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MOMENTO DÉJÀ VU



MOMENTO DÉJÀ VU



D. PEDRO I

Pedro de Alcântara Francisco Antônio João Carlos Xavier de 
Paula Miguel Rafael Joaquim José Gonzaga Pascoal 

Cipriano Serafim de Bragança e Bourbon



Lutas pela independência

Bahia Piauí

Ceará Maranhão

Grão-Pará
Província 
Cisplatina

Na época, a independência não foi aceita no país todo. 

Em várias províncias brasileiras o povo pegou em 

armas para combater militares fiéis a Portugal.
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AS LUTAS PELA INDEPENDÊNCIA
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MULHERES QUE LUTARAM PELA INDEPENDÊNCIA

Maria Felipa, Maria Quitéria e Joana Angélica. 



Reconhecimento e preço da independência

Estados 
Unidos

Primeiro país a 
reconhecer a 

independência do 
Brasil, em maio de 

1824.

Doutrina Monroe: “A 
América para os 

americanos”

Contra a interferência 
da Europa

Portugal

Reconheceu a 
soberania do Brasil 
em 1825, mediante 

indenização

Valor da indenização: 
2 milhões de libras 

esterlinas

O governo brasileiro 
pediu empréstimo à 

Inglaterra

Inglaterra

Reconheceu a 
soberania do Brasil 

em 1827

Exigiu a renovação do 
Tratado de Comércio 
e Navegação por mais 

15 anos

Exigiu a extinção do 
tráfico de africanos 

escravizados no prazo 
de três anos
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O RECONHECIMENTO E  PREÇO DA INDEPENDÊNCIA
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A COROAÇÃO DE D. PEDRO I

Coroação de Dom Pedro I, Jean Baptiste Debret .

(Dezembro de 1822).
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UMA CONSTITUIÇÃO PARA O BRASIL



10

CONTINUIDADES...

A estrutura agrária continuou a mesma, 

a escravidão se manteve e a distribuição de 

renda continuou desigual. A elite agrária, que 

deu suporte a D. Pedro I, foi a camada que 

mais se beneficiou.
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CURIOSIDADE



EM SÍNTESE



MOMENTO EXERCÍCIO

Agora é hora de testar nossos 
conhecimentos. 



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 1- (Mackenzie) São fatores que levaram os E.U.A. a reconhecerem a
independência do Brasil em 1824:

a) A identificação com a forma de governo adotada no Brasil e interesses
coloniais comuns.

b) A indenização de 2 milhões de libras pagos pelo Brasil ao governo americano
e a Doutrina Truman.

c) A aliança dos capitais ingleses e americanos interessados em explorar o
mercado brasileiro e a crescente expansão do mercado da borracha.

d) Doutrina Monroe (América para os americanos) e os fortes interesses
econômicos emergentes nos E.U.A. .

e) A subordinação econômica à Inglaterra e o interesse de aliar-se ao governo
constitucional de D. João VI.



RESOLUÇÃO

GABARITO: LETRA “D”.

Doutrina Monroe (América para os americanos) e os 
fortes interesses econômicos emergentes nos E.U.A. .



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 2- (Cesgranrio) Assinale a opção que apresenta um fato que
caracterizou o processo de reconhecimento da Independência do Brasil
pelas principais potências mundiais:

A) Expectativa das potências europeias, que aguardavam o
reconhecimento de Portugal, fiéis à política internacional traçada a
partir do Congresso de Viena.

B) Desconfiança dos brasileiros, reforçada após o falecimento de D.
João VI, de que o reconhecimento reunificaria os dois reinos.

C) Reação das potências europeias às ligações privilegiadas com a
Áustria, terra natal da Imperatriz.

D) Reconhecimento imediato da Inglaterra, interessada exclusivamente
no promissor mercado brasileiro.

E) Reconhecimento pioneiro dos Estados Unidos, impedindo a
intervenção da força da Santa Aliança no Brasil.



RESOLUÇÃO

RESPOSTA: LETRA “A”.

Expectativa das potências europeias, 
que aguardavam o reconhecimento de 
Portugal, fiéis à política internacional 

traçada a partir do Congresso de Viena.



OBRIGADO!

Bons estudos! 

Cuidem-se!

Abraços à distância.

Prof. Rafael Nascimento
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