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MOMENTO DÉJÀ VU



“A CORTE CHEGOU”- PARTE I

PARTE I- “NO TEMPO DO VICE-
REI”

(5 capítulos)

1- As ruas;

2- O parto;

3- A festa de São Sebastião;

4- A chegada da família real;

5- A mudança de casa.



MOMENTO LEITURA- CONTINUAÇÃO

PARTE II: “No tempo do rei”
(6 capítulos)

6- A viagem;
7- Vida nova;
8- Pancadas;
9-Na escola;
10-”Serra a velha”;
11- Portugueses e brasileiros;

Epílogo- Domingo na chácara.



PARTE II – NO TEMPO DO REI

CAPÍTULO 6- A VIAGEM

-Afonso Henriques da Costa e Leiria chega ao RJ.

-O menino teve boa impressão do lugar. 

-Espanto com o Rio de Janeiro? 

- Uma mistura de raças e classes que não se encontrava em outra parte 
do mundo.

- Apesar de a família de Afonso saber que havia escravos no Brasil, como 
já houvera em Portugal, até 1761, tamanha crueldade os chocou, e a 
mão do menino se benzeu e não pôde conter uma lástima:

- Em que inferno viemos nos meter...

-Ao pai, João Afonso, tinham prometido um cargo na nova 
administração da colônia, mas a nomeação não chegava, e essa 
incerteza consumia a família recém-chegada.

- Apresentaram-lhe a casa de um comerciante da terra, uma bela 
chácara em Mata-Cavalos. 

- “Não era bicho para viver no mato”. 

- Pediu a casa de um comerciante instalado na Rua Direita. Logo se 
mudou para lá com a mulher e o filho.



PARTE II – NO TEMPO DO REI

CAPÍTULO 7- VIDA NOVA

- Desafios à adaptação na nova cidade, na nova casa...
- Calor da cidade;
- Saudade de Portugal. “Para aliviar o sofrimento e a saudade de

Portugal, a mãe de Afonso passava a maior parte do tempo diante do
oratório a rezar”.

- “Por causa da solidão, Afonso aproximou-se naturalmente de Dito,
que lhe fora destinado como escravo particular, seu moleque, que o
ajudava a vestir-se e passava as noites deitado ao pé de sua cama,
para o caso de alguma necessidade à noite, como dar-lhe um copo
d’água ou levar-lhe o penico”.

- -A princípio, o menino português tratou-o como senhor, com dureza
e arrogância, mas logo se afeiçoou ao escravo, que tinha quase a
mesma idade que ele e bom gênio. Assim, adquiriu o hábito de
conversar com Dito e fazer curtos passeios para conhecer a cidade,
ou melhor, as ruas próximas à casa, que era o limite que o pai lhe
impusera”.

- Convento de São José: para além da religiosidade, aprender Latim e
Gramática com o Padre Alvarenga.

- Encontro entre Afonso e Lourenço.

- -Quem és tu?
- -Sou aquele de quem roubaste a casa, o escravo e a varinha de

pescar. Vai-te para o diabo!- proferiu Lourenço, cheio de fúria.



PARTE II – NO TEMPO DO REI

CAPÍTULO 8- PANCADAS

-“OS PORTUGUESES DA CORTE PISARAM O RIO DE JANEIRO COM A
ARROGÂNCIA DE SENHORES QUE ENTRAM NAS SENZALAS. DE UM
MOMENTO PARA O OUTRO, OS BRASILEIROS NATIVOS PERDERAM TODOS
OS SEUS DIREITOS PARA QUE SÓ TIVESSEM VOZ ATIVA AOS INTRUSOS
QUE VINHAM ACOMPANHANDO OS MONARCAS”.

-Toda a cidade queria reagir....Mas de que maneira, se a força, se as armas
estavam com os que chegavam?

-Rio de Janeiro tornou-se ainda mais turbulenta, agitada por desordens
em que zunia o cacete, relampejava a faca e pipocava a pistola.

-Nesse período, destacou-se entre os tipos da cidade o capoeira, que, de
certa forma, vingou a cidade e se tornou o principal protagonista da
desordem, indo para as esquinas à noite espancar os recém-chegados.

- “O capoeira é muito perigoso”.

- - Dito não sabia o que era ser dono de alguma coisa e perder esse
bem. Já nascera escravo, pertencendo a um senhor que podia dispor
dele como quisesse.



PARTE II – NO TEMPO DO REI

CAPÍTULO 9- NA ESCOLA

-”Frequentar a escola era sinal de distinção social.
Alguns pais de família viam na educação dos
meninos a vantagem da disciplina associada ao
verniz das letras, privilégio de poucos. Assim,
portugueses mais antigos na cidade e recém-
chegados confiavam seus filhos aos mestres do
seminário, na esperança de vê-los pertencer à
nova elite que se formava no Rio de Janeiro”.

-Alfabetização ocorria em casa por algum parente 
ou padre;

-”O brasileiro (Lourenço) nunca havia pisado na 
escola, porque até então o pai não vira 
necessidade de educar o filho; mas agora os 
tempos eram outros, e o comerciante percebera 
que era preciso colocar melhor o filho, se não no 
comércio, num serviço público”.

-Lourenço e Afonso se encontram novamente na 
escola.

-”Dito não viu graça nenhuma em apanhar com a 
palmatória. Ele sabia muito bem quanto doía 
apanhar dos senhores, mas não quis dizer nada”.



PARTE II – NO TEMPO DO REI

CAPÍTULO 10- “SERRA À VELHA”

-Lourenço e Afonso tornaram-se amigo, desejosos
de liberdade e diversão, porém não tinham muito
com que se distrair sem execuções, procissões e
festas, suspensas por ocasião da Quaresma.

-Pelo vigésimo dia da Quarema, tinha-se um dia de
folga: era o dia de “Serra a Velha”, uma folia de
origem portuguesa, muito apreciada no Rio de
Janeiro.

-No meio do berreiro infernal, o menino português
sentiu saudade de sua terra. Em Lisboa, como no
Rio de Janeiro, serrava-se a velha na Quaresma. Era
a mesma festa, com a diferença que havia foliões
pretos. Pela primeira vez desde que desembarcara,
sentiu-se à vontade.

-A partir daquele dia, Lourenço e Afonso ficaram
mais próximos, para a alegria de Dito, que também
participava das artes dos meninos pelas ruas e
quintais.



PARTE II – NO TEMPO DO REI

CAPÍTULO 11- PORTUGUES E BRASILEIROS

-”João Afonso vivia angustiado desde que pusera os pés no Rio de
Janeiro. Como muitos portugueses que chegara com a comitiva
real, desgostara-lhe o Rio de Janeiro: o calor, a comida pesada e
sobretudo a dificuldade de encontrar meios de enriquecer.”

-” A riqueza já estava nas mãos de outros portugueses que ali 
viviam”.

- Ficar no Rio de Janeiro ou voltar para Portugal? Impasse.

-Em Portugal, o cenário era o pior possível: o país fora destruído e 
saqueado.

-Ao contrário, no Brasil, surgia-lhe uma oportunidade que unia 
um alto posto na cozinha real e bons lucros. Tinha, porém, de agir 
com sagacidade. Não bastava assumir o cargo, era necessário 
manter-se nele. E, para isso, precisava de um “sócio” de 
confiança, um comerciante local que lhe garantisse o 
fornecimento dos víveres de todo dia, que era do que mais 
carecia a mesa da família real. 

-Abertura dos portos às nações amigas. (produtos importados)

-Uma parceria entre João Afonso e Manoel Pereira?



PARTE II – NO TEMPO DO REI

EPÍLOGO- DOMINGO NA CHÁCARA
-Domingo de festa (Natal) com a presença da família do
sócio João Afonso na chácara da família de Manuel Pereira
em Mata-Cavalos.

-A chegada do filho mais velho de Afonso, Augusto. Será que
vai ter casamento?

-Com o casamento ficava consolidado o negócio entre o
português e o brasileiro, que ia muito bem.

-Era ocasião de festas também para os escravos...



MOMENTO EXERCÍCIO

Agora é hora de sistematizar a 
sua leitura do livro.



“A CORTE CHEGOU”- O RJ SE TRANSFORMA

 Qual é a contribuição da literatura para a
História? Qual é a contribuição da História
para a literatura?

 Quais são as mudanças sociais,
econômicas, políticas e culturais na
cidade do Rio de Janeiro que podemos
encontrar em “A corte chegou”?

 Como podemos caracterizar a relação
entre o sinhozinho Lourenço e Dito? E
entre Afonso e Dito?

 Como podemos caracterizar a relação
entre a família de Manuel Pereira
(brasileiro) e João Afonso (português)?

 Você gostou da leitura? Não gostou? Por
quê



ALGUMAS RECOMENDAÇÕES

 Faça um cronograma de
leitura da obra e siga a sua
própria organização;

 Disponibilize um tempo
exclusivo para leitura;

 Ao longo da sua leitura, faça
um resumo de capítulo a
capítulo para facilitar a sua
compreensão da obra como
um todo;

 Destaque as principais partes
da obra para discussão;

 Divirta-se com a leitura, não
torne-a um fardo!



OBRIGADO!

Bons estudos! 

Cuidem-se!

Abraços à distância.
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