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MOMENTO DÉJÀ VU



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.



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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Tratado de Comércio e Navegação com a Inglaterra (1810)



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.



MISSÃO ARTÍSTICA FRANCESA (1816)

François Gérard: Retrato 
de Joachim Lebreton, o 
líder da Missão Francesa.

Jean-Baptiste Debret: 
auto-retrato publicado 
em Voyage pittoresque et 
historique au Brésil (1834).

Nicolas-Antoine Taunay

Retrato de Grandjean de Montigny pintado 
pelo alemão Augusto Müller, em 1843.



JEAN-BAPTISTE DEBRET



JEAN-BAPTISTE DEBRET

Uma Senhora Brasileira em seu Lar , ca. 
1823 , Jean-Baptiste Debret



JEAN-BAPTISTE DEBRET

Machine à Exprimer le Jus de la Canne à Sucre, 

1822.



Nicolas Antoine Taunay

Le triomphe de la
guillotine; óleo
sobre tela, 129×168
cm, 1795-1799.



Nicolas Antoine Taunay

O Largo da Carioca no Rio de Janeiro, 

1816.

Vista do Morro de Santo Antonio.

O Morro de Santo Antônio no Rio de Janeiro.



Nicolas Antoine Taunay

Vista do Outeiro, Praia e Igreja da 
Glória, 1817.

Moisés Salvo das Águas, 1827.



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”



A CORTE CHEGOU: O RIO DE JANEIRO SE TRANSFORMA

INTRODUÇÃO

“Passados três séculos de colonização do Brasil, os habitantes da
colônia haviam adquirido um modo de vida ‘brasileiro’, isto é, o
linguajar, os hábitos alimentares, o modo de vestir estavam mais
adequados ao clima e às paisagens brasileiras. Tal forma de viver se
refletia nas ruas das cidades, em particular na capital, Rio de Janeiro.”.

(Introdução)

- A VIDA COTIDIANA (“vida pública” x “vida privada”



A CORTE CHEGOU: O RIO DE JANEIRO SE TRANSFORMA

Com a vinda da família real, em  1808, houve uma interrupção no modo de vida 
brasileiro, que foi suplantando pelos hábitos e gostos europeus. Tal fato representou 

um marco na história do Rio de Janeiro e do Brasil.

-“As diversões da rua estavam longe do gosto da Corte”.

-As primeiras dificuldades de adaptação se deram por causa do grande número de 
pessoas que acompanhou a família real em sua fuga para o Brasil. Houve falta de 

alimento e de moradia, e a criminalidade aumentou. 
- O modo de vida europeu se impôs  ao longo do tempo...

MOMENTO DE PROFUNDAS TRANSFORMAÇÕES



PARTE I – NO TEMPO DO VICE-REI 

CAPÍTULO 1- AS RUAS
Personagens: o sinhozinho Lourenço e  seus escravo Dito. (Janeiro de 1808)
Sebastiana, a cozinheira, mãe do Dito.
Padre Alvarenga (padrinho de Lorenço)

Narrador observador.
(3º. Pessoa)

- Missa matinal, aulas de catecismo e 
- Vadiagens pelas ruas;

-Açoite : castigo e diversão?! 



PARTE I – NO TEMPO DO VICE-REI 

CAPÍTULO 2- O PARTO

O nascimento  de Manuel Inácio, o filho mais novo do pai de 
Lourenço. 

- “O escravo, pai de Dito, mandou tocar o sino, como se 
fazia quando nascia ou morria alguém”.

-Gente nova, gente nova...-gritavam os escravos para a rua.

-Grande surpresa de Lourenço?!

- Quem vai ser a ama de leite do menino? – perguntou a 
parteira.

- O sinhô já alugou a escrava. É a Maria, que aleitou o caçula: 
parece que acabou de tê criança...Sorte da sinhá! (dona 
Maria da Conceição). Maria é forte, tem muito leite e gênio 
bom- respondeu Sebastiana.



PARTE I – NO TEMPO DO VICE-REI 

CAPÍTULO 3- A FESTA DE SÃO SEBASTIÃO

- Parece que já chegou em Portugal... (Napoleão)

- O ritmo da vida cotidiana só era sobressaltado 
quando havia alguma festa, fosse em homenagem a 
um santo ou promovida pelo Senado da Câmara.

- Em fins de janeiro, tinha ocasião a primeira festa do 
ano: a procissão de São Sebastião, padroeiro da 
cidade. 



PARTE I – NO TEMPO DO VICE-REI 

CAPÍTULO 4- A CHEGADA DA FAMÍLIA REAL

- Em fins de fevereiro, começaram os boatos de 
que a família real abandonara Portugal e viera 
para o Brasil. 

- Manoel Pereira (pai de Lourenço) : temor à 
chegada da comitiva real portuguesa. 

- (concorrência de comerciantes portugueses)

- No Rio, não se falava noutra coisa: a chegada da 
família real. Todos queriam estar elegantes para 
“ver o rei”, por isso, alfaiates, costureiros, 
sapateiros viraram noites para atender às 
encomendas.

-Finalmente, na manhã de 7 de março,  a família real 
chegou ao Rio de Janeiro. Foi um delírio! Todos 
abandonaram as casas. O Comércio fechou 
imediatamente. 



PARTE I – NO TEMPO DO VICE-REI 

CAPÍTULO 5- A MUDANÇA DE CASA
-Nos primeiros dias depois da chegada da Corte portuguesa ao Rio, a
cidade começou a mudar inteiramente de aspecto. As ruas ferviam
como numa revolução. Nunca se tinha visto tanta gente desconhecida,
tanto burburinho, tanta confusão. Tinha-se a impressão de uma grande
feira agitada.

-”Uma onda de progresso” que mudaria a vida das pessoas no Rio de
Janeiro. E mudaria para melhor”.

- P.R. (Príncipe Regente? Ou “Ponha-se na Rua”?!

- Tudo mudara por encanto. A vida encarecera assustadoramente.

- Temores de Manoel Pereira;
- E assim aconteceu que se mudou para a casa de Manuel o fidalgo

português João Afonso da Costa e Leiria com sua mulher, Maria
Augusta Gomes da Costa e Leiria, e seu filho Afonso Henriques.
Na casa, permaneceram Dito e seus pais, que passaram a servir o
novo amo.

- Manuel e sua família se mudaram para a casa de Mata-Cavalos,
bem distante do centro da cidade. A família pouco sofreu com a
mudança apesar...

- Lourenço: escola e comércio do pai.



MOMENTO LEITURA- CONTINUAÇÃO

-SEMANA (27 a 30/04):
PARTE II: “No tempo do rei”
Capítulos 6 a 11 + Epílogo



OBRIGADO!

Bons estudos! 

Cuidem-se!

Abraços à distância.

Prof. Rafael Nascimento
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