão, fizeram parte dessa manifestação de rebeldia localizada contra
o fiscalismo exagerado da Coroa, a Revolta de Beckman, a Guerra dos Mascates e a Revolta de Vila Rica ou Felipe de Santos. Esses
movimentos são comumente chamados Nativistas por serem predominantemente elitistas, regionais, sem base ideológica substancial
e que não propunham a ruptura do Pacto Colonial.
Resposta: A
02. Ainda que não tenha conseguido obter seu objetivo de romper as amarras do pacto colonial, a Inconfidência Mineira se constituiu
numa referência importante no nosso processo de independência. Não obstante a essa realidade, percebe-se que a composição
do movimento sedicioso de Minas, formado por intelectuais e membros das camadas privilegiadas, tinha um aspecto elitizante,
especialmente quando comparado a Conjuração Baiana. Nesse sentido o alferes Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, era uma
exceção no grupo que conspirava contra a Coroa. Mesmo considerando a reação metropolitana contra os conjurados, evidencia-se
que, assim como no Código de Hamurábi na antiguidade, a punição variava de acordo com a classe social, tendo Tiradentes sido o
único a ser oficialmente condenado a morte.
Resposta: C
03. As condições precárias de abastecimentos e altos preços cobrados pela Cia. de Comércio do Maranhão motivou elementos como
os irmãos Beckmam a insurgirem contra a Coroa e suas arbitrariedades. O movimento ainda desejava a expulsão dos jesuítas que se
opunham a escravização dos índios, que serviam como alternativa ante ao reduzido plantel de escravos aos quais iam comercializados
a preços exorbitantes mesmo para os padrões da época.
Resposta: A
04. A questão exige o conhecimento do quadro geral da crise do sistema do Antigo Regime. O fortalecimento do ideal liberal burguês na
Europa se chocava com o modelo Absolutista em especial os entraves da política mercantilista. Fortalecida com a Revolução industrial,
a burguesia envolveu-se em movimentos que aceleraram mudanças na Europa e nas áreas coloniais americanas. Em 1776 foram as 13
colônias as primeiras a romper com o pacto colonial, tornando-se um exemplo a ser seguido. A Revolução Francesa de 1789 assumiu
tamanha importância que dentro de uma visão tradicional, significou a transição da Idade Moderna para a Idade Contemporânea, o que
representava também a superação do Antigo Regime. No Brasil, movimentos como a Inconfidência Mineira – 1789, Conjuração Baiana
– 1798 e Revolução Pernambucana – 1817 que questionavam o pacto colonial, foram fortemente influenciadas pelos desdobramentos
das revoluções burguesas na Europa.
Resposta: E
05. A Conjuração Baiana de 1798, inscreve-se no contexto dos movimentos separatistas, durante a crise do sistema colonial. O movimento
se notabilizou, especificamente, pelo fato de reunir alfaiates, mestiços, negros e vendedores ambulantes que reivindicavam alterações
políticas, econômicas e sociais que atendessem à demanda das classes populares. Inspirou-se na Revolução Francesa de tal maneira
que chegou a se utilizar da distribuição de panfletos e alguns de seus membros chegaram a se autodenominar “jacobinos”. Uma das
principais lutas dos conjurados estava associada à implantação de um regime democrático de governo e contemplando inclusive a
abolição dos escravos.
Resposta: E
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