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A EUROPA, COMEÇO DO SÉCULO XIX
• O imperador francês, Napoleão

Bonaparte, havia colocado em
prática uma política militar
expansionista, com intuito de
estender seu domínio sobre toda
a Europa.

• Com o objetivo de quebrar a
resistência da Inglaterra,
Napoleão tentou sufocá-la
economicamente proibindo os
países europeus de
comercializarem com os ingleses,
ao decretar, em 1806, o Bloqueio
Continental.

Imagem: Jacques-Louis David (1748–1825) / public domain



A EUROPA, COMEÇO DO SÉCULO XIX
• A Inglaterra capitalista e vários reinos absolutistas europeus unem-se para

tentar destruir o governo revolucionário francês.

• Lavrado em 1806, o documento que criava o Bloqueio Continental
estabelecia que todos os portos da Europa deveriam fechar suas portas
para as embarcações inglesas.

• Portugal se encontrava numa situação bastante difícil, sofrendo pressões
tanto dos ingleses quanto dos franceses.

• Preferindo aliar-se aos ingleses, o reino de Portugal assinou uma
convenção secreta, na qual ficava decidida a transferência do governo
português para o Brasil.

• Enquanto os ingleses se comprometiam a defender o território lusitano
contra a França, a Coroa Portuguesa entregava sua esquadra e garantia a
abertura dos portos brasileiros para os ingleses.



“Era uma cena impressionante, mas nem de longe lembrava os tempos
heroicos, quando a esquadra de Vasco da Gama partiu do mesmo cais,
singrando as águas do mesmo rio para navegar mares desconhecidos e
descobrir terras distantes. Em 1807, o espírito de aventura dera lugar ao medo.
Em vez de empreender e conquistar, a elite portuguesa fugia sem ao menos
tentar resistir aos invasores franceses.”

Fragmentos retirados do livro “1808” de Laurentino Gomes..



• A esquadra portuguesa, que saiu do porto de Lisboa, era integrada pelo
seguinte número de embarcações: oito naus, três fragatas e três brigues, e
duas escunas.

• Após a partida, os navios da esquadra portuguesa, escoltados pelos
ingleses, dispersaram-se devido a uma forte tempestade.

• Entre 10 a 15 mil pessoas acompanharam o príncipe regente na viagem ao
Brasil.

• O grupo incluía: nobres, conselheiros reais, cozinheiros, militares, juízes,
comerciantes, médicos, clérigos, damas de companhia, todos
acompanhados por suas famílias.

• O povo português reagiu de forma indignada, com demonstrações de choro,
desespero e revoltas.

• A bagagem real incluía além do tesouro real, cerca de 80 milhões de
cruzados, e os arquivos da monarquia portuguesa. Porém, com a pressa,
todos os livros da Biblioteca real foram deixados na costa portuguesa,
sendo embarcados para a colônia meses depois.

A FUGA DA FAMÍLIA REAL PORTUGUESA, NOVEMBRO DE 1807 



Os navios que levam a
Família Real ancoram
em Salvador, antes de
seguir para o Rio de
Janeiro.

Desmenbramento da
frota por tormentas na
costa da Ilha da
Madeira.

Depois de abastecer nas ilhas de
Cabo Verde, o resto da frota
segue diretamente para o Rio de
Janeiro.Canárias

Açores

Brasil

Portugal

Madeira



A FAMILIA REAL PORTUGUESA
Dom João VI - Nascido em Lisboa

em1767, era filho segundo da rainha

D. Maria I, e de seu marido e tio D.

Pedro III. Casou-se com a princesa

espanhola, D. Carlota Joaquina de

Bourbon. Em 1788 foi declarado

herdeiro do trono, por ter falecido seu

irmão primogênito, o príncipe D.

José. Tendo enlouquecido a rainha

sua mãe, teve de assumir a regência

do reino no dia 1 de Fevereiro de

1792.

Imagem: Manuel Dias de Oliveira / public domain



A FAMILIA REAL PORTUGUESA
Princesa Carlota Joaquina - Filha

primogênita do rei da Espanha, Carlos

IV, e de sua esposa, nasceu em abril de

1775. Com apenas dez anos, casou-se

por procuração com o príncipe de

Portugal, D. João, em um acordo de

aliança entre os dois países. Possuía

um temperamento forte e voluntarioso,

o que dificultava a sua relação com

outras pessoas. Comenta-se que,

durante a lua de mel, teria agredido o

seu marido com uma dentada para que

o casamento não fosse consumado.
Imagem: Manuel Dias de Oliveira / public domain



A FAMILIA REAL PORTUGUESA
• Dona Maria I, de Portugal -
nasceu em Lisboa em 1734, e era
filha do rei José I. Ocupou o trono
português até 1816. Era chamada de
“A Piedosa” por ser uma pessoa de
profunda religiosidade.
• No Brasil, ficou conhecida como
Dona Maria, a Louca, devido a sua
doença mental que veio a tona após
o falecimento de seu primeiro filho.

• E os filhos do príncipe regente,
futuros herdeiros do trono português -
D. Pedro, D. Miguel, Maria Izabel,
Maria Teresa, Maria da Assunção,
Ana de Jesus, Maria Isabel, Maria
Francisca e Isabel Maria.

Imagem: Joseph Fortuné-Séraphin Layraud (1834-1912) /
public domain



A ADMINISTRAÇÃO JOANINA
• No dia 22 de janeiro de 1808, chegava

a Salvador a família real portuguesa.

• Foram apenas 34 dias em Salvador. O
breve tempo, porém, não impediu dom
João de tomar decisões fundamentais
para destravar a economia brasileira e
promover o crescimento da cidade.

• O príncipe regente provocou uma
verdadeira revolução na economia
brasileira, ao decretar a abertura dos
portos às nações amigas de
Portugal.

• Era o fim do monopólio comercial
português com o Brasil.

• A medida permitiu que navios
mercantes estrangeiros atracassem
livremente nos portos brasileiros.



Litoral fluminense• Após sair de Salvador, a família real foi
para o Rio de Janeiro, lá chegando em 08
de março de 1808, transformando a cidade
em residência fixa da corte portuguesa.

• Instituiu alguns ministérios, entre eles o da
Guerra, da Marinha, da Fazenda e do
Interior.

• Em 10 de setembro de 1808, imprimiu-se o
primeiro jornal do país, a “Gazeta do Rio de
Janeiro”.

• Fundou o primeiro Banco do Brasil, criou a
Real Academia Militar, a Academia de
Belas Artes, incentivou a instalação de
manufaturas, incentivou a vinda de uma
Missão Artística Francesa em 1816.

• A criação da Real Biblioteca, do Jardim
Botânico e do Museu Real, posteriormente,
o Museu Nacional.

• Criou duas escolas superiores de medicina:
uma em Salvador e outra no Rio de
Janeiro.

Imagem: Jean-Baptiste Debret (1768–1848) / public domain

A ADMINISTRAÇÃO JOANINA



D. João VI, Carlota Joaquina e

seus filhos hospedaram-se,

temporariamente, no Paço

Imperial, um casarão

localizado no centro da cidade

que se transformaria na sede

oficial do governo, até sua

partida.
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A CORTE PORTUGUESA NO BRASIL
• A cobrança pela proteção inglesa veio sob a forma da criação de

vários acordos entre as duas coroas.

• Os mais famosos são os Tratados de 1810: “Aliança e Amizade” e
“Comércio e Navegação”. Este segundo estipulava novas taxas
alfandegárias aos produtos ingleses, no valor de 15%.

• Estes tratados também davam o direito aos ingleses de
extraterritorialidade, ou seja, os cidadãos ingleses, mesmo morando
no Brasil continuariam sob tutela e defesa das leis britânicas.

• Além de dar permissão para que os navios ingleses pudessem
navegar em águas brasileiras.

• Determinava a proibição da Santa Inquisição no Brasil e a gradual
extinção do tráfico negreiro.

• Consolidava-se a preponderância inglesa. A Igreja católica, os
comerciantes reinóis e os proprietários se sentiram prejudicados.



A CORTE PORTUGUESA NO BRASIL

• Os princípios que acabaram norteando o Congresso de Viena foram:

da restauração, da legitimidade e o do equilíbrio e poder .

• Segundo os princípios adotados pelo Congresso de Viena, a Casa

de Bragança, que reinava em Portugal antes da invasão

napoleônica, seria restaurada. Porém, João de Bragança, D. João

VI, estava no Brasil, não em Portugal. E o Brasil era somente uma

colônia, não tendo o mesmo status político que o reino.

• Como consequência do estabelecimento da Casa de Bragança e da

capital do Império Português no Rio de Janeiro, no ano de 1815, D.

João VI elevou o Brasil a Reino Unido a Portugal e Algarves.



A CORTE PORTUGUESA NO BRASIL
• Com a decisão de permanecer no

Brasil, D. João neutralizou qualquer
tentativa de emancipação política,
mas, em compensação, provocou
enorme insatisfação em Portugal.

• Enquanto a América espanhola obteve
a independência por meio de lutas
mais ou menos sangrentas, a
presença da Corte no Brasil favoreceu
a ruptura colonial sem grandes
convulsões sociais.

• A manutenção do Estado e da luxuosa
vida cortesã exigia o aumento dos
tributos existentes e a criação de
outros, pois os impostos
alfandegários, a principal fonte de
recursos, haviam diminuído.



“Tudo isso contribuiu para que o entusiasmo dos primeiros dias
da chegada logo se dissipasse. A colônia brasileira ganharia muito com
a vinda de D. João, a começar pela sua independência, mas os
problemas e o custo dos primeiros anos da família real no Rio de
Janeiro foram enormes. Era preciso alimentar e pagar as despesas de
uma corte ociosa, corrupta e perdulária. Isso aconteceu de duas
formas. A primeira foram as listas de subscrição voluntária, que os
ricos e poderosos da colônia assinaram de muito boa vontade porque
tinham a certeza de obter em trocas rápidas e generosas vantagens.
Como se verá (...), muita gente se enriqueceu com a chegada da
família real. A segunda foi o aumento indiscriminado de taxas e
impostos, que o povo todo pagou sem conseguir avaliar de imediato
que benefícios teria com isso. No longo prazo, o descontentamento
resultante se tornaria incontrolável.”

Fragmentos retirados do livro “1808” de Laurentino Gomes.



A INSURREIÇÃO PERNAMBUCANA (1817)
• Vieram juntamente com a Família Real

cerca de 15000 pessoas que eram
sustentadas pelo governo. A maioria
passou a ocupar os principais postos na
administração.

• O governador de Pernambuco, assim
como os das outras províncias, era
obrigado a enviar grandes somas de
dinheiro para o Rio de Janeiro.

• A Influência da Independência dos EUA,
da Revolução Francesa e da
Independência de algumas colônias
espanholas incentivaram os
pernambucanos a se revoltarem contra
as cortes instaladas no Rio de Janeiro.

• A chamada Revolução Pernambucana
eclodiu em 6 de março de 1817,
influenciada pelas ideias Iluministas,
propagadas pelas sociedades maçônicas.

Bandeira da Revolução Pernambucana

Imagem: Tonyjeff / public domain



A INSURREIÇÃO PERNAMBUCANA (1817)
• No momento da Insurreição, os

produtores nordestinos sofriam
com a flutuação do açúcar e do
algodão no mercado internacional.

• Após conquistarem a cidade de
Recife e derrotarem as tropas
defensoras de Portugal, os
revoltosos formaram um governo
provisório composto por cinco
membros.

• Difundiram o movimento em
outras capitanias do Brasil e em
algumas nações europeias.

• A cidade do Recife foi cercada por
embarcações que interromperam
a comunicação da capitania com
outras regiões.

• Os lideres acabaram sendo
presos e executados.



A REVOLUÇÃO LIBERAL DO PORTO (1820)
Iniciado na cidade do Porto no dia 24

de Agosto de 1820, cuja burguesia

mercantil se ressentia dos efeitos da

elevação do Brasil a categoria de Reino

Unido de Portugal e Algarves. Entre as

suas reivindicações, exigiam o imediato

retorno da Corte para o reino, visto

como forma de restaurar a dignidade

metropolitana, o estabelecimento, em

Portugal, de uma Monarquia

Constitucional, e a restauração da

exclusividade de comércio com o Brasil

(restauração do Pacto Colonial).



A REVOLUÇÃO LIBERAL DO PORTO (1820)
O movimento vitorioso teve como

consequências o retorno da

Corte, à exceção de Dom Pedro

que permaneceu no Brasil na

condição de Príncipe Regente, a

Portugal no ano de 1821 e, diante

do progressivo aumento da

pressão para a recolonização do

Brasil, este proclamou a sua

independência em 1822.



O RETORNO DA FAMÍLIA REAL A PORTUGAL 
Pressionado pelos súditos em

Portugal, D. João VI anunciou sua

partida e, através de um decreto,

entregou a seu filho D. Pedro a

regência do Brasil. Pressentindo

a inevitável independência, teve o

cuidado de recomendar ao

regente: “Pedro, se o Brasil se

separar, antes seja para ti, que

me hás de respeitar, do que para

algum desses aventureiros.”

Antes de voltar para 
Portugal, D. João 

esvaziou os cofres do 
Banco do Brasil.  



O RETORNO DA FAMÍLIA REAL A PORTUGAL 
O embarque da família real ocorreu

em meio a grande agitação.

Espalhara-se a notícia de que os

navios que conduziriam a Corte

estavam repletos de ouro, que o

tesouro do Banco do Brasil teria sido

saqueado. A agitação teria sido

maior, não fosse a ordem de

dispersão violenta da população que

se dirigia ao porto, feita pelo próprio

D. Pedro.



“Dom João partiu do Rio de Janeiro em 26 de abril. Sua
comitiva incluía cerca de 4000 portugueses – um terço do total que o
havia acompanhado na fuga para o Rio de Janeiro, treze anos antes.
Conta-se que o rei embarcou chorando de emoção. Se dependesse
apenas de sua vontade, ficaria no Brasil para sempre. Porém, uma vez
mais, aquele rei gordo, bonachão, sossegado, solitário e indeciso e,
muitas vezes, medroso, curvava-se ao peso das responsabilidades
que a História lhe impunha (...).

O retorno da corte deixou o Brasil à míngua, às vésperas de
sua Independência. Ao embarcar, D. João VI raspou os cofres do
Banco do Brasil e levou embora o que ainda restava do tesouro real
que havia trazido para a colônia em 1808.”

Fragmentos retirados do livro “1808” de Laurentino Gomes.



A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO BRASIL
Dia do Fico

• Em 9 de janeiro de 1822, D. Pedro
recebeu uma carta das Cortes de
Lisboa, que exigia seu retorno para
Portugal. A presença de D. Pedro
no Brasil impedia os projetos dos
portugueses.

• As pessoas que apoiavam o Partido
Brasileiro organizaram um
manifesto, pedindo ao príncipe que
ficasse no Brasil.

• Assim, D. Pedro respondeu
negativamente aos chamados de
Portugal e proferiu :
“Como é para o bem de todos e
felicidade geral da nação, diga ao
povo que fico”.



A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO BRASIL



A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO BRASIL
Em 1822, iniciava-se um processo de ruptura
com Portugal, em que D. Pedro tomou uma
série de medidas que desagradaram a
metrópole:
• determinou que nenhuma lei de Portugal

seria colocada em vigor no Brasil sem o
“cumpra-se”, ou seja, sem a sua
aprovação;

• em maio, o prícipe foi aclamado “Defensor
Perpétuo do Brasil”;

• em agosto, assinou um decreto declarando
que as tropas portuguesas que
desembarcassem no Brasil seriam
consideradas inimigas;

• D.Pedro faz uma breve viagem a Minas
Gerais e a São Paulo para acalmar setores
da sociedade que estavam preocupados
com os últimos acontecimentos. No
percurso, recebeu uma nova carta de
Portugal que anulava todas as suas
medidas e exigia sua volta imediata.



A DECLARAÇÃO DE INDEPENDÊNCIA
• Em 7 de Setembro, ao voltar

de Santos, parado às margens
do riacho Ipiranga, D. Pedro recebeu
uma carta com ordens de seu pai para
que voltasse para Portugal,
submetendo-se ao rei e às Cortes.

• Levado pelas circunstâncias, D. Pedro
pronunciou a famosa frase
"Independência ou Morte!",
rompendo os laços de união política
com Portugal.

• Culminando o longo processo da
emancipação, a 12 de Outubro de
1822, o Príncipe foi aclamado
Imperador com o título de D. Pedro I,
sendo coroado em 1° de Dezembro na
Catedral da Sé, no Rio de Janeiro.





• BOULOS JÚNIOR, Alfredo. História sociedade e cidadania.
3.ed. São Paulo: FTD, 2015.

• CAMPOS, Flávio de. História: escola e democracia. São Paulo:
Moderna, 2018.S, [et. al.]. História. São Paulo: Saraiva, 2010.

• VAINFAS, Ronaldo. [et. al.]. História. doc 8º ano. São Paulo:
Saraiva, 2019.

Site

• www.1.educacao.pe.gov.br/cpar

REFERÊNCIAS

http://www.1.educacao.pe.gov.br/cpar

	A CORTE PORTUGUESA �NO BRASIL
	A EUROPA, COMEÇO DO SÉCULO XIX
	A EUROPA, COMEÇO DO SÉCULO XIX
	Número do slide 4
	A FUGA DA FAMÍLIA REAL PORTUGUESA, NOVEMBRO DE 1807 
	Número do slide 6
	A FAMILIA REAL PORTUGUESA
	A FAMILIA REAL PORTUGUESA
	A FAMILIA REAL PORTUGUESA
	A ADMINISTRAÇÃO JOANINA
	A ADMINISTRAÇÃO JOANINA
	PAÇO IMPERIAL
	A CORTE PORTUGUESA NO BRASIL
	A CORTE PORTUGUESA NO BRASIL
	A CORTE PORTUGUESA NO BRASIL
	Número do slide 16
	A INSURREIÇÃO PERNAMBUCANA (1817)
	A INSURREIÇÃO PERNAMBUCANA (1817)
	A REVOLUÇÃO LIBERAL DO PORTO (1820)
	A REVOLUÇÃO LIBERAL DO PORTO (1820)
	O RETORNO DA FAMÍLIA REAL A PORTUGAL 
	O RETORNO DA FAMÍLIA REAL A PORTUGAL 
	Número do slide 23
	A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO BRASIL
	A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO BRASIL
	A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO BRASIL
	A DECLARAÇÃO DE INDEPENDÊNCIA
	Número do slide 28
	REFERÊNCIAS

