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A corte portuguesa no Brasil: o reino unidoA FUGA DA FAMÍLIA REAL PORTUGUESA, NOVEMBRO DE 1807



• 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.
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A corte portuguesa no Brasil: o reino unidoA CORTE PORTUGUESA NO BRASIL
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A corte portuguesa no Brasil: o reino unidoPeríodo Joanino (81808-1821)
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Insurreição Pernambucana (1817)



• 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.
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A corte portuguesa no Brasil: o reino unidoInsurreição 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.
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A corte portuguesa no Brasil: o reino unidoInsurreição Pernambucana (1817)



• Bandeira da Revolução de 1817, desenhada pelo maçom
Antônio Alves, e a atual bandeira de Pernambuco inspirada na
bandeira da Revolução, quando mostrava três estrelas
simbolizando as províncias que se uniram na República:
Ceará, Paraíba e Pernambuco .

HISTÓRIA, Série 2º ANO
Tópico : A Revolução Republicana (Pernambucana) de 1817
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HERANÇAS DA REVOLUÇÃO DE 1817



MOMENTO EXERCÍCIO

Agora é hora de testar nossos 
conhecimentos. 



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 1-(UDESC 2009) O ano de 2008 assinala os duzentos anos da
chegada da Família Real ao Brasil. Sobre isso assinale a alternativa correta.

A)A monarquia que chegava ao Brasil representava, em realidade, boa parte dos
ideais da Revolução Francesa e do liberalismo europeu daquele período.

B)As motivações da vinda da Família Real para o Brasil estão relacionadas mais à
realidade europeia do período do que à ideia de desenvolvimento de um Brasil
monárquico e posteriormente independente de Portugal.

C)Foi incentivada a manifestação pública de nossos problemas, seguindo as
práticas liberais e laicas da monarquia portuguesa.

D)Chegando ao Brasil, o monarca trabalhou muito para a ampliação da cidadania.

E)A política de terras foi imediatamente implementada e, em 1810, o Brasil
realizava sua primeira reforma agrária.



RESOLUÇÃO

RESPOSTA: ALTERNATIVA “B”

As motivações da vinda da Família Real para o Brasil 
estão relacionadas mais à realidade europeia do 

período do que à ideia de desenvolvimento de um 
Brasil monárquico e posteriormente independente 

de Portugal.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 2-(UNESP/SP) Leia os itens a respeito da Revolução Pernambucana de 1817:

I – Possui forte sentimento antilusitano, resultante do aumento dos impostos e dos 
grandes privilégios concedidos aos comerciantes portugueses;

II – Teve participação apenas de sacerdotes e militares, não contando com o apoio 
de outros segmentos da população;

III – Foi uma revolta sangrenta que durou mais de dois meses e deixou profundas 
marcas no Nordeste, com os combates armados passando do Recife para o sertão, 
estendendo-se também a Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte;

IV – A Revolta foi sufocada apenas dois anos depois por tropas aliadas, reunindo 
forças armadas portuguesas, francesas e inglesas;

V – Propunha a República, com a igualdade de direitos e a tolerância religiosa, mas 
não previa a abolição da escravidão.

É correto apenas o afirmado em:

A) I, II e III.

B) I, III e V.

C) I, IV e V.

D) II, III, IV.

E) II, III, V.



RESOLUÇÃO

RESPOSTA: ALTERNATIVA “B”

Além de padres e militares, proprietários de terras 
estiveram na liderança da Revolução no primeiro 

momento. A Revolução durou 74 dias, proclamando 
a República na região.



OBRIGADO!

Bons estudos! 

Cuidem-se!

Abraços à distância.
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