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VÍDEO: A chegada 
da família real no 

Brasil

https://www.youtube.
com/watch?v=Xf0yV7E
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“Um jantar 
brasileiro”. 

Gravura de Jean-
Baptiste Debret, 

1827
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Castigo imposto aos 
negros, Debret.
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No centro do 
quadro, D. Pedro 
aparece cercado 
por soldados e 

pessoas comuns. 
Pedro acena com 

seu chapéu, 
passando uma 
mensagem de 

união e harmonia 
entre o príncipe e 

o povo, seus 
súditos. 
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A tela “A proclamação da
Independência”, de 1844, foi
feita a pedido do Senado
Imperial e foi pintada
por François-René Moreaux.
A obra encontra-se hoje,
no Museu Imperial de
Petrópolis, Rio de Janeiro.
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois-Ren%C3%A9_Moreau
http://www.museuimperial.gov.br/


Pedro de Alcântara Francisco António
João Carlos Xavier de Paula Miguel
Rafael Joaquim José Gonzaga Pascoal
Cipriano Serafim é o nome completo
de Dom Pedro I, nascido em 1798 no
Palácio Real de Queluz, em Portugal,
mesmo lugar onde faleceu em 1834
após abdicar o trono no Brasil.
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Exercitando...
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✓O ano de 2018 assinala os 210 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 européia do período do que à idéia 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.
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✓ Sobre a vinda da Coroa Portuguesa para o Brasil, é
correto afirmar que:

a) O bloqueio continental decretado por Napoleão
Bonaparte foi a gota d´água para a mudança da sede da
corte.

b) Apesar da vinda da família real para o Brasil, o monopólio
comercial de Portugal continuou.

c) A abertura dos portos brasileiros às nações amigas
beneficiou principalmente à Inglaterra.

d) O tratado de 1810 estabelecia que a taxa alfandegária
sobre produtos portugueses vendidos para o Brasil subiria
para 30%.

e) A abertura dos portos beneficiou o desenvolvimento
industrial do Brasil.

Dona Carlota Joaquina 
e Dom João VI.
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