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Conteúdos: 

A vinda da Família Real portuguesa para o Brasil 

(1808)

-Chegada da família real ao Brasil ;
-Período Joanino ( 1808-21);
-Principais medidas tomadas por D. João;
-Consequências sociais da instalação da corte no Brasil;
-História da Abertura dos Portos brasileiros (1808);
-História da Independência do Brasil;
-Retorno de D. João para Portugal.



VÍDEO: 

https://www.youtube.com/
watch?v=Xf0yV7EXTMU
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Dona Carlota Joaquina e 
Dom João VI.
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VÍDEO: Carlota Joaquina -
Trecho –
https://www.youtube.com/watch?v=TiSdgP78I
4I&list=PLo1z43qRSRb2HuN7_9JxpgW8Wxhm
YZ4rG&index=2

VÍDEO: Carlota Joaquina -
Trecho - A chegada da Família 
Real
https://www.youtube.com/watch?v=EI42I2xUc
Mg&list=PLo1z43qRSRb2HuN7_9JxpgW8Wxh
mYZ4rG&index=6

https://www.youtube.com/watch?v=TiSdgP78I4I&list=PLo1z43qRSRb2HuN7_9JxpgW8WxhmYZ4rG&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=EI42I2xUcMg&list=PLo1z43qRSRb2HuN7_9JxpgW8WxhmYZ4rG&index=6


1. PERÍODO JOANINO (1808-1821) 
•Em janeiro de 1808, Portugal estava preste a ser invadido pelas tropas
francesas comandadas por Napoleão Bonaparte. Sem condições militares
para enfrentar os franceses, o príncipe regente de Portugal, D. João, resolveu
transferir a corte portuguesa para sua mais importante colônia, o Brasil.
Contou, neste empreendimento, com a ajuda dos aliados ingleses.
•Tratado de comércio com a Inglaterra (1810):
- Proibição da Inquisição no Brasil e fim gradual do tráfico negreiro;
-Tarifas alfandegárias reduzidas para produtos ingleses. Esta medida acabou
prejudicando o desenvolvimento da indústria brasileira.
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• D. João fugiu com aproximadamente 15 mil nobres
portugueses, em 14 embarcações.
• Como não sabiam ao certo quanto tempo iriam ficar no Brasil,
os nobres trouxeram riquezas, documentos, bibliotecas,
coleções de arte e tudo o que podiam transportar;
• Depois de algumas semanas de viagem uma forte tempestade
separou as embarcações. Algumas, como a de D. João, foram
para Salvador. As restantes, para o Rio de Janeiro;
• De Salvador, D. João transferiu-se para o Rio de Janeiro, em
março de 1808. e foi nesta cidade que ocorreram as maiores
mudanças efetuadas em seu governo.
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• Estímulo ao estabelecimento de indústrias no Brasil 
(concorrência inglesa);

• Academia militar;
• Construção de estradas;
• Banco do Brasil;
• Imprensa;
• Biblioteca Real;
• Museu nacional;
• Escola de Medicina (BA e RJ);
• Real teatro de São João;
• Jardim Botânico (RJ).
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Incêndio atinge Museu Nacional, no Rio. 
DATA: 02/09/2018
Fogo teve início após o fechamento a visitantes; instituição foi 
criada por Dom João VI e tem 201 anos.

As chamas tomaram conta do 
palácio na Quinta da Boa Vista, 

no Rio, onde fica o Museu 
Nacional, por volta das 19h30 

deste domingo, segundo 
informou a UFRJ — Foto: 
Reuters/Ricardo Moraes.
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O palácio já foi 
residência da família 

real brasileira e 
abriga o Museu 

Nacional, que é a 
instituição científica 
mais antiga do Brasil 

— Foto: 
Reuters/Ricardo 

Moraes



11

Com mais de 20 milhões de itens, o museu era especializado nos estudos
de paleontologia, antropologia, geologia, zoologia, arqueologia e etnologia biológica. A
instituição tinha uma das mais completas coleções de fósseis de dinossauros do mundo,
múmias andinas e egípicias e artefatos importantes da arqueologia brasileira. Outra
perda foi a biblioteca Francisco Keller, com um amplo acervo de 537 mil livros. O único
objeto que resistiu às altas temperaturas foi o Meteorito Bendegó, que ficou intacto em
meio aos escombros do edifício.



• Costumes importados da Europa no Rio de Janeiro;
• Alta do custo de vida;
• Crescimento populacional do RJ (urbanização);
• Criação de cargos públicos para serem ocupados pelos nobres;
• Distribuição de títulos;
• Apoio de proprietários rurais;
• Aumento de impostos para financiar despesas da corte;
• 1815: Elevação do Brasil à categoria de REINO UNIDO A

PORTUGAL E ALGARVES (legitimação da Corte no Brasil –
Congresso de Viana).

• 1816: Missão artística francesa no RJ (vinda de vários artistas,
entre eles o pintor Jean Baptiste Debret).

Jean-Baptiste Debret: guerreiro 
indígena a cavalo.
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Cavalo


'Um jantar 
brasileiro'. 
Gravura de 

Jean-Baptiste 
Debret, 1827
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Castigo imposto aos negros, 
Debret.



FAMÍLIA NO BRASIL COLONIAL 
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A gravura de Debret, tem servido para
representar um certo tipo de família em que o
homem é o chefe e senhor de sua mulher, filhos
e empregados. A ordem de precedência é
reveladora do modelo familiar. Ele segue na
frente, depois os filhos mais novos, a mulher já
esperando outra criança, sua criada de quarto
que leva a bolsa da senhora, as amas, o criado
do patão e mais alguns escravos domésticos.
Debret esclarece que esse costume alterou-se
durante sua estada no Brasil, passando os
homens a dar o braço às mulheres. A cena diz
respeito à sociedade urbana do Rio de Janeiro,
no início do século XIX, mas não devia ser muito
diferente em outras grandes capitais da colônia.

Funcionário público saindo de casa com a família, 
Debret, c. 1820.
Fonte: https://ensinarhistoriajoelza.com.br/familia-no-brasil-
colonial/ - Blog: Ensinar História - Joelza Ester Domingues


