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Módulo 9 – Pombal e o Renascimento 
Agrícola (Frente 1) 
- Marques de Pombal  
 * Déspota esclarecido (fundamenta-se 
em ideias iluministas) 
 * Assume como primeiro ministro em 
1755 
 * Reorganiza o Estado Português: 
1. Rígida política mercantilista (maior 
rigidez na arrecadação colonial) 
2. Tentativa de driblar o Tratado de 
Methuen com a criação de Companhias 
na colônia (organizações monopolistas) 
3. Expulsão da Companhia de Jesus da 
colônia (racionalização da administração 
colonial) 
4. Acabou com o sistema de capitanias 
hereditárias na colônia, centralizando a 
capital no Rio de Janeiro  
5. Foi expulso com a “Viradeira” – morte 
de D. José I  
 

- ‘Renascimento’ agrícola 
 * A revolução industrial europeia fez com 
que as demandas por matéria prima se 
tornassem crescentes 
 * A partir dessa demanda, as colônias do 
mundo inteiro passaram por uma 

 
 
 
Módulo 9 – Pombal e o Renascimento 
Agrícola (Frente 1) 
      - Ler páginas 45, 46 e 47. 
      - Fazer na apostila: 
         * Páginas 48 e 49. 
      - Fazer na revisão: 
         * Páginas 11 e 12 (exercícios 1 a 
4)  
Módulo 3 – Iluminismo e Despotismo 
Esclarecido (Frente 2) 
       - Leitura das páginas 94, 95 e 96 
(até Rousseau) 
       - Fazer na apostila: 
         * Páginas 98 e 99 
       
 

 
 
 
Vídeo:  
Mulheres na História #27: Tereza de Benguela 
https://www.youtube.com/watch?v=Ne00NJ_fdog 

 
Enredo – Viradouro 1994 
https://www.youtube.com/watch?v=SoXweMbmUgM 

 

Enredo – Barroca Zona Sul 2020 
https://www.youtube.com/watch?v=GLmdRnf80Gs 
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fiscalização mais incisiva de sua natureza 
 * Os EUA, por outro lado, entraram em 
um processo de guerra civil. Assim, as 
matérias primas (algodão principalmente) 
que exportavam, pararam de ser 
produzidas.  
 * A decadência aurífera (a diminuição de 
sua produção) fez com que a coroa 
portuguesa voltasse sua atenção para a 
exportação 
 * Os principais produtos foram: algodão, 
tabaco, cacau e o café. 

 
Módulo 3 – Iluminismo e Despotismo 
Esclarecido (Frente 2) 
 * O século XVIII foi marcado pelo 
surgimento de uma corrente filosófica que 
racionalizou o pensamento europeu 
 * O surgimento de tais ideias e a 
Revolução Inglesa marcaram o início da 
crise do Antigo Regime (ruptura de uma 
aliança rei-burguesia) 
 * Novas concepções de pensamento 
tomaram forma com diversos filósofos 
europeus: 
Rene Descartes – O conhecimento 
enquanto fruto da razão, introduziu a 
dedução na matemática na busca pela 
verdade; 
John Locke – O pai do liberalismo político, 
repensa a relação do ser humano com o 
Estado. Afirma que todo ser humano 
nasce livre e tem direito à propriedade 
através do seu trabalho individual, e que 
assim, ele pode torna-la privada.  
Montesquieu: Defendia a separação dos 
poderes como única saída para uma 
liberdade política.  

  

 
 
 
 
 
 
 

 


