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Transferência da corte portuguesa

 Bloqueio Continental imposto por Napoleão

– gerou um dilema para Portugal: aderir à

pressão francesa ou manter relações

comerciais com a Inglaterra?

 Sob proteção britânica, D. João iniciou a

execução de um plano em segredo: transferir a

família real e corte portuguesa (15 mil

pessoas).

 Para a população que ficava em Portugal

sobrava desespero e desolação.



A corte no Brasil

 Em janeiro de 1808 em Salvador, D. João assinou a

abertura dos portos às nações amigas, abolindo o

pacto colonial.

 A maior favorecida foi a Inglaterra.

 Crescimento da autonomia e da economia do Brasil.

 Em 1810, D. João assina o Tratado de Comércio e

Navegação, concedendo taxas alfandegárias

preferenciais para os produtos ingleses:

 15% - produtos ingleses

 16% - produtos portugueses

 24% - produtos de outras nações amigas.



Guerra e conflito no Brasil joanino

 Política externa de D. João representava interesses

portugueses e não brasileiros.

 Ocupação do atual território do Uruguai – Banda

Oriental – objetivo manter as possessões portuguesas

no sul e combater a onda separatista.

 Política interna: REVOLUÇÃO PERNAMBUCANA DE

1817

 Os pernambucanos levantaram armas contra o governo

joanino. Objetivo: formar uma república

independente.

 Reação da elite agrária e dos homens livres e pobres à

crise econômica e à política de cobrança de impostos

para sustentar a corte.



 O movimento, 

influenciado 

pelas ideias 

iluministas,  

organizou um 

governo 

revolucionário, 

mas foi 

reprimido à força 

por D. João



Transformações no Rio de Janeiro

 Rio de Janeiro

– capital da

colônia em

1815 passou a

sede do Reino

Unido de

Portugal.

 Organizou-se

uma missão

artística

francesa, para

projetar

melhorias para

a cidade.



O retorno da família real e a 

independência do Brasil

 A Revolução do Porto de 1820 – as cortes que

governavam Portugal na ausência de D. João,

organizaram um movimento constitucionalista, para

sujeitar o rei à nova constituição.

 Em 1821, D. João retirou-se do Brasil, levando a

família real.

 As elites brasileiras temiam que Portugal quisesse

“recolonizar” o Brasil, retirando os benefícios adquiridos.

 D. Pedro, príncipe herdeiro do trono português,

permaneceu no Brasil.

 D. João exige o retorno de D. Pedro à Portugal.

 Em 09 de janeiro de 1822 ele decidiu ficar no Brasil.



 Ocorreram revoltas entre as tropas leais a D.

João que permaneceram no Brasil e exigiam o

retorno de D. Pedro.

 Em 07 de setembro de 1822, a crise política

se agrava e D. Pedro declara a

independência.

 Essa data como oficial da independência só foi

decidida em 1860, pois foi um conflito muito

mais amplo e longo.



Considerações sobre a independência

 A “ameaça de recolonização” pelas cortes

portuguesas era um receio brasileiro.

 Entre 1820 e 1831 eclodiram diversas revoltas armadas

contra D. Pedro, portanto o movimento separatista

brasileiro não foi pacífico.

 D. Pedro tinha 23 anos quando proclamou a

independência era um grande admirador de Napoleão.

 A formação do Estado brasileiro teve início antes da

própria independência.

 Foram mantidas as fronteiras, as elites no poder e o

regime monárquico foi preservado.



Comparando os processos separatistas 

América espanhola

 Liderança das elites 

locais e participação 

popular;

 Fragmentação: as elites 

mantiveram o controle 

local;

 Regime republicano

América portuguesa

 Liderança de um membro 

da corte;

 Manutenção do território;

 Regime monárquico;

Ambos refletiram o impacto das invasões napoleônicas na

Península Ibérica.

A Inglaterra apoiou ambos movimentos separatistas.





http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ciencia/fe1610201002.htm



http://www.estadao.com.br/infograficos/cultura,200-anos-da-chegada-da-familia-

real,321389
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