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HISTÓRIA, 8º Ano do Ensino Fundamental
D. João VI no Brasil – Início do Processo de 
Independência do Brasil

Neste quadro, “Proclamação 
da Independência”, 
D. Pedro é retratado 

proclamando a 
independência do Brasil no 

meio do povo.

Observe a imagem:

• Será que foi realmente isso 
que aconteceu? Ou será que a 
independência foi o resultado 
das ações da elite brasileira?

• Afinal, como aconteceu a 
independência do Brasil?

Vamos refletir um pouco:

Imagem: A Proclamação da Independência/ Francisco Renato Moreaux, 1844/ 
Museu Imperial/ Public Domain 
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Os bastidores da independência

• Na América Latina, o Antigo Sistema Colonial entra em crise 
nas últimas décadas do século XVIII .
• No Brasil, essa crise foi marcada pelas rebeliões de 
emancipação, destacando-se a Inconfidência Mineira e a 
Conjuração Baiana e a Insurreição Pernambucana (1817).
• Em 1808, a corte portuguesa chega ao Brasil e muda os 
rumos da independência. 
• Todos esses acontecimentos eram apenas o início do 
processo de independência política do Brasil, que se estende 
até o dia 07 de setembro de 1822. 
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Enquanto a família real estava no Brasil, Portugal foi governado por 
uma junta governativa inglesa que prestava contas a D. João VI e ajudou 
a expulsar  as tropas de Napoleão das terras lusitanas. 

Em Portugal, o povo não estava nada satisfeito com tudo isso e passou 
a exigir o retorno do rei que estava no Brasil. 

Assim, em 1820, ocorreu a chamada Revolução Liberal do Porto, uma 
revolta que era contra o absolutismo do rei e pedia a volta das limitações 
coloniais do Brasil.
Os revolucionários passaram a exigir: 
• o retorno de D. João VI para Portugal;
• a aprovação de uma Constituição que seria promulgada em Lisboa;
• aceitação da nomeação de 12 pessoas indicadas pelos revoltosos para 

ocupar os cargos públicos mais importantes e o ministério.
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Revolução Liberal do porto (1820)

REVOLUÇÃO LIBERAL DE PORTO (1820)
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Pressionado pelos portugueses, D. João VI teve que aceitar as 
exigências feitas e  voltou para Portugal, em abril de 1821. 
Deixou em seu lugar, no Brasil, o filho D. Pedro como príncipe regente

Retorno de D. João VI para Portugal

Antes de voltar para 
Portugal, D. João 

esvaziou os cofres do 
Banco do Brasil.  

Imagem: Artista Desconhecido / A família real portuguesa chega ao Rio 
de Janeiro / 
http://c5.quickcachr.fotos.sapo.pt/i/Be7076f7e/9507921_Symzo.jpeg
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PARTIDO

Português

Brasileiro

Radical

PROJETO

Retorno do monopólio colonial. Situação 
que o Brasil se encontrava antes de 1808.

Independência. Criação de um país 
dominado pelos grandes proprietários e as 
elites fluminenses.

Independência. Influência das ideias liberais. 
Alguns radicais reivindicavam um república 
com sufrágio universal e a abolição da 
escravatura.

Divisão Política, após o retorno de D. João VI para Portugal

Saiba que: neste contexto, a palavra “Partido”, significava o grupo político da época

REVOLUÇÃO LIBERAL DE PORTO (1820)
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José Bonifácio de Andrada e Silva, 
Patriarca da Independência do Brasil, foi 
um dos grandes construtores do projeto 
de independência.

D. Maria Leopoldina foi umas das incentivadoras 
dos planos de independência levados à diante pelo 
marido.
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JOSÉ BONIFÁCIO DE ANDRADA E SILVA



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."
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As Cortes de Lisboa exigiam 
o retorno imediato de D. 
Pedro e volta do Brasil ao 

estado de Colônia.
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DIA DO FICO- 1822



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.
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Imagem: D. Pedro I, Defensor Perpétuo do Brasil/ 
Simplício de Sá, 1826/ Public Domain 

O CAMINHO  PARA A INDEPENDÊNCIA
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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.

Imagem: A Proclamação da Independência/ Francisco Renato Moreaux, 
1844/ Museu Imperial/ Public Domain

O “GRITO DO IPIRANGA”
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A Coroação de D. Pedro, como Imperador do Brasil, era a consagração do 
projeto de independência preparado pelas elites, sem a participação do povo.
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BRASIL INDEPENDENTE DE PORTUGAL



Revolução Liberal do Porto (1820) e emancipação política do Brasil (1822)

Insatisfação dos 
portugueses do reino

Reclamações contra o 
absolutismo, a perda do 

monopólio comercial brasileiro e a 
ocupação militar inglesa

Eclosão da Revolução Liberal 
do Porto ou Vintismo

Convocam Cortes Constituintes 
e exigem o retorno de D. João e 

da Família Real

Exigem uma monarquia 
constitucional

Desejam a volta das condições 
comerciais com o Brasil de 

antes da abertura dos portos

Situação no Brasil

Divisão em dois grupos: um queria um 
império independente governado por D. 

Pedro I; outro queira que o Brasil 
continuasse integrado ao Império 

português, mas com mais autonomia

D. João volta para Portugal, mas 
deixa seu filho, D. Pedro, como 

príncipe regente do Brasil

Pressão dos portugueses do 
reino para o retorno de D. Pedro

Movimento para convencer D. 
Pedro a ficar

“Cumpra-se”

“Grito do Ipiranga”

A emancipação política 
do Brasil foi liderada pela 

elite do Centro-Sul 
(sobretudo São Paulo, Rio 

de Janeiro e Minas 
Gerais), interessada em 
manter a liberdade de

comércio, ampliar a 
autonomia administrativa 

e conservar seus 
privilégios. Isto ajuda a 

explicar por que o projeto 
de independência 

vitorioso manteve a 
monarquia, a escravidão 

e as restrições ao 
exercício

da cidadania.
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RETORNO DE D.JOÃO VI A PORTUGAL

“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.
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Quantos significados tem a 
palavra independência para um 
país?

Podemos falar em independência 
econômica e independência política 
como coisas diferentes? 

Quando o Brasil conquistou sua soberania política no dia 
07 de setembro de 1822, conquistou também sua 
independência econômica?

Será que hoje podemos nos considerar 
verdadeiramente independentes?

Independência!
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OBRIGADO!

Bons estudos! 

Cuidem-se!

Abraços à distância.

Prof. Rafael Nascimento
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