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Resumo: O presente artigo foi elaborado para o Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), 
da Secretaria de Estado da Educação (SEED), que objetiva a formação continuada dos professores 
da rede pública. Teve como público alvo os alunos do oitavo ano do Ensino Fundamental do Colégio 
Estadual Agostinho Stefanello, do município de Alto Paraná - Paraná, implementado no 1º semestre 
de 2014, e tem por finalidade contribuir para que os alunos entendam o processo histórico no Brasil 
joanino. Para este fim, analisamos as fontes primárias e a literatura secundária, presentes na 
historiografia, cinema e romance. Para tanto, nosso foco foi a produção da vida material nos seus 
aspectos econômico, social e cultural, pois a chegada da família real portuguesa transformou 
radicalmente os costumes e a vida na colônia, criando as bases para as atividades econômicas de 
livre mercado. Neste sentido, a chegada da corte portuguesa em 1808 constituiu um marco 
fundamental na história do Brasil e, particularmente, para o Rio de Janeiro. Diante disso, a cidade 
assumiu o status de sede de uma monarquia europeia e capital de um império colonial. Longe de ter 
sido uma fuga covarde e impensada, a transferência da corte para o Brasil deve ser entendida como 
estratégica, pois preservou as terras do reino e a soberania da Família Real. O príncipe regente, 
portanto, governou o Reino Unido de Brasil e Algarves com soberania e tomou várias medidas 
administrativas para organizar a sociedade portuguesa no Brasil.  
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INTRODUÇÃO  

No alvorecer do século XIX, a revolução burguesa na França se expandiu e 

procurou consolidar-se como modo de produção e de organização da vida material. 

Nessa expansão, a conquista de território para a produção burguesa se confronta 

com o absolutismo, regime no qual o rei detinha todo o poder. Neste jogo de 

interesses é que surgem as conquistas capitalistas burguesas no campo das 

atividades econômicas, as quais foram de fundamental importância para o 

desenvolvimento do capitalismo no interior dos reinos absolutistas.  
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Portugal é, neste caso, posto em xeque pelo governo burguês da França. A 

família real portuguesa, então, sente-se ameaçada contra as ofensivas de Napoleão 

em solo europeu. Diante disto, o Príncipe Regente D. João resolveu transferir a sede 

do poder monárquico para o Brasil, a fim de manter-se como monarca e chefe do 

poder de Estado. Neste caso, a vinda da família real para o Brasil criou as bases de 

uma transformação social e, ao mesmo tempo, criou os alicerces da monarquia 

absoluta em terras brasileiras. 

Nesse sentido, estudar as realizações promovidas pela família real no Brasil 

durante os significativos treze anos que aqui permaneceram (de 1808 a 1821), 

sejam elas no âmbito da cultura, da economia, da educação ou da organização do 

Estado, é de suma importância para se compreender o Brasil atual, bem como o 

início da formação da identidade brasileira. 

 É também uma oportunidade para aprofundar os estudos e chamar a atenção 

para o fato de que esse episódio proporcionou, por um lado, a modernização 

conservadora do Brasil e, por outro, a garantia da unidade territorial brasileira após o 

processo de independência. Dessa forma, é importante ressaltar que a transferência 

da corte tornou o Brasil sede do Império Português, um fato inédito que culminou na 

construção de um aparato administrativo, o que proporcionou modificações 

consideráveis na cidade do Rio de Janeiro, conforme aponta nos estudos. 

Os resultados observados na aplicação da Unidade Didática, desenvolvida no 

período contraturno, e que envolveram os alunos do 8° ano da Escola Agostinho 

Stefanello de Alto Paraná, foram surpreendentes. Primeiro trabalhamos o conteúdo 

através data show e vídeos da Globo News com o intuito de fixá-lo, sempre partindo 

do conhecimento prévio do educando e fomentando discussão e debate. 

Trabalhamos o filme Carlota Joaquina Princesa no Brasil e em seguida preparamos 

um teatro com a participação dos educandos, no qual apresentamos para toda 

comunidade escolar. Procuramos abordá-los de forma crítica, com o intenção de 

desmistificar o lado caricato do personagem, visto como bonachão, glutão, 

irresponsável; apesar de sua simpatia, muitas vezes é retratado por uma incompleta 

incapacidade de tomar decisões. 

 



A CORTE NO BRASIL 

 

Utilizamos como ferramenta para coleta dos resultados dessa pesquisa a 

aplicação de uma Unidade Didática dividida em cinco partes, sendo que na primeira 

delas foi explicitado sobre a ordem social burguesa: consolidação, expansão e 

bloqueio continental, para que os alunos se familiarizassem com os acontecimentos 

históricos que contribuíram para que ocorresse a transferência da Corte Portuguesa 

para o Rio de Janeiro. 

Foi disponibilizada a biografia de Napoleão Bonaparte, bem como a de D. 

João VI, para melhor entendimento da importância desses sujeitos históricos para o 

período destacado. 

Também foi feito questionamentos em balões para ressaltar a Batalha de 

Trafalgar, Tratado de Methuem e Tratado de Fontainebleau. Em relação às 

atividades, foram elaboradas questões com o intuito de assimilação do conteúdo. 

Para resolução das mesmas, os alunos formaram equipes, de no máximo seis 

integrantes.  

Na segunda parte, intitulada “Da Tempestade a Tempestade: Partida e 

Viagem ao Desconhecido”, o objetivo foi fazer o aluno entender que a mudança da 

corte foi desencadeada pela política externa lusitana, já que o príncipe regente foi 

pressionado para realização da transferência da família real portuguesa.  

No que se refere às atividades dessa temática, foi necessário o auxílio de 

pessoas da comunidade escolar que entendiam de pintura, para ajudar os grupos de 

alunos a pintarem uma tela que representa D. João VI e Carlota Joaquina. 

A instalação da corte portuguesa no Brasil está relacionada aos conflitos de 

interesses de duas grandes potências, França e Inglaterra. Em 1806, após a derrota 

na batalha de Trafalgar, Napoleão Bonaparte decreta o Bloqueio Continental com o 

objetivo de vencer a Inglaterra através de restrições econômicas, conforme escreveu 

Gomes: 

 

Em 1807, o imperador francês era o senhor absoluto da Europa. Seus 
exércitos haviam colocado de joelhos todos os reis e rainhas do continente, 
numa sucessão de vitórias surpreendentes e brilhantes. Só não haviam 
conseguido subjugar a Inglaterra. Protegidos pelo Canal da Mancha, os 



ingleses tinham evitado o confronto direto em terra com as forças de 
Napoleão. Ao mesmo tempo, haviam se consolidado como os senhores dos 
mares na batalha de Trafalgar, em 1805, quando sua Marinha de guerra, 
sob o comando de Lord Nelson, destruiu, na entrada do Mediterrâneo, as 
esquadras combinadas da França e da Espanha. Napoleão reagiu 
decretando o bloqueio continental, medida que previa fechamento dos 
portos europeus ao comércio de produtos britânicos. Suas ordens foram 
imediatamente obedecidas por todos os países, com uma única exceção: o 
pequeno e desprotegido Portugal. Pressionado pela Inglaterra, sua 
tradicional aliada, D. João ainda relutava em ceder às exigências do 
imperador. Por essa razão, em novembro de 1807 tropas francesas 
marchavam em direção à fronteira de Portugal, prontas para invadir o país e 
destronar seu príncipe regente (GOMES, 2007, p. 33). 
 
 

 Dessa forma, todos os países ameaçados pela França estavam proibidos de 

comercializar com a Inglaterra. Devido à dependência econômica e financeira de 

Portugal frente à Inglaterra, desde a assinatura do Tratado de Methuem, de 1703, o 

príncipe regente encontrava-se numa situação delicada, pois não tinha a mínima 

possibilidade de romper os laços econômicos e políticos com a Inglaterra e 

procurava manter-se neutro nessa guerra, conforme demonstra a pesquisa 

realizada. Corroborando com a mesma, cito Gomes: 

 

Enquanto fechava acordos secretos com a aliada Inglaterra, D. João 
persistia naquele seu jogo de faz-de-conta com os franceses. Nas vésperas 
da partida, chegou a anunciar a proibição da entrada de navios britânicos 
nos portos portugueses, a prisão e o confisco de todos os bens de cidadãos 
britânicos residentes em Lisboa. Ao mesmo tempo, enviou um embaixador a 
Paris, o marquês de Marialva, prometendo total capitulação aos franceses. 
Para adoçar Napoleão, o diplomata levou de presente uma caixa de 
diamantes. Também sugeriu que D. Pedro, o filho mais velho de D. João, se 
casasse com alguma princesa da família de Napoleão. Marialva teve seu 
passaporte confiscado e ficou preso em Paris, mas, ao agir dessa forma, D. 
João conseguiu enganar Napoleão, fazendo-o crer, até as vésperas da 
partida, que Portugal se sujeitaria às suas ordens (GOMES, 2007, p. 52). 
 
 

 Entretanto, o jogo político português não surtiu o resultado esperado, e 

Napoleão, frente à indecisão de Dom João VI, que por sua vez mantinha-se neutro 

para ganhar tempo, decide invadir Portugal com a ajuda da Espanha, por meio de 

um acordo secreto com este país, chamado de Tratado de Fontainebleau. Dessa 

maneira, constitui-se a primeira invasão napoleônica em terras lusitanas no ano de 

1807.  

Sobre a ação diplomática de Portugal, Novaes traz que:  

 

[...]. Cada vez mais, aproximar-se da França, contra a Inglaterra, 
significava pôr em risco a colônia, devido à supremacia naval inglesa; 



por sua vez, aliar-se à Inglaterra punha em risco a metrópole, devido 
à supremacia continental francesa (a França alia-se à Espanha 
depois de 1715). A diplomacia portuguesa procura continuamente a 
neutralidade, hesita, para finalmente aliar-se à Inglaterra, potência 
ascendente; e, em 1807, essa opção chega ao limite, com a 
migração da Corte e `inversão colonial` (NOVAES; MOTA, 1996, 
p.32).  
 
 

 Podemos, assim, inferir que Dom João protelou a decisão com o intuito de 

ganhar tempo, no entanto, os invasores franceses já se aproximavam de Lisboa 

quando a família real e uma comitiva de aproximadamente 15 mil pessoas 

transferiam-se para a colônia do além-mar, algo pensado pela monarquia lusitana 

desde a época do padre Antônia Vieira. A saída estratégica da família real foi um 

episódio marcado por muita correria, confusão e desespero, diante da iminência da 

ocupação francesa no solo lusitano.  

 Em seus estudos Wilcken, escreve que: “Os que tinham alguma chance de 

conseguir uma beliche trocavam empurrões com as autoridades; irromperam brigas 

deselegantes entre pequenos aristocratas que afirmavam seu direito a um lugar na 

frota já apinhada” (WILCKEN, 2010, p.46). 

 Na realidade, o fato surge como uma notícia inesperada para os portugueses, 

que se sentiram traídos pela classe dominante. Havia um motivo que agravava a 

sensação de aflição e desamparo, que é o fato de vigorar em Portugal uma 

monarquia absoluta. Sem o rei, Portugal não tinha razão de existir como país. Na 

explicação de Malerba, “a maioria das pessoas comuns pensava não apenas que as 

monarquias eram a melhor forma de governo, mas que o rei mereceria o máximo de 

respeito e deferência, uma vez que era, usando as palavras de um crítico posterior, 

´o ungido de Deus`” (MALERBA, 2000, p.14). 

 O ato, portanto, representava um rompimento do soberano com os seus 

súditos, pois um rei não abandona seu povo frente ao inimigo. Um fato bizarro 

ocorrido no dia seguinte à partida foi a chegada dos soldados do General Junot a 

Lisboa, com uma tropa reduzida a mil soldados famintos, em situação precária e 

decadente, devido às marchas forçadas que foram obrigados a fazer.  

Em seus estudos Wilcken traz que: 

  

No interior de Portugal, Junot deixou para trás o grosso de sua tropa, 
abandonou a artilharia pesada e arremeteu para a capital com a 
guarda avançada. Àquela altura, seus soldados estavam cobertos de 



lama, com os uniformes começando a se desintegrar e os membros 
esgotados pelas quatro semanas de marcha. Ainda assim, sua 
reputação lhes garantia uma passagem segura. Os camponeses 
ficaram olhando em silêncio enquanto essa coluna desgrenhada 
avançava a custo por campos encharcados, em direção a Lisboa 
(WILCKEN, 2010, p.46). 
 

 
Neste contexto, podemos inferir que se a família real tivesse enfrentado as 

forças de Napoleão com a ajuda dos citadinos lisboenses, Portugal poria fim às 

pretensões napoleônicas. Mas como previsto e calculado, a família real resolveu 

transferir a corte para o Brasil, com a ajuda da Inglaterra, para se recompor como 

Estado.  

Assim, através da participação do Programa de Desenvolvimento Educacional 

– PDE, do Estado do Paraná, foram realizadas pesquisas e leituras para 

fundamentação teórica que contribuíssem para a elaboração do Projeto de 

Intervenção, ocorrido entre os meses de março e junho de 2013, e para a 

construção de uma Unidade Didática, a qual fora executada no oitavo ano do 

período vespertino, da Escola Estadual Agostinho Stefanello, na modalidade Ensino 

Fundamental, no município de Alto Paraná – Paraná. 

Na terceira parte o tema trabalhado com os alunos foi “Surpresa, Ação e 

Reação: a Instalação da Corte no Brasil”. A intenção foi mostrar que a recepção 

grandiosa à corte foi realizada sob o comando do vice-rei do Brasil, Conde dos 

Arcos. Na chegada, a família real aportou na Bahia em 22 de janeiro de 1808, e ali 

permaneceu por mais de um mês. No Rio de Janeiro ela desembarcou no Largo do 

Paço, atual Praça XV, em 8 de março de 1808. A recepção à corte foi 

esquematizada, conforme descreve Willcken: 

 

Quando os nobres saíram da catedral, a multidão irrompeu em 
aplausos espontâneos e, bandas de música tocaram pelas ruas, 
competindo com os sinos das igrejas, que repicavam por toda a 
cidade. Folhas de mangueiras picadas, pétalas de flores e pedaços 
de canela, salpicados pelas vias públicas e triturados sob os pés, 
perfumavam o ar, enquanto a areia polvilhada amaciava o caminho. 
Nessa noite, espalharam-se candeeiros por todos os cantos da 
cidade, e rodas de fogos de artifício espargiram cores vívidas no céu 
noturno. Estavam iniciados os festejos de uma semana – as 
comemorações sinceras de cariocas atônitos com o rumo tomado 
pelos acontecimentos, que haviam trazido a família real para seu 
seio e, nesse processo, elevaram sua cidade, da noite para o dia, da 
condição de capital colonial para a de capital do império (WILCKEN, 
2010, p.133). 



 
 

 Dessa maneira, Wilcken traz que a população carioca, diante desse fato, ficou 

surpresa e muito curiosa e manifestou-se favorável à chegada da família real, que 

tirava do isolamento o Brasil, enquadrando-o em novas relações sociais. 

 Vejamos como Malerba analisa D. João VI: 

 

Mas é fato também que o príncipe regente, à cabeça do Estado desde o 
reconhecimento da demência da rainha sua mãe, usou com muita 
habilidade os poucos recursos de que dispunha. Acusado por uns e outros 
de indeciso e indolente, reconhecido pela maioria, ao mesmo tempo, como 
perspicaz diante das turbulências políticas e domésticas essas não menos 
graves e constantes que aquelas, a verdade é que, apesar do período de 
convulsão sem paralelo em que reinou, dom João viveu e morreu como rei, 
enquanto a maioria das cabeças da Europa sucumbiu sob Napoleão. 
Glorificado como portador de ‘natural perspicácia e tato adquirido no manejo 
do governo’ por Silvestre Pinheiro, superava sua fama de enfermiço e tolo, 
nunca tendo permitido a ascendência absoluta de nenhuma das facções 
que o orbitavam [...] (MALERBA, 2000, p. 204). 
 
 

A primeira residência de D. João foi a Edificação do Paço, antiga residência 

dos vice-reis. Em seguida, foi doado por um rico comerciante português, Elias 

Antônio Lopes, o Palácio Quinta da Boa Vista, em São Cristovão, para a moradia da 

família real portuguesa no Brasil. Nesse local encontra-se a sala que se realizava a 

cerimônia do Beija Mão, momento oportuno para seus súditos fazerem solicitações e 

reclamações ao seu soberano. Na figura 1 e 2 trazemos, respectivamente, a antiga 

casa que foi transformada em Museu Nacional e a sala que ocorria a tal cerimônia.  

Este fato é discutido por Wilcken: 

 

Em meio à azáfama dos decretos reais, D. João mudou-se do centro 
da cidade. Quando de sua chegada, um rico fazendeiro lhe havia 
doado sua manção neoclássica em São Cristovão, na Quinta da Boa 
Vista, 5 quilômetros a oeste do centro. Foi ali, instalado numa 
paisagem campestre protegida por cadeias de montanhas, que D. 
João, acompanhado por seus filhos Pedro e Miguel, e por sua filha 
mais velha, Maria Teresa, veio a passar a maior parte do tempo. 
Dona Carlota permaneceu no centro da cidade, com as outras filhas, 
antes de se mudar para uma série de solares nos morros vizinhos 
(WILCKEN, 2010, p.146). 

 



Figura  1 - Palácio na Quinta da Boa Vista – RJ      Figura 2 -    Sala do Beija Mão no Palácio - RJ 
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Para otimizar o trabalho, selecionamos algumas imagens com o objetivo de 

mostrar aos alunos as possibilidades de interpretações, comparando-as com outras 

informações da realidade histórica que fazemos parte. Entre as selecionadas, 

observamos o chafariz do mestre Valentim, local em que ocorreu o desembarque da 

comitiva real, retratos de D. João e Carlota Joaquina, a Edificação do Paço, a 

primeira residência da família real. Vale destacar que as fotos trabalhadas na 

Unidade Didática foram tiradas pela professora PDE nos locais criados e/ou 

frequentados por D. João VI, com o objetivo de enriquecer o trabalho. 

Nas atividades foi transmitido o documentário organizado pela Globo News, 

cujo título é: “O Desembarque no Rio de Janeiro”, como auxílio para resolução dos 

exercícios propostos. 

 

            Figura 3 -  Paço Imperial - RJ                   Figura  4 -  Chafariz do Mestre Valentim - RJ 

 

Fonte: PALMIÉRI, 2013                                                     Fonte: PALMIÉRI, 2013 



 

 

Em se tratando da residência dos nobres, houve um processo de 

expropriação das melhores casas, por meio da política popularizada como “Ponha-

se na Rua”, em referência ao P.R. (de Príncipe Regente), como eram marcadas as 

residências escolhidas pelos funcionários reais, para servirem de moradia aos 

recém-chegados, conforme nos relata Wilcken. Este processo foi invocado por lei 

que Wilcken assim destacou: “Antes mesmo da chegada da frota, o vice-rei invocou 

uma lei impopular que dava à Coroa o direito de confiscar casas particulares com 

pouquíssima formalidade (WILCKEN, 2010, p.143). 

Devido às condições urbanísticas que o Rio de Janeiro proporcionava, foram 

realizadas construções significativas que dessem suporte à nova sede do governo 

português e com isso construir um novo Brasil. 

Por isso, diante das invasões napoleônicas na Europa, que culminou com a 

prisão até mesmo de seus antigos aliados, como Carlos IV da Espanha, e seu filho 

Fernando, respectivamente, pai e irmão de Carlota Joaquina. Neste sentido, nota-se 

um processo de enraizamento dos interesses portugueses no Brasil com compra de 

terras e investimentos em obras públicas e privadas, além das atividades comerciais, 

como destaca Wilcken, que cito: “O Rio estava ressurgindo, enquanto Lisboa 

desmoronava. Era como se a reserva de riqueza e prestígio que as colônias 

brasileiras tinham investido em sua metrópole europeia estivesse fazendo o caminho 

de volta pelo Atlântico” (WILCKEN, 2010, p.186). 

Na quarta parte foi elencado o tema “Montagem do Estado Português no 

Brasil e Aliança com os Países Amigos”.  Foi proporcionada a oportunidade de se 

compreender que durante sua passageira permanência em Salvador houve a 



assinatura da Carta de Abertura dos Portos, que permitia o comércio entre o Brasil e 

as nações amigas sem a interferência de Portugal. Essa medida oficializava o fim do 

pacto colonial, imposto pela metrópole durante três séculos. Para esse fim, os 

exercícios propostos, foram trabalhados no blog, no laboratório de Informática. 

 Com a permanência do príncipe regente, o Brasil, que era uma simples 

colônia extrativista, passou por uma montagem e organização da estrutura 

administrativa, que incluía ministérios, tribunais e diversos departamentos. Afinal, 

era preciso consolidar um lugar que desse suporte e honrasse o posto de sede do 

império. Neste sentido, Sodré afirma que “as reformas ultimadas pelo rei abriam os 

caminhos, até então vedados, ao desenvolvimento do Brasil. Davam à colônia a 

consciência da sua capacidade para vencer e para viver autonomamente” (SODRÉ, 

1998, p.26). 

Outra medida importante adotada foi a abertura dos portos em 1808. Assim,  

Novaes argumenta que: 

 
[...] a vinda da corte para o Brasil, marca a primeira ruptura definitiva 
do Antigo sistema. Abertura dos portos do Brasil, imposta pelas 
circunstâncias e secretada como provisória, seria na realidade 
irreversível. E assim se configurava a nossa `inversão do pacto`, 
fenômeno característico da crise do sistema colonial. No caso da 
Inglaterra centro da revolução industrial, as colônias se tornam 
onerosas para a metrópole que pode contudo romper unilateralmente 
o pacto e ainda manter o domínio político sobre elas. Aqui, ao 
contrário, é a colônia que se transforma em sede do governo. Daí a 
forma peculiar que assumiria, de um lado, nosso processo de 
independência política, de outro, o advento do liberalismo em 
Portugal (NOVAIS, 1995, p.298). 
 
 

Pressionado pelas circunstâncias (invasão de Portugal e interesses industriais 

ingleses), D. João decretou a abertura dos portos às nações amigas em 23 de 

janeiro de 1808. Com essa importante decisão, rompia-se um dos mais fortes 

instrumentos dos laços coloniais, que era o regime de monopólio do comércio, 

ditado pelo “exclusivo comercial”. Abria-se diretamente o mercado interno brasileiro 

ao comércio inglês de produtos industrializados.  

 Antes de 1808, o único jornal que circulava no Brasil era o Correio 

Braziliense, escrito e impresso em Londres, no entanto, de circulação clandestina 

em terras brasileiras. Devido às várias proibições a que a colônia estava submetida 

até aquele momento, se havia controlado a circulação de livros e impedido a 



existência de qualquer impressora. Entretanto, o novo jornal oficial, a Gazeta do Rio 

de Janeiro, só divulgava notícias positivas do governo. 

Os aliados de Napoleão Bonaparte, após sua queda, procuraram refúgio em 

outras partes do mundo. Foi nesse contexto que o ministro Conde da Barca, com a 

intenção de criar uma sociedade cosmopolita e esplendorosa, contratou a Missão 

Artística Francesa, que teria por função auxiliar no estabelecimento da Academia de 

Belas Artes que deveria cultivar e divulgar os conhecimentos úteis ao 

desenvolvimento da agricultura, do comércio e da indústria. 

Na última parte o tema trabalhado com os alunos foi “Nobreza e Cultura no 

Brasil Joanino”. Na nova sede da monarquia portuguesa havia oportunidades de 

emprego para os novos profissionais que chegaram com os artistas, como: 

modistas, confeiteiros, alfaiates, peruqueiros, professores de dança e até mesmo as 

vedetes. Nesse sentido, a implantação da estrutura administrativa no Rio de Janeiro, 

provocou uma revolução nos costumes, hábitos e padrões culturais da sociedade 

carioca. 

Assistiu-se a uma grande transformação nos hábitos dos brasileiros 
devido ao contato com os adventícios. A vida cultural intensificou-se. 
Instalou-se a Real Biblioteca e a Imprensa Régia (1810). Em 1811, 
desembarcou no Rio o compositor e maestro Marcos Antônio 
Portugal, acompanhado por cantores e músicos, que assumiria as 
funções de Mestre da Capela Real e da Real Câmara. Começam a 
circular os primeiros jornais, como a Gazeta do Rio de Janeiro, em 
1808, e O Patriota, em 1813. Nesse mesmo ano, inaugurava-se o 
Real Teatro de São João, com acomodação para mil e vinte pessoas 
na platéia e mais cento e doze camarotes (MALERBA,1999, p. 10). 
 
 

Notamos mudanças significativas no hábito cultural dos brasileiros que 

tiveram a oportunidade de assistir a peças teatrais, como também concertos 

musicais. A expectativa girou em torno de que o aluno compreendesse que o 

desenvolvimento comercial e urbano também permitiram mudanças significativas na 

cultura brasileira. Um número maior de livros, revistas e jornais estrangeiros passou 

a circular no Brasil.  Outro aspecto importante foi a Missão Artística Francesa, pois 

deixou registrado de forma organizada e sistematizada o cotidiano de vários lugares 

do Brasil, principalmente do Rio de Janeiro, por meio da impressão dos viajantes e 

pinturas de telas. 



Com a chegada da primeira imperatriz do Brasil, Leopoldina de Habsburgo, 

veio também outro grupo de viajantes que retrataram o povo, a geografia e as 

riquezas brasileiras.  

Os viajantes que estiveram no Brasil no tempo da corte portuguesa podem 
ser classificados em cinco categorias. A primeira é a dos comerciantes, 
mineradores e outros homens de negócios, como os ingleses Mawe e John 
Luccock. A segunda é a dos nobres, diplomatas, militares e funcionários de 
governo, que moraram ou passaram pelo país em missão oficial, caso do 
americano Brackenridge e dos cônsules britânicos James Henderson e 
Henry Chamberlain. A terceira categoria é a dos cientistas, integrantes das 
inúmeras expedições que percorreram o país nesse período. Os mais 
famosos são os botânicos Auguste Saint Hilaire (francês), Karl Friedrich 
Philipp von Martius e Johann Baptist von Spix (bávaros). O quarto grupo é o 
dos pintores e paisagistas, como o francês Jean Batista Debret e o 
austríaco Johann Moriitz Rugendas. O quinto e último é composto por 
aventureiros, curiosos e gente que chegou ao país quase por acaso. É o 
grupo que, curiosamente, inclui duas mulheres, a francesa Rose Marie de 
Freycinet e a inglesa Maria Graham (GOMES, 2007, p.262). 

 

Os viajantes registraram suas impressões em livros, cartas e relatórios 

oficiais. Além do material iconográfico, era feito o descritivo, o que tornava alguns 

livros raros, pois esses profissionais tinham o conhecimento do todo. No que se 

refere à música, predileção de D. João VI, em 1816 foi contratado seu músico 

favorito, Marcos Antônio Portugal, renomado compositor que direcionou toda 

atividade musical da corte, seja nos eventos laicos ou religiosos, nas comemorações 

particulares e espetáculos públicos. 

Diante da formação de quadros necessários à manutenção do Estado, 

escolas de ensino leigo e superior foram criadas, modernizando o ensino brasileiro, 

restritos, até então, ao ensino básico e confiado aos padres. Para esse fim, foram 

criadas escolas agrícolas, laboratório de análise química e a Academia Militar. 

Também foi criada a Universidade de Medicina em Salvador, e de Engenharia no 

Rio de Janeiro, como processo de formação de quadros para atender as 

necessidades do Estado e da sociedade que se desenvolvia com o mercado aberto. 

Na montagem do aparelho de Estado, houve a transferência de 60 mil livros da Real 

Biblioteca de Portugal ao Brasil. A partir desse acervo, deu-se início a Biblioteca 

Nacional, que conta hoje com mais de 10 milhões de livros. Além disso, o monarca 

instalou no Rio de Janeiro a maior e mais variada coleção de plantas da América do 

Sul. 

Não obstante, Gomes escreveu que: 

 



[...] Ao contrário das vizinhas colônias espanholas, que já tinham suas 
primeiras universidades, no Brasil não havia uma só faculdade. D. João 
mudou isso ao criar uma escola superior de Medicina, outra de técnicas 
agrícolas, um laboratório de estudos e análises químicas e a Academia Real 
Militar, cujas funções incluíam o ensino de Engenharia Civil e Mineração. 
Estabeleceu ainda o Supremo Conselho Militar e de Justiça, a Intendência 
Geral de Polícia da Corte (mistura de prefeitura com secretaria de 
segurança pública), o Erário Régio, o Conselho de Fazenda e o Corpo da 
Guarda Real [...] (GOMES, 2007, p. 217). 

 

 

O BRASIL, COMO REINO UNIDO DE PORTUGAL E ALGARVES 

 

No processo de consolidação do poder imperial nos trópicos, em 1815, D. 

João elevou o Brasil à categoria de Reino Unido de Portugal e Algarves. A medida 

representou a conquista da autonomia administrativa do Brasil, que, a partir de 

então, se equipara a Portugal, posto que o Brasil,  passou a ser  sede da monarquia 

portuguesa. Neste sentido, é importante destacar que a história da independência 

política do Brasil teve início com a vinda da família real portuguesa, que fugia da 

invasão napoleônica.  

 Desse fato, Sodré afirmou que: 

 

O advento da Corte lusa ao Brasil corresponde à abertura de uma fase de 
singular impulso ao seu desenvolvimento. Nesse impulso concorrem 
fatores circunstanciais, um deles, o representado pelas restrições ligadas 
ao bloqueio napoleônico, - que permitem a ascensão no volume e no valor 
das exportações brasileiras, uma vez que a aliança inglesa assegurava o 
transporte marítimo, e criam condições para o surto comercial com a zona 
platina. Mas as reformas administrativas, que sancionam uma situação de 
fato ou atendem necessidade novas, encontram também um papel 
naquele impulso, facilitando-o. Para governar, e principalmente no sentido 
em que governar é arrecadar meios, a Corte é forçada a montar um 
aparelho de Estado cuja estrutura não cessará de crescer e que já não 
tem condições para discriminar os nascidos na Colônia dos nascidos na 
Metrópole (SODRÉ, 1998, p.185). 
 

 

Na nova sede da Família Real no Brasil houve a concentração de todas as 

funções administrativas e políticas internas e externas, pois o Estado necessitava 

das instituições reais para seu funcionamento. Para garantir a segurança do reino, 

na “montagem” do aparelho do Estado, a distribuição de cargos da nova 

administração fundamentou-se por meio de interesses particulares, apadrinhamento 

político e nepotismo, o que desencadeou a ocupação dos cargos preferencialmente 

pelos portugueses.  



Sendo assim, Malerba afirma que “D. João VI não economizou títulos de 

nobreza e cartas de sesmarias para os ricos nativos, principalmente os comerciantes 

de grosso trato envolvidos na mercância de almas e no crédito, em troca de apoio 

político” (MALERBA,1999, p.11). A nova nobreza brasileira tinha poder e título, 

tornando-se acionista do recém criado Banco do Brasil, que concedia empréstimos 

sempre que necessário. Portanto, manter a corte no Brasil tornou-se altamente 

oneroso aos cofres portugueses, pela política de proteção que vigorava.  

A população carioca cresceu consideravelmente, não apenas com o número 

de pessoas vindas de Portugal, mas também com comerciantes e artistas oriundos 

de diversas localidades do mundo. Neste caso, “nunca o nosso país parecera tão 

atraente aos geógrafos, aos naturalistas, aos economistas, aos simples viajantes, 

como naqueles anos que imediatamente se seguem à instalação da ‘Corte 

portuguesa no Rio’ ” (BARRETO et al, 1997, p.12). 

 Diante dos fatos, podemos observar que a vinda da corte portuguesa para o 

Brasil produziu uma modernização conservadora na ordem material e ideológica do 

Estado frente à sociedade. Essa transferência tem, por vezes, interpretações 

diferentes: umas retratam como sábia decisão, outras o lado caricato de D. João VI. 

Como exemplo desse último, exibimos para os alunos o filme Carlota Joaquina, sob 

direção de Carla Camurati, por retratar de forma caricatural os principais 

personagens da época. O objetivo com a exibição do filme foi desmistificar a visão 

distorcida de que D. João foi um rei covarde e indeciso, incapaz de tomar as 

decisões à altura do cargo que possuía por não ser o filho primogênito de D. Maria I. 

Dessa forma, historiadores como Oliveira Lima e Patrick Wilcken demonstram que, 

apesar da correria do embarque, a ideia da transferência para a rica colônia 

brasileira tinha sido cogitada em outros períodos. Nesse contexto, a impressão de 

retirada covarde não se justifica. 

Nos exercícios propostos, disponibilizamos aos alunos o vídeo da Globo 

News, intitulado “Templo dos Livros e da Música – 1808 - A Corte no Brasil” para que 

constatassem a importância da música para D. João VI. E para finalizar, propusemos a  

elaboração e organização, com o auxílio da professora, de um teatro em que os alunos tiveram 

a oportunidade de interpretar alguns personagens históricos, com o intuito de destacar o legado 

cultural deixado durante os treze anos de permanência da corte no Brasil. Como resultado, 

elencamos alguns relatos de alunos que tiveram a oportunidade de participar da 

aplicação da Unidade Didática. Em um dos relatos, o aluno1 declarou que “Com o 



teatro perdi a vergonha de apresentar, consegui entender mais as aulas de história, 

depois desse estudo e foi muito bom, gostei muito” (ALTO PARANÁ, ALUNO, 2014); o 

aluno 2 nos declarou o seguinte: “Ajudou-me a entender mais a história do Brasil, 

participei do meu primeiro teatro, superei meus medos, enfim, vou levar isso pro 

resto da vida” (ALTO PARANÁ, ALUNO, 2014).  

Neste processo de produção de conhecimento, o aluno 3 relatou que: 

 

Adquiri mais conhecimento sobre a história da vinda de D. João VI e sua 
corte ao Brasil. Com o teatro representei um personagem da família real e 
superei o medo de apresentar para a escola inteira. As atividades foram 
bem legais em horário ótimo, com filme, vídeos, explicação do conteúdo, 
algumas brincadeiras. Gostei muito, nunca irei esquecer (ALTO PARANÁ, 
ALUNO, 2014).  

 

Já o aluno 4, nos disse que, 

 

O conteúdo ajudou-me nas matérias escolares e também para conhecer 
mais o meu país e sua história. Deu conhecimento para toda minha vida e 
vontade de saber mais. O teatro ajudou a enfrentar desafios e contribuir 
para a minha educação (ALTO PARANÁ, ALUNO, 2014). 

 

Fica evidente a necessidade por parte dos professores de adotar uma prática 

pedagógica em que o educando se torne o protagonista do processo ensino-

aprendizagem, seja por meio da promoção de discussões ou proporcionando 

atividades em que eles tenham de buscar o desenvolvimento das suas capacidades 

de comunicação, da criatividade, da autonomia intelectual, no enfrentamento de 

seus desafios. Para atingirmos as finalidades acima elencadas foram realizadas 

atividades diversificadas, diálogos formais e informais. Como evidenciado pelo aluno 

5: “Eu aprendi como eles vieram ao Brasil, todas aquelas dificuldades e imprevistos. 

Estudei também como o Brasil mudou depois que eles vieram” (ALTO PARANÁ, ALUNO, 

2014). A figura 7 traz os alunos apresentando o teatro e a comunidade escolar 

prestigiando.  



Figura 7: Apresentação teatral: corte portuguesa no Rio de Janeiro

                                          

Fonte: PALMIÉRI, 2014 

Outro instrumento utilizado para constatar a importância do tema e sua 

aplicabilidade na rede estadual de ensino foi a socialização do Projeto e da Unidade 

Didática no GTR, o que se alicerçou numa atividade do Programa de 

Desenvolvimento Educacional – PDE, caracterizada pela interação virtual entre 

Professores PDE e os demais educadores da Rede Pública Estadual, cujos objetivos 

são: proporcionar novas possibilidades de formação continuada aos professores,  

como preconizam as DCES; oportunizar mais um espaço de discussão e 

aprofundamento de estudo sobre as especificidades da realidade escolar; estimular 

o aperfeiçoamento teórico-metodológico nas áreas de conhecimento que embase 

uma prática pautada na interdisciplinaridade e contextualização, visando dar um 

novo significado aos conteúdos curriculares, através da troca de ideias e 

experiências sobre os conteúdos propostos, conforme relato da professora cursista: 

Este projeto elaborado pela professora Tatiane Palmieri  aborda um 
acontecimento  histórico sem precedentes, na maioria das vezes tratado, 
elucidando  muitos  fatos que é de suma importância  para que nossos 
educandos possam entender mais o período joanino, o processo de 
modernização  da economia, e seus aspectos artísticos e culturais, e alguns 
anos mais tarde o processo de nossa  independência .(...). Parabéns pelo 
projeto professora  que  muito nos  auxiliará ao ser aplicado com nossos 
alunos, que poderão entender de maneira prazerosa o período joanino, 
repensando a imagem grotesca e injusta de D. João  retratada pela 
historiografia mais recente, e para que entenda a relação de poder ligada 
pela estrutura   ideológica do Estado desenvolvido pelo clientelismo político,  
troca de favores - que muitas vezes vemos em nossa política atual. 
Importante também para comemorarmos os 200 anos da chegada 
da  família real, o nascimento  e formação do Brasil (ALTO PARANÁ, 
PROFESSORA, 2014). 

 



Quanto ao ensino da disciplina de história, também faz-se necessária uma 

nova postura do professor, para que ela não seja abordada de forma linear, 

cronológica, na perspectiva da harmonia social, que exalta os heróis e as 

realizações da classe dominante. É preciso primar pelo planejamento, histórico-

crítico dos conteúdos numa concepção materialista dialética, colaborando para a 

interpretação dos fatos e posicionamento consciente diante deles. Neste sentido, 

trazemos a participação de outra cursista, que expôs o seguinte: 

 

A produção didático pedagógica: A construção do Brasil moderno: 
monarquia e nobreza no Rio de Janeiro (1808-1821) foi muito bem 
fundamentada e elaborada. Este é um assunto que desperta muito interesse 
a nós brasileiros. (...). As atividades elaboradas são diversificadas, 
questionadoras que vão proporcionar pesquisas e debates onde o aluno 
terá oportunidades de se aprofundar sobre o assunto. Infelizmente o tempo 
de aula que dispomos não nos permite trabalhar com tanta profundidade, 
porém vamos aplicar a medida do possível, fazendo o melhor, utilizando 
todas as possibilidades.  O seu trabalho realmente está muito bom. Com a 
leitura dele até aqui tivemos oportunidades de nos aprofundarmos sobre o 
assunto (ALTO PARANÁ, PROFESSORA, 2014). 

 

 Outra educadora participante do GTR sustenta que: 

 

O projeto A Vinda da Família real para o Brasil, está bem elaborado, pois 
facilitará a compreensão do tema estudado. As atividades para refletir, os 
documentários, e os vídeos, além das imagens de Debret e Rugendas, 
estão bem elaboradas. As imagens de Debret e Rugendas no laboratório de 
informática irá facilitar a compreensão dos alunos. A ideia da exposição de 
fotos e pôsteres sobre o patrimônio Joanino ficará interessante. Poderia 
também fazer interpretação das telas com textos complementares, ou a 
releitura das telas usando os alunos como personagens, poderia desenhar 
uma tela sobre o Brasil atual. (...). O filme de Carla Camurati é sim 
interessante, pois mostra a forma caricatural da figura de D. João VI, 
levando os alunos a refletir sobre o mesmo. No filme pode-se mostrar como 
foi a acomodação da corte no Brasil, a falta de alimentos entre outras 
dificuldades encontradas no início. As fotos da visita da professora nos 
pontos históricos do Rio de Janeiro  será importante apresenta-las aos 
alunos. Sendo algo real para melhor entendimento podendo instiga-los a 
conhecerem no futuro monumentos históricos brasileiros e mostrando  a 
importância de sua preservação.  Enfim o trabalho terá bons resultados, 
pois a forma trabalhada irá de encontro com os alunos, buscando a 
interação dos mesmos ao tema (ALTO PARANÁ, PROFESSORA, 2014). 

 

 



Por fim, a contribuição de mais uma participante do GTR, que aqui trago: 

 

Preliminarmente cumpre ressaltar que seu trabalho é excelente, e por isso 
mesmo, muito apropriado, para ser aplicado em sala de aula. Isto porque, 
aborda questões relevantes acerca do episódio histórico da retirada 
estratégica da família real portuguesa para o Brasil, refúgio mais do que 
seguro uma vez que, à época, resistência militar a um invasor era 
inútil.(...).Por fim, destaco mais uma vez a qualidade do trabalho, bem 
assim, o mérito de sua executora e a conveniência da sua aplicação 
pedagógica, principalmente por utilizar vários textos diferenciado; quanto a 
pertinência das questões elaboradas a cada assunto enfocado; nos 
documentários; no debate sugerido após a observação das gravuras de 
Debret diferenciando-as de Rugendas; as questões elaboradas para serem 
postadas no blog por fim a utilização do Vídeo da Globo News Templo dos 
Livros e da Música 1808. A Corte no Brasil, saindo desta maneira da leitura 
maçante que contém os livros didáticos ou o ensino centrado no professor 
que passa a ser mediador da aprendizagem, e o aluno através das leituras 
e pesquisas na mídia sujeito do conhecimento.(...).Mais uma vez parabenizo 
a professora Tatiane pelo embasamento, pelas questões muito bem 
elaboradas de seu trabalho que nos ajudará consolidando o conteúdo 
trabalhado no intuito de melhorar a aprendizagem de nossos alunos (ALTO 
PARANÁ, PROFESSORA, 2014). 

 

 

 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A vinda da corte portuguesa significou a transferência de uma máquina de 

Estado imensa, dispendiosa com a concessão de vários títulos que levou D. João e 

seu ministério a instalar, na colônia, uma estrutura política e diversas instituições 

metropolitanas. Essas realizações ocasionaram mudanças significativas na 

sociedade brasileira. Ocorreu, assim, uma inversão: Portugal perdia sua autonomia 

à medida que a colônia passou a ser a sede da monarquia portuguesa até tornar-se 

Reino Unido do Brasil.  

Evidenciamos as ideias centrais do estudo-ação, que passam pela 

transferência da sede da corte, que representou mais que uma mudança de 

residência da realeza, significando, todavia, a reorganização do estado português no 

Brasil, e pelas realizações de D. João, por meio de ações de estadista, de 

importantes conquistas sociais, políticas e culturais, como foi o caso do 



financiamento da vinda da Missão Artística Francesa, na qual estava Jean Baptiste 

Debret.  

Essa temática levou o aluno a entender que, entre as principais 

consequências desencadeadas pela mudança da Corte, foi o impedimento da 

fragmentação do vasto território da ex-colônia portuguesa, diferente do que ocorreu 

na América Espanhola com a formação de vários Estados soberanos, o que 

acarretou a sábia decisão do príncipe regente de transferir a corte portuguesa à 

colônia brasileira. 

Destacamos também que a educação é uma atividade que exige a práxis, ou 

seja, a relação entre teoria e prática na atividade docente. Os educadores precisam 

instigar o aluno, despertar  seu interesse para que o aprendizado aconteça. Devem 

utilizar o conhecimento científico demonstrado através da realidade de seus alunos. 

De acordo com Pimenta (2006, p.83), “A essência da atividade (prática) do professor 

é o ensino-aprendizagem, ou seja, é o conhecimento técnico e prático de como 

garantir que a aprendizagem se realize como consequência da atividade de 

ensinar”... 

Cabe ademais observar que tivemos como objetivo a partir  da 

implementação dessa pesquisa,  fazer  com que o estudante se interesse pelo 

estudo da História e que o faça perceber-se como sujeito histórico, auxiliando-o na 

sua formação de cidadão crítico e participativo, capaz de contribuir para possível 

mudança de sua realidade, bem como, entender a vinda da família real portuguesa 

no Brasil e a formação do país contemporâneo. 
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