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           OS COLONOS REAGEM AO CONTROLE COMERCIAL NA AMÉRICA PORTUGUESA. 
 
       Diante das manifestações que ocorriam na colônia, o governo português passou a temer a 
desintegração da América portuguesa. Entretanto, nenhuma dessas revoltas propunham a ruptura 
com Portugal ou questionavam a condição colonial. 
       Em 1640, ocorreu na capital do Rio de Janeiro um motim em consequência de decisão do papa 
declarar livres todos os indígenas da América. No ano seguinte, em São Paulo, por tentar aplicar a 
decisão papal, os jesuítas foram expulsos da vila pela população, retornando apenas 1653. 
       Na mesma época, a população das capitanias do Rio de Janeiro e São Paulo protestou contra 
o aumento de impostos. Essas reações não foram as únicas registradas no período. Em outras 
regiões, as revoltas envolveram as elites locais e expressavam disputas internas pelo poder. 
 
        A REVOLTA DE BECKMAN (1684-1685) 
 
       A falta de mão de obra tornou-se um problema para os colonos do Maranhão. Eles não podiam 
escravizar os indígenas, pois a prática foi duramente combatida pelos jesuítas e proibida em 1680. 
Além disso, alguns produtos que eram monopólio da Companhia de Comércio do Estado do 
Maranhão não chegavam à região, e os preços das mercadorias vindas da metrópole aumentavam 
constantemente. 
       Em decorrência dessa situação, em 1684, eclodiu uma revolta liderada pelos irmãos e 
senhores de engenho Manuel e Thomas Beckman, com o apoio dos proprietários de terra. Os 
revoltosos ocuparam o depósito da Companhia de Comércio do Estado do Maranhão, prenderam 
os jesuítas, depuseram o governador e apoiaram Manuel Beckman como chefe do novo governo. 
       O movimento foi sufocado pelas forças da Coroa. Em novembro de 1685, o líder Manuel 
Beckman e seu parceiro Jorge Sampaio foram executados, e outros envolvidos, presos ou 
condenados ao degredo (exílio impostos aos criminosos). 
 
        A GUERRA DOS MASCATES (1710-1711) 
 
       No início do século XVIII, Recife era um importante centro econômico da capitania de 
Pernambuco, mas não tinha o título de vila. Os comerciantes que lá moravam ficavam submetidos 
às decisões tomadas pelos fazendeiros da vizinha Olinda. 
       Insatisfeitos com a situação, os comerciantes de Recife, chamados de MASCATES, 
começaram a exigir participação no governo local. Em 1710, por ordem real, Recife foi elevado à 
categoria de vila 
       Afrontados com tal medida, os senhores de engenho de Olinda proclamaram uma revolta 
armada e marcharam em direção ao Recife, dando início ao conflito que posteriormente ficou 
conhecido como GUERRA DOS MASCATES. Seguiu-se uma série de enfrentamentos, com apoio 
das tropas da Coroa, que resultaram na vitória dos mascates e na elevação de Recife a sede da 
capitania de Pernambuco, em 1711. 
 
ASSISTIR AOS VÍDEOS:  
https://youtu.be/0oFZmvcKccA 
 
https://youtu.be/65-PhD8HUg0    
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