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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.
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• Quais motivações para a vinda da família real portuguesa para o Brasil?
• Quais as primeiras medidas aqui tomadas por elas?
• Como foi a recepção da família real?

EXERCITANDO
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OBS.:
-Inconfidência Mineira (1789): liderada por Tiradentes, os
inconfidentes mineiros queriam a libertação do Brasil de
Portugal. O movimento foi descoberto pelo rei de Portugal
e os líderes condenados.



Os franceses ficaram em Portugal durante poucos meses, pois o exército
inglês conseguiu derrotar as tropas de Napoleão. O povo português passou a
exigir o retorno do rei que se encontrava no Brasil. Em 1820, ocorreu a
Revolução do Porto, sendo que os revolucionários vitoriosos passaram a
exigir o retorno de D. João VI para Portugal e a aprovação de uma
Constituição. Pressionado pelos portugueses, D. João VI resolveu voltar para
Portugal, em abril de 1821. Deixou em seu lugar, no Brasil, o filho D. Pedro
como príncipe regente.
Pouco tempo depois, D. Pedro tornou-se imperador, após o processo de
Independência do Brasil (7 de setembro de 1822).
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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. 

• Corte portuguesa tenta recolonizar o Brasil;
• Exigência da volta de D. Pedro para Portugal;
• JANEIRO/1822: “Dia do Fico”;

-Apoio das elites brasileiras;
-D. Pedro anuncia permanência no Brasil.

• MAIO/1822: Decreto do “Cumpra-se”.
• JUNHO/1822: D. Pedro I convoca Assembleia 

Constituinte;
• AGOSTO/1822: Tropas portuguesas no Brasil 

consideradas inimigas.
• 07 de SETEMBRO de 1822: Após receber 

ultimato de Portugal, D. Pedro proclama a 
Independência. 
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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.

• DEZEMBRO/1822: D. Pedro é coroado ( DOM PEDRO I);
• Dependência econômica em relação a Inglaterra;
• Manutenção das estruturas sociais e econômicas:

- LATIFÚNDIO;
- AGROEXPORTAÇÃO
- MONOCULTURA
- ESCRAVISMO.

• SEM PARTICIPAÇÃO POPULAR NO PROCESSO DE INDEPENDÊNCIA;
• Aliança entre D. Pedro I e as elites brasileiras com o objetivo de 

manterem seus privilégios. 
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• De acordo com o que discutimos, analise a 
participação  do povo brasileiro no 

processo de independência do brasil.

Abraço e até a próxima aula = ) 
@keuricampelo


