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HISTÓRIA E LITERATURA

PLANEJAMENTO DE LEITURA E 
DISCUSSÃO DA OBRA:

-SEMANA (20 a 24/04): PARTE I

“No tempo do vice-rei”

-SEMANA (27 a 30/04): PARTE II

“No tempo do rei”



SUGESTÃO DE LEITURA



MOMENTO DÉJÀ VU



REBELIÕES NA AMÉRICA PORTUGUESA



O IMPACTO DA REVOLUÇÃO FRANCESA



ERA NAPOLEÔNICA: O IMPÉRIO (1804-1815)



BLOQUEIO CONTINENTAL



A chegada da Família Real (1808)



A chegada da Família Real (1808)



Bloqueio 
continental

Desobediência 
do Bloqueio 
por D. João

Invasão de 
Portugal pelas 
tropas de 
Napoleão

Vinda da 
Família Real 
portuguesa 
para o Brasil 
com a 
proteção da 
Inglaterra

Deslocamento do eixo político e 
econômico do Império português para 
o Brasil

Interiorização da metrópole

Aliança entre D. João e sua corte com as 
elites de São Paulo e do Rio de Janeiro, 
através de casamentos, atividades 
comerciais e concessão de cargos 
públicos, levando ao enraizamento da 
corte portuguesa no Brasil.

Abertura dos portos

Fim do exclusivo comercial 
metropolitano e liberdade para 
comerciar com outros países.
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A chegada da Família Real



ABERTURA DOS PORTOS

Fim do exclusivo comercial 
metropolitano e liberdade para 
comerciar com outros países.



Pressão 
inglesa

Em troca da proteção
contra Napoleão
Bonaparte, D. João
prometeu vantagens
comerciais à Inglaterra.

Imposto de 
15% para 

mercadorias 
inglesas; 16% 

para as 
portuguesas; e 
24% para as de 
outras nações

O Brasil foi inundado com
mercadorias que
chegavam aos portos
brasileiros, como tecidos,
caixões mortuários,
ferragens, louças, pentes,
além de produtos
desnecessários, como
carteiras para notas (no
Brasil só havia moedas).

Golpe 
fatal na 
possível 
indústria 
brasileira

Quando chegou ao Rio de
Janeiro, D. João autorizou a
criação de indústrias no Brasil,
mas o Tratado de 1810 tornou
ainda mais pesadas as
dificuldades com falta de capital
e capacidade de concorrência
com os produtos ingleses.
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Tratado de Comércio e Navegação com a Inglaterra (1810)



Tratado de Comércio e Navegação com a Inglaterra (1810)



Administração Joanina (1808-1821)



• Imprensa Régia, que publicou o primeiro jornal no Brasil, a Gazeta do Rio de Janeiro

• Banco do Brasil, primeiro banco brasileiro

• Real Horto, atual Jardim Botânico

1808

•Academia Militar e da Marinha

• Real Biblioteca, atual Biblioteca Nacional

1810

• Real Teatro de São João

1813

•D. João elevou o Brasil a Reino Unido a Portugal e Algarves

1815

•Academia Imperial de Belas-Artes, atual Escola de Belas-Artes da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro

1816

•Museu Real, atual Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro

1818
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Administração Joanina (1808-1821)

Durante toda a estadia de D. João no Brasil, o Rio de Janeiro recebeu uma série de melhorias, como a ampliação da área

da cidade, a abertura de vias públicas e outros melhoramentos urbanos.



EM SÍNTESE: PERÍODO JOANINO (1808-1821)



MOMENTO EXERCÍCIO

Agora é hora de testar nossos 
conhecimentos. 



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO- Qual o significado da
abertura dos portos para o pacto
colonial existente entre Portugal e o
Brasil?



RESOLUÇÃO

Do ponto de vista prático, a abertura dos portos
brasileiros não permitiu somente a chegada de um
maior volume de produtos manufaturados ao
Brasil. A possibilidade de empreender relações
comerciais com qualquer nação do mundo
significava a chance de se inserir definitivamente
no sistema econômico capitalista através da
quebra do pacto colonial.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO- Quais eram as determinações
dos Tratado de Aliança e Amizade e Tratado
do Comércio e Navegação, assinados em
1810, pelo príncipe dom João VI?



RESOLUÇÃO

Segundo estes acordos, o Brasil passaria a ter
liberdade para comercializar com qualquer nação do
mundo através da abertura de seus portos. Sob esse
aspecto, o tratado concedia taxas preferenciais aos
ingleses por conta do auxílio que este país prestou
na fuga de Portugal para as terras brasileiras. Além
disso, Portugal tomaria outras ações que
permitissem o fim gradual da escravidão em terras
brasileiras.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO- Estabeleça três medidas
reformadoras desenvolvidas por Dom
João VI, no Rio de Janeiro.



RESOLUÇÃO

Na condição de morada da Corte, a cidade do Rio de
Janeiro teve o seu cenário transformado com a criação
da Biblioteca Nacional, a construção do Jardim Botânico
e o surgimento de várias casas de comércio que
atendiam o gosto refinado dos cortesãos vindos
diretamente da Europa. Ao longo do tempo, essas
mudanças quebravam com aquela antiga imagem de
colônia que diferia o Brasil do espaço metropolitano.



OBRIGADO!

Bons estudos! 

Cuidem-se!

Abraços à distância.

Prof. Rafael Nascimento
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