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Rebeliões da América luso-espanhola - HQs 

Duração: 4 aulas 

Referência do Livro do Aluno: Unidade 1, Capítulo 3 

 

Relevância para a aprendizagem 

Esta sequência didática tem por principal objetivo estudar as rebeliões ocorridas na 

América lusa e espanhola durante os séculos XVIII e XIX. Os alunos irão conhecer as principais 

motivações, características e desdobramentos das revoltas coloniais. Além disso, esta sequência 

didática pretende fazer com que os alunos reconheçam a influência dos ideais iluministas, da 

Revolução Francesa e da Independência dos Estados Unidos nesses movimentos. Para atingir tais 

objetivos, os alunos produzirão, individualmente, uma história em quadrinhos (HQ) sobre uma das 

revoltas estudadas. 

 

Objetivos de aprendizagem  

• Conhecer as rebeliões ocorridas na América luso-espanhola, suas principais motivações, 
características, desdobramentos e consequências. 

• Reconhecer a influência dos ideais iluministas da Revolução Francesa e da Independência 
dos Estados Unidos em alguns desses movimentos. 

• Identificar a diferença entre rebeliões regionais e revoluções nacionais. 

 

Objetos de conhecimento e habilidades (BNCC) 

Objetos de conhecimento Habilidades 

Rebeliões na América portuguesa:  
as conjurações mineira e baiana 

(EF08HI05) Explicar os movimentos e as rebeliões da América portuguesa, 
articulando as temáticas locais e suas interfaces com processos ocorridos  
na Europa e nas Américas. 
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Desenvolvimento 

Aula 1 – O Iluminismo e suas ideias: circulação nas colônias luso-espanholas  

Duração: cerca de 45 minutos 
Local: em sala de aula 
Organização dos alunos: conforme organização habitual 
Recursos e/ou material necessário: lousa, giz, caderno, lápis, borracha, dicionário, caneta   
Materiais de referência: “Impressões Rebeldes. Documentos e palavras que forjaram a história dos protestos no Brasil”. 
Disponível em: <www.historia.uff.br/impressoesrebeldes/?documento=avisos-iv>. Acesso em: 30 jul. 2018. 

Inicie a aula realizando um levantamento sobre os conhecimentos prévios dos alunos acerca 

das ideias e as consequências do Iluminismo. Para isso, faça perguntas como: o que é Iluminismo? 

Quais são as ideias associadas a ele? Com as respostas dos alunos, construa na lousa um esquema, 

complementando as informações, se necessário. Ao final da aula, solicite aos alunos que copiem nos 

próprios cadernos o resumo que foi construído no quadro, conforme o exemplo a seguir. 

Principais características e ideias associadas ao Iluminismo:  

• crítica ao absolutismo e aos privilégios da nobreza  

• liberdade de culto 

• liberdade de expressão  

• liberdade de comércio  

• igualdade jurídica 

• defesa da propriedade privada 

Explique aos alunos que o Iluminismo tem origem na palavra “luz”, que para os iluministas 

representava a razão, no sentido de racionalidade. Os filósofos iluministas faziam duras críticas ao 

absolutismo e aos privilégios da nobreza, defendiam a liberdade de culto, a liberdade de expressão, a 

liberdade de comércio, a igualdade jurídica e a defesa da propriedade privada. Essas ideias foram 

responsáveis por grandes transformações políticas e sociais entre o final do século XVIII e o século 

XIX, sendo as principais a Independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa. As ideias 

iluministas também influenciaram outros acontecimentos na América, estimulando rebeliões e 

processos que culminaram na independência de quase todos os países do continente.  

Em seguida, estimule os alunos questionando: como será que as ideias iluministas chegaram às 

colônias lusas e espanholas e circularam entre os habitantes? Novamente, deixe que eles elaborem 

hipóteses sobre o tema, anotando as respostas na lousa: 

Centros de difusão do Iluminismo na América luso-espanhola:  

• universidades (América espanhola);  

• lojas maçônicas; 

• instituições da igreja católica; 

• retorno de estudantes da América portuguesa formados em Portugal. 

http://www.historia.uff.br/impressoesrebeldes/?documento=avisos-iv
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Esclareça que, na América espanhola, as universidades tiveram um importante papel na  

difusão do ideário iluminista, ao contrário da América portuguesa, onde as instituições de ensino 

superior somente foram implantadas após o período Joanino e a independência. A Universidade de 

São Domingos (atual República Dominicana), hoje chamada Universidade Autônoma de Santo 

Domingo, é considerada a primeira universidade das Américas, fundada em 1538. Em 1551 foram 

fundadas outras duas universidades na América, a Universidade do México e a Universidade Maior 

de São Marcos, localizada em Lima, no Peru. Em 1676 foi fundada a Universidade de São Carlos da 

Guatemala. Túpac Amaru, o líder da maior revolta indígena do período colonial, por exemplo, 

estudou na Universidade de São Marcos, onde entrou em contato com as ideias iluministas.   

Outra instituição importante para a difusão das ideias iluministas foi a maçonaria. A maçonaria 

é uma associação civil não religiosa com origem na Idade Média, conhecida pela discrição em torno 

de seus ritos. No século XVIII, sobretudo na França, muitos iluministas se associaram às chamadas 

lojas maçônicas. Nelas, os homens (pois as mulheres, em geral, não podiam ser membros da maçonaria) 

conversavam sobre religião, política, ciência e filosofia. Na época em que as ideias iluministas e a 

circulação de livros que as continham eram proibidos, as lojas maçônicas passaram a exercer o papel 

de divulgação do Iluminismo. Na América portuguesa, os grupos maçônicos tiveram influência nos 

acontecimentos da Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana e Revolução Pernambucana. A atual 

bandeira de Minas Gerais é inspirada na bandeira dos inconfidentes e, para muitos, a pirâmide em 

seu centro trata-se de um símbolo maçom.  

A Igreja Católica também teve seu papel na divulgação dos ideais iluministas na América. 

Muitos padres, que eram letrados e tinham acesso às ideias iluministas, aderiram aos princípios  

dessa corrente filosófica. Deste modo, igrejas e seminários se tornaram importantes centros de 

difusão dos pensamentos iluministas. Na América portuguesa, padres como José da Silva e Oliveira 

Rolim, Carlos de Toledo e Melo, Joaquim da Silva Rabelo (conhecido como Frei Caneca), entre muitos 

outros, foram lideranças em movimentos como a Conjuração Mineira e a Revolução Pernambucana. 

O seminário de Olinda, fundado em 1800, é considerado um dos maiores difusores do Iluminismo no 

Brasil, tendo influência na Revolução Pernambucana de 1817. 

Após compreenderem a importância da exposição e circulação de ideias iluministas na 

América luso-espanhola, estimule os alunos a refletir sobre as consequências dessas ideias no contexto 

da crise do sistema colonial, questionando-os: quais foram os resultados da circulação das ideias 

iluministas nas colônias? Aproveite as respostas dos alunos e, caso algum deles mencione as ideias 

de nação e de nacionalismo, esclareça a diferença entre as rebeliões regionais e as revoluções nacionais. 

Informe que as revoltas coloniais, ao contrário do que foi ensinado durante muito tempo, tiveram 

características regionais, sem necessariamente envolver a formação de um sentimento nacional,  

ainda que muitas tivessem entre suas reivindicações a independência. Anote na lousa um resumo 

sobre a explicação, conforme o exemplo a seguir: 

• Diferenças entre rebeliões regionais e revoluções nacionais: nas rebeliões regionais, 
assim lutas se relacionam a problemas locais, sem envolver a questão dos nacionalismos, 
embora seus participantes pudessem pleitear a independência. Já a ideia de revolução 
nacional pressupõe o sentimento de pertencimento a uma nação. 
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Continue a exposição afirmando que durante o período de colonização espanhola e portuguesa 

na América muitas das rebeliões ocorridas foram influenciadas pelo Iluminismo. Cite algumas delas, 

como a Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana, que tinham entre seus propósitos a independência 

das regiões onde ocorreram, Minas Gerais e Bahia, respectivamente. Esclareça que nos projetos das 

rebeliões citadas havia a proposta de luta de membros da sociedade colonial contra o domínio português.  

Para que os alunos compreendam melhor a influência das ideias iluministas sobre um dos 

movimentos mencionados, proponha uma atividade de análise documental. Diga aos alunos que eles 

lerão um trecho do Manifesto da Conjuração Baiana, datado de 1798. Em seguida, forneça cópias ou 

promova uma leitura coletiva do fragmento disponibilizado a seguir: 

AVISO AO CLERO E AO POVO BAHINENSE INDOUTO 

O Poderozo e Magnifico Povo Bahinense Republicano desta cidade da Bahia 

Republicana considerando nos muitos e repetidos latrocínios feitos com os titulos de 

imposturas, tributos e direitos que são celebrados por ordem da Rainha de Lisboa, 

e no que respeita a inutilidade da escravidão do mesmo povo tão sagrado e Digno 

de ser livre, com respeito a liberdade e a igualdade 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 pecimo jugo ruinavel da Europa; segundo os juramentos celebrados 

por trezentos noventa e dous Dignissimos Deputados Reprezentantes da Nação  

em consulta individual de duzentos oitenta e quatro Entes que adoptão a total  

Liberdade Nacional [...]. Portanto fas saber e da ao prelo que se axão as medidas  

tomadas para o socorro Estrangeiro, e progresso do Comercio de Açucar, Tabaco e 

pau brazil e todos os mais gêneros de negocio e mais viveres; com tanto que aqui  

virão todos os Estrangeiros tendo porto aberto, mormente a Nação Franceza, [...]. 

Indouto: ignorante. 

Fonte: MATTOSO, Kátia M. de Queirós. Presença Francesa no Movimento Democrático Baiano de 1798. Salvador: Itapuã, 1969. p. 155-156. Disponível em: 

<www.historia.uff.br/impressoesrebeldes/wp-content/uploads/2013/07/INC1798-9-Aviso-IV.pdf>. Acesso em: 20 jul. 2018. 

Se necessário, auxilie os alunos com o significado de termos e da grafia da época. Em seguida, 

ofereça orientações para a atividade. Eles deverão procurar no texto algumas palavras-chave e 

expressões que demonstrem a influência dos ideais iluministas no movimento da Conjuração Baiana, 

elaborando uma lista em uma folha de caderno à parte. Caso eles tenham recebido o fragmento 

impresso, poderão grifar os termos no próprio documento. 

Após um tempo determinado para a atividade, promova a correção coletiva, pedindo aos 

alunos que compartilhem o resultado e anotem as respostas no quadro. Caso eles não tenham 

identificado todas as referências às ideias iluministas, auxilie-os a complementá-las. Espera-se que 

os alunos explorem, por exemplo, 

• as críticas ao domínio colonial: “[...] pecimo jugo ruinavel da Europa [...]”,  

• o clamor pelo livre comércio: “[...] porto aberto [...]”,  
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• além de termos como “Republicano”, “liberdade”, “igualdade”, “livre”, “revolução”,  
“Liberdade Nacional”, etc.  

Para finalizar a aula, divida a turma em oito grupos, sorteando um tema para cada: Revolta 

dos Beckman, Guerra dos Emboabas, Guerra dos Mascates, Revolta de Filipe dos Santos, Conjuração 

Mineira, Conjuração Baiana, Rebelião de Túpac Amaru, Movimento Comunero. Peça aos estudantes 

que pesquisem, em suas casas ou na biblioteca da escola, sobre o tema determinado ao grupo,  

trazendo os resultados na aula seguinte. Forneça a eles o seguinte roteiro de pesquisa: 

• Nome da rebelião. 

• Data e local onde ocorreu. 

• Motivações políticas, econômicas, sociais. 

• Principais líderes. 

• Principais objetivos da rebelião. 

• Fatos importantes (conflitos, prisões, etc.). 

• Desfecho da rebelião.  

Sugira aos alunos que se organizem de modo que cada membro do grupo fique responsável 

por uma parte da pesquisa. 

 

Aula 2 – Produção do roteiro da HQ: rebeliões na América luso-espanhola 

Duração: cerca de 45 minutos 
Local: sala de aula 
Organização dos alunos: em oito grupos 
Recursos e/ou material necessário: uma cópia da tabela proposta para cada aluno, caderno, lápis, caneta, borracha 

Inicie a aula construindo com os alunos um breve resumo sobre os assuntos abordados na 

aula anterior, anotando na lousa os principais tópicos sobre o tema: o Iluminismo, a difusão das 

ideias iluministas na América luso-espanhola e a diferença entre rebeliões e revoltas regionais e 

revoluções nacionais. Lembre-os de que o Iluminismo criticava o absolutismo e os privilégios da 

nobreza, defendia a liberdade de culto, de expressão, de comércio, propagava a igualdade jurídica e 

a defesa da propriedade privada. Na América luso-espanhola, as universidades, grupos maçônicos 

e espaços da Igreja Católica, como igrejas e seminários, foram importantes na difusão das ideias 

iluministas. Retome também as rebeliões ocorridas na América luso-espanhola, mencionando seu 

caráter regional, que objetivava a resolução de problemas locais, mesmo quando possuíam o objetivo 

de separação em relação à Espanha ou a Portugal. Relembre ainda a atividade de análise documental, 

aproveitando para devolvê-la aos alunos. 

Peça aos alunos que se reúnam nos grupos estabelecidos na aula anterior e solicite que cada 

aluno preencha uma tabela (conforme modelo a seguir) com as informações da rebelião colonial sobre 

a qual pesquisaram. Diga que os grupos deverão utilizar os registros que trouxeram e compartilhar com 

os colegas de grupo as informações coletadas de modo que cada aluno possa elaborar sua própria tabela. 
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Resultado da pesquisa 

Quadro 1 Nome da rebelião: 

Quadro 2 Data e local onde ocorreu: 

Quadro 3 Motivações políticas, econômicas, sociais: 

Quadro 4 Principais líderes: 

Quadro 5 Principais objetivos da rebelião: 

Quadro 6 Fatos importantes (conflitos, prisões, etc.): 

Quadro 7 Desfecho da rebelião: 

Durante a produção da tabela, circule pela sala de aula, auxiliando-os na resolução de dúvidas.  

Após todos os alunos terem elaborado as tabelas, peça a um aluno de cada grupo que se 

voluntarie para compartilhar as informações da sua tabela. A ideia é que todos os alunos possam ter 

contato com a história das rebeliões na América luso-espanhola, e não apenas com aquelas sobre 

as quais pesquisaram. Assim, ao longo das apresentações, que devem ser breves, complemente as 

falas dos estudantes com informações que julgar importantes.  

Destaque, por exemplo, que as rebeliões da Conjuração Mineira, Conjuração Baiana, Rebelião 

de Túpac Amaru e o Movimento Comunero tiveram forte influência dos ideais iluministas. As demais 

rebeliões, embora não possam ser associadas ao contexto iluminista, prenunciavam a insatisfação 

dos habitantes da América luso-espanhola com a rigidez do sistema colonial. 

Finalize a aula recolhendo as produções para correção. 

Resultado da pesquisa 

Quadro 1 Nome e data da rebelião: Revolta dos Beckman 

Quadro 2 Data e local onde ocorreu: Maranhão - 1684 

Quadro 3 
Motivações políticas, econômicas, sociais: 
A Coroa portuguesa criou a Companhia de Comércio do Maranhão em 1682, que não cumpriu com o 
acordo sobre o fornecimento de escravizados. 

Quadro 4 Principais líderes: Jorge Sampaio; Manuel Beckman; Thomas Beckman 

Quadro 5 
Principais objetivos da rebelião: 
Fim do monopólio da Companhia de Comércio do Maranhão e da proibição de escravizar indígenas. 

Quadro 6 
Fatos importantes (conflitos, prisões, etc.): 
Os fazendeiros tomaram a sede da capitania do Maranhão: São Luís. 
Enforcamento dos líderes, exceto Thomas Beckman, deportado para Pernambuco. 

Quadro 7 
Desfecho da rebelião:  
Extinção da Companhia de Comércio do Maranhão. 
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Resultado da pesquisa 

Quadro 1 Nome da rebelião: Revolta de Filipe dos Santos 

Quadro 2 Data e local onde ocorreu: Vila Rica (Minas Gerais – 1720) 

Quadro 3 
Motivações políticas, econômicas, sociais: 
Mineradores de diversas origens sociais contrários ao governo de Minas. 

Quadro 4 Principais líderes: Filipe dos Santos 

Quadro 5 
Principais objetivos da rebelião: 
A não instalação das casas de fundição e o fim de diversos tributos cobrados dos mineradores. 

Quadro 6 
Fatos importantes (conflitos, prisões, etc.):  
Vários líderes presos e casas incendiadas. Filipe dos Santos foi enforcado e esquartejado. 

Quadro 7 
Desfecho da rebelião: 
Manutenção das casas de fundição e dos tributos. 

 

Resultado da pesquisa 

Quadro 1 Nome da rebelião: Conjuração Mineira 

Quadro 2 Data e local onde ocorreu: Minas Gerais (1789) 

Quadro 3 
Motivações políticas, econômicas, sociais: 
Colonos de diversas origens sociais, das camadas média e alta contrários à administração colonial. 

Quadro 4 

Principais líderes: 
Cláudio Manuel da Costa, Tiradentes, Tomás Antônio Gonzaga, Vicente Vieira da Mota, José Aires Gomes, 
Antônio de Oliveira Lopes, João da Costa Rodrigues, Vitoriano Gonçalves Veloso, João Dias da Mota,  
Fernando José Ribeiro, José Martins Borges. 

Quadro 5 

Principais objetivos da rebelião: 
Fim da cobrança cumulativa da derrama e das dívidas dos contratadores. Proclamação de uma república  
em Minas Gerais, separada do resto da colônia, com criação de universidade em Vila Rica, serviço militar 
obrigatório e industrialização. 

Quadro 6 

Fatos importantes (conflitos, prisões, etc.): 
Prisão dos líderes do movimento, com enforcamento de Cláudio Manuel da Costa na prisão. Tiradentes  
foi enforcado e esquartejado. 
Condenados a degredo perpétuo: Tomás Antônio Gonzaga, Vicente Vieira da Mota, José Aires Gomes, 
Antônio de Oliveira Lopes, João da Costa Rodrigues, Vitoriano Gonçalves Veloso (foi açoitado antes de  
ser degredado). 
Condenados a exílio de dez anos: João Dias da Mota, Fernando José Ribeiro. 
Condenado a galés: José Martins Borges. 

Quadro 7 
Desfecho da rebelião: 
O movimento foi abortado antes do início, denunciado por alguns de seus participantes. 
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Resultado da pesquisa 

Quadro 1 Nome da rebelião: Conjuração Baiana 

Quadro 2 Data e local onde ocorreu: Bahia (1798) 

Quadro 3 
Motivações políticas, econômicas, sociais: 
Grupos de diferentes origens (populares e profissionais liberais) contrários à administração colonial. 

Quadro 4 Principais líderes: João de Deus, Manuel Faustino dos Santos, Lucas Dantas e Luís Gonzaga das Virgens. 

Quadro 5 
Principais objetivos da rebelião: 
Proclamação de um governo republicano, democrático e livre de Portugal; fim da escravidão; liberdade  
de comércio. 

Quadro 6 
Fatos importantes (conflitos, prisões, etc.): 
Os líderes foram condenados à morte, enforcados e esquartejados. Apoiadores do movimento foram 
presos e degredados. 

Quadro 7 
Desfecho da rebelião: 
A rebelião foi frustrada logo no início por denúncias de alguns de seus participantes. 

 

Resultado da pesquisa 

Quadro 1 Nome da rebelião: Rebelião de Túpac Amaru 

Quadro 2 Data e local onde ocorreu: Vice-Reinado do Peru (1780) 

Quadro 3 

Motivações políticas, econômicas, sociais: 
Curacas e população local (criollos, indígenas, mestiços, escravos, colonos empobrecidos) se opuseram aos 
corregedores (autoridades metropolitanas). No auge da rebelião, curacas e criollos se uniram  
aos corregedores. 

Quadro 4 
Principais líderes: José Gabriel Condorcanqui Nogueira (que adotou o nome de Túpac Amaru II), apoiado 
por milhares de indígenas, mestiços, escravizados e alguns colonos empobrecidos. 

Quadro 5 
Principais objetivos da rebelião: 
Fim da cobrança de tributos pelos curacas. No auge da rebelião, chegou-se a exigir a completa abolição 
das obrigações e sujeição de trabalho. 

Quadro 6 
Fatos importantes (conflitos, prisões, etc.): 
Repressão aos revoltosos, com cerca de 80 mil mortes.  
Túpac Amaru II teve a língua cortada e depois foi esquartejado. 

Quadro 7 
Desfecho da rebelião: 
Ao contrário do esperado, a revolta acentuou o conservadorismo das elites criollas. 
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Resultado da pesquisa 

Quadro 1 Nome da rebelião: Movimento Comunero 

Quadro 2 Data e local onde ocorreu:  Vice-Reinado de Nova Granada (1781) 

Quadro 3 
Motivações políticas, econômicas, sociais: 
Grupos locais (pequenos agricultores, comerciantes e aristocracia criolla) contra autoridades 
metropolitanas. No auge da revolta, os criollos se associaram à metrópole. 

Quadro 4 Principais líderes: José Antonio de Galán e Juan Francisco de Berbeo. 

Quadro 5 
Principais objetivos da rebelião: 
Fim dos impostos cobrados da população local. 

Quadro 6 
Fatos importantes (conflitos, prisões, etc.): 
Os rebeldes foram perseguidos. O líder José Antonio de Galán foi preso, enforcado e esquartejado. 

Quadro 7 
Desfecho da rebelião: 
Vitória das forças de repressão metropolitanas. 

 

Aulas 3 e 4 – Produção de HQs sobre as rebeliões da América luso-espanhola 

Duração: cerca de 45 minutos cada 
Local: em sala de aula e biblioteca da escola 
Organização dos alunos: conforme organização habitual 
Recursos e/ou materiais necessários: uma folha com a grade da história em quadrinhos impressa para cada aluno, 
lápis, lápis de cor, canetinha, borracha, caneta, grampeador, régua, tesoura, tabelas usadas na aula anterior 

No início da aula, devolva aos alunos as tabelas corrigidas, produzidas na aula anterior. 

Aguarde um tempo para que os alunos observem as correções e apontamentos na atividade. Em 

seguida, peça-lhes que troquem as tabelas com outro colega, de modo que nenhum aluno fique 

com o conteúdo sobre a mesma revolta colonial pesquisada por seu grupo. 

Explique aos estudantes que eles utilizarão os dados da tabela como roteiro para produzir 

uma história em quadrinhos (HQ) sobre a rebelião do período colonial. Cada quadro da tabela (sete, 

no total) será referência para uma página da HQ. Solicite que os alunos utilizem balões, desenhem os 

personagens e criem diálogos. Sugira (e oriente) ainda a realização de uma pesquisa de imagens 

sobre a temática estudada, em livros ou na internet, o que poderá servir para a produção dos HQs. 

Para elaborar a HQ, forneça a cada aluno duas folhas de papel sulfite, que eles deverão 

dobrar pela metade, formando assim uma espécie de “gibi” com oito páginas. A primeira deverá 

conter o título do quadrinho, que será o nome da rebelião. 

Sugere-se que sejam reservadas duas aulas para a elaboração das produções, mas os alunos 

também poderão trabalhar em casa, se necessário. 

Quando todas as HQs estiverem prontas, separe um momento para que os alunos possam 

compartilhar as HQs com os demais colegas. A sugestão é levá-los à biblioteca da escola, deixando as 
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HQs expostas em uma mesa para que os alunos possam ler as produções dos colegas livremente, em 

um local confortável. Caso não seja possível, a atividade também poderá ser realizada em sala de aula. 

No final da aula, após o compartilhamento das HQs, promova uma roda de conversa e 

pergunte aos alunos o que eles aprenderam sobre as rebeliões através do trabalho que realizaram. 

Conduza a conversa de modo a criar um grande resumo do conteúdo abordado ao longo das aulas, 

destacando, por exemplo, as motivações dos revoltosos, como a alta cobrança de impostos e a 

exploração do trabalho escravizado, entre outros fatores. Além disso, incentive-os a identificar os 

grupos que participaram das revoltas, como escravizados, indígenas, intelectuais, militares e 

membros do clero.  

 

Aferição do objetivo de aprendizagem 

Para aferir o desenvolvimento da turma, acompanhe os estudantes durante as atividades e 
verifique se cada estudante: 

• Conheceu as rebeliões ocorridas na América Ibérica e suas principais motivações,  
características, desdobramentos e consequências. 

• Reconheceu a influência dos ideais iluministas, da Revolução Francesa e da 
Independência dos Estados Unidos em alguns desses movimentos. 

• Identificou a diferença entre rebeliões regionais e revoluções nacionais. 

 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Associe os itens da coluna à esquerda com os da coluna à direita. 
 

1 - Revolta de Túpac Amaru A - Revolta de caráter popular; se vitoriosa, proclamaria  
a república e a abolição da escravidão.  

2 - Conjuração Mineira B - Disputa que ocorreu em Minas Gerais pela posse  
da região de exploração do ouro. Terminou com a derrota 
dos paulistas. 

3 - Conjuração Baiana  C - Revolta ocorrida no Peru, motivada pela exploração  
da população indígena e pela alta cobrança de impostos. 

4 - Guerra dos Emboabas D – Teve como motivação os altos impostos e o temor  
pela decretação da derrama. Tiradentes foi um dos líderes 
da revolta. 
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2. Julgue as afirmativas sobre as rebeliões coloniais e, em seguida, assinale a alternativa correta. 

I – As rebeliões da América luso-espanhola que ocorreram no final do século XVIII foram 
inspiradas pelas ideias iluministas e pelos acontecimentos nos Estados Unidos e na França. 

II – Algumas das revoltas da América luso-espanhola não chegaram a ser colocadas em prática, 
como no caso da Conjuração Mineira. 

III – A repressão da administração colonial contra os rebeldes era sempre violenta, com o objetivo 
de desencorajar novas revoltas. 

a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 

b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 

c) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 

d) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

Gabarito das questões 

1. Correspondência correta: 1C, 2D, 3A e 4B. 

2. Alternativa correta: d. 


