
Versão On-line     ISBN 978-85-8015-075-9
Cadernos PDE

OS DESAFIOS DA ESCOLA PÚBLICA PARANAENSE
NA PERSPECTIVA  DO  PROFESSOR  PDE

Produções Didático-Pedagógicas



  

 

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO 

 

Titulo: A CONSTRUÇÃO DO BRASIL MODERNO: MONARQUIA E NOBREZA NO 

RIO DE JANEIRO (1808-1821) 

Autora  Tatiane Palmiéri 

Disciplina/Área História 

Escola de implementação e 

sua localização 

Colégio Estadual Agostinho Stefanello – Ensino 

Fundamental - Rua Estados Unidos- 

Município da Escola Alto Paraná - PR 

Núcleo Regional de Educação Paranavaí 

Professor Orientador Vanderlei Amboni 

Instituição de Ensino Superior Universidade Estadual do Paraná – 

UNESPAR/FAFIPA 

Relação Interdisciplinar Arte e Português  

 

 

 

 

 

Resumo 

Esta Unidade Didática foi desenvolvida para o 

Programa de Desenvolvimento Educacional 

(PDE) da Secretaria de Estado da Educação 

(SEED). Esta pesquisa tem por finalidade 

analisar o processo histórico no Brasil joanino. 

Para este fim, analisaremos as fontes primária e 

a literatura secundária produzidas pela 

historiografia, cinema e romance. Para tanto, 

nosso foco será a produção da vida material nos 

seus aspectos econômicos, sociais e culturais, 



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, constitui 

um marco fundamental na história do Brasil e, 

particularmente, para o Rio de Janeiro. Diante 

disso, a cidade assume 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 portuguesa 

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, dentre elas a abertura dos 

portos, a instalação da imprensa, fundação da 

marinha, do hospital militar, de várias escolas de 

Ensino Superior, dentre elas a Escola Médica-

Cirúrgica da Bahia, Biblioteca Real, Jardim 

Botânico, academia de Belas Artes e o Banco do 

Brasil.  

Palavras-chave Brasil joanino. Cultura material. Educação 

Formato do Material Didático Unidade Didático Pedagógica 

Público-alvo Alunos do 8º ano 

 

 

 



 

APRESENTAÇÃO 

 

[...] propõe-se que o currículo da Educação Básica ofereça, ao 
estudante, a formação necessária para o enfrentamento com vistas à 
transformação da realidade social, econômica e política de seu 
tempo. Esta ambição remete às reflexões de Gramsci em sua defesa 
de uma educação na qual o espaço de conhecimento, na escola, 
deveria equivaler à ideia de atelier-biblioteca-oficina, em favor de 
uma formação, a um só tempo, humanista e tecnológica (PARANÁ, 
2008, p.20). 

 

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, que também traz conquistas capitalistas burguesas no campo 

das atividades econômicas importantes para o desenvolvimento do capitalismo no 

interior dos reinos absolutistas.  

 Não é por acaso que Marx afirmou que “A burguesia despiu todas as 

atividades até aqui veneráveis e estimadas com piedosa reverência da sua 

aparência sagrada. Transformou o médico, o jurista, o padre, o poeta, o homem de 

ciência em trabalhadores assalariados” (MARX; ENGELS, 1982, p. 109). 

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, para manter-se como monarca e chefe do poder 

de Estado. Neste caso, a vinda da família real para o Brasil criou as bases para 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 de sua permanência (1808 a 1821), sejam elas 

no âmbito da cultura, da economia, da educação ou da organização do Estado é de 

suma importância  para que nossos alunos possam melhor 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. Este fato inédito trouxe a necessidade da 

construção de um aparato administrativo, o que ocasionou modificações 

consider’aveis na cidade do Rio de Janeiro.. 

Os conteúdos selecionados serão organizados em vários capítulos, 

compostos por diferentes atividades. Com o intuito de  saber qual o conhecimento 

prévio dos alunos, será feita uma investigação preliminar durante a explanação 

inicial realizada através do data show pela professora.  

O formato deste material culminou em uma Unidade Didática, tendo por  

público alvo  os alunos do oitavo  ano do Ensino Fundamental. O conteúdo que será 

aplicado tem como parâmetro as orientacões  das Diretrizes Curriculares  de História 

da Educação Básica do Paraná. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1- A ORDEM SOCIAL BURGUESA: CONSOLIDAÇÃO, EXPANSÃO E O 

BLOQUEIO CONTINENTAL 

                                                                                              Figura 1- Napoleão Bonaparte 

Com as mudanças desencadeadas pela Revolução 

Francesa na Europa, consolida-se o poder da burguesia, 

que, até então, estava impedida de participar da vida 

política do país. 

Dessa forma, as forças de Napoleão Bonaparte1 

contribuíram para a superação dos resquícios feudais e 

também para a consolidação do modo de produção 

capitalista. À medida que propiciou o fortalecimento das  instituições burguesas na 

França, ele exerceu também uma crescente hegemonia sobre a Europa. 

Nesse contexto ocorre a instalação da Corte portuguesa no Brasil. Esse 

acontecimento está relacionado aos conflitos de interesses de duas grandes 

potências: França e Inglaterra. Em 1806, após a derrota na batalha de Trafalgar2, 

Napoleão Bonaparte decreta o Bloqueio Continental com o objetivo de vencer a 

Inglaterra por meio de restrições econômicas, como afirma Gomes: 

 

                                                           
1
Um dos mais famosos generais dos tempos contemporâneos e um extraordinário estadista nascido 

em Ajácio, na Córsega, ilha do Mediterrâneo sob administração da França, desde o ano do seu 

nascimento, que deixou marcas duradouras nas instituições da França e de grande parte da Europa 

ocidental.  

Filho de família pobre, mas dona de um título de nobreza da República de Gênova, estudou na 

academia militar de Brienne e na de Paris, saindo como oficial de artilharia (1785). Aderiu à 

Revolução francesa (1789),  

Uniu-se aos jacobinos, serviu como tenente da recém-criada guarda nacional e transformou-se num 

dos principais estrategistas do novo sistema de guerra de massa. Fez uma carreira meteórica e se 

destacou pela originalidade nas campanhas militares. Capitão de artilharia na retomada de Toulon 

aos ingleses e foi promovido general-de-brigada (1793), o mais jovem general do Exército 

francês. (http://www.brasilescola.com/biografia/napoleao-bonaparte.htm). 

 
2
A Batalha de Trafalgar foi uma batalha naval que ocorreu entre a França e Espanha contra o Reino Unido, em 

21 de outubro de 1805, na era napoleônica, ao largo do cabo de Trafalgar, na costa espanhola. A esquadra 
franco-espanhola era comandada pelo almirante Villeneuve, enquanto que a britânica era comandada pelo 
almirante Nelson, para muitos o maior gênio em estratégia naval que já existiu. A França queria invadir o Reino 
Unido pelo Canal da Mancha, mas antes tinha que se livrar do empecilho que era a marinha britânica. Nelson 
tinha que evitar isso. 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Batalha_de_Trafalgar. Acessado em 05 de dezembro de 2013. 

http://www.brasilescola.com/biografia/napoleao-bonaparte.htm
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/Espanha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
http://pt.wikipedia.org/wiki/1805
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cabo_de_Trafalgar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pierre_Villeneuve
http://pt.wikipedia.org/wiki/Horatio_Nelson
http://pt.wikipedia.org/wiki/Canal_da_Mancha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Batalha_de_Trafalgar


 

 

 

 

 

 

 

 

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, havia 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 influenciados pela França estavam proibidos de 

comercializar com a Inglaterra. Devido à dependência econômica de Portugal  em 

relação a este país, desde a assinatura do Tratado de Methuem, em 1703, o 

príncipe regente encontrou-se numa situação delicada por não ter a mínima 

Para refletir! 

Faça uma discussão em 

sala sobre  a Batalha de 

Trafalgar? 

[...]o imperador dos franceses 
declarava o Bloqueio 
Continental, interditando toda a 
correspondência ou comércio 
com as ilhas britânicas. 
(PEDREIRA; COSTA, 2008, p.157) 



possibilidade de romper os laços financeiros e políticos com os ingleses e procurou 

assim, manter-se neutro na guerra. 

 

 

 

 

 

Sendo assim, Gomes afirma que: 

 

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). 

 

 Não aceitando a indecisão de Dom João VI3, Napoleão decidiu invadir 

Portugal com a ajuda da Espanha, por meio do acordo firmado no Tratado de 

Fontainebleau4, de 27 de outubro de 1807. 

                                                           

3
D. João, que haveria de ser coroado rei de Portugal, o sexto de seu nome, nasceu em 13 de maio de 1767, 

quando reinava então seu avô, D. José. (...). Tinha precisamente dez anos quando o avô faleceu e a mãe 
ascendeu ao trono, sendo a primeira mulher que reinou em Portugal. Até os dezoito anos teve uma existência 
discreta, a adolescência de um infante e filho segundo, mas o casamento, em primeiro lugar, e depois a súbita 

Você sabe o que foi o 

Tratado de Methuem? Faça 

uma pesquisa no 

laboratório de informática 

e, depois, compartilhe as 

informações obtidas com os 

colegas de sala. 

 



Figura 2 - Busto de D. João VI Museu 

Nacional/ RJ

 

Fonte: PALMIERI, 2013 

 

Novaes pontua 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). 

 

 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 o Brasil, algo 

pensado pela monarquia lusitana desde a época de padre Antônio Vieira.  

 

                                                                                                                                                                                     
necessidade de assumir novas responsabilidades, como sucessor direto à Coroa e regente de fato, 
transformaram a sua vida. Na verdade tornou-se inesperadamente o herdeiro da Coroa, dado o prematuro 
desaparecimento do seu irmão, d. José. De fato, o príncipe d. João foi o segundo filho varão do casamento 
entre dona Maria e seu tio d. Pedro, irmão do rei. Tratava-se, como é evidente, de uma união que 
correspondia, na ordem do Estado, à mais fechada das opções matrimoniais para a herdeira do trono, 
excluindo qualquer aliança. (PEDREIRA e COSTA, 2008, p. 31) 

 
4
O Tratado de Fontainebleau foi um acordo político assinado em segredo por França e Espanha, em 27 de 

outubro de 1807.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/Espanha
http://pt.wikipedia.org/wiki/27_de_outubro
http://pt.wikipedia.org/wiki/27_de_outubro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1807


ATIVIDADES 

1- Redija um texto relatando as mudanças que contribuíram para a 

consolidação da burguesia na Europa. 

2- A partir da leitura do primeiro capítulo, , sistematize as questões a 

seguir: 

a) “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...” (GOMES, 2007, p. 33).  

Sintetize o que foi o Bloqueio Continental? 

b) A decisão de transferir-se para o Brasil foi uma possibilidade já pensada 

anteriormente? Justifique sua resposta. 

c) “Enquanto fechava acordos secretos com a aliada Inglaterra, D. João 

persistia naquele seu jogo de faz de conta com os franceses...” 

Explique o que você entende por esse “jogo de faz de conta”.Qual era a 

verdadeira intenção do príncipe regente? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2- DA TEMPESTADE À TEMPESTADE: PARTIDA E VIAGEM AO 

DESCONHECIDO                                                              

 

 Com a notícia de que os soldados de Napoleão estavam prestes a chegar em 

Lisboa, D. João decide pela transferência da corte para o Brasil, com a ajuda da 

Inglaterra. 

 A fuga foi um episódio marcado por muita 

correria, confusão e desespero, como descreve 

Wilcken, que aqui cito: “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 e até vaiaram a classe dominante. Havia um motivo que 

agravava a sensação de aflição e desamparo, que era o fato de vigorar em Portugal 

uma monarquia absolutista. Sem o rei, Portugal não tinha razão de existir como país, 

como afirma Malerba, para quem “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).                      

No dia seguinte à partida, os soldados do General Junot chegaram a Lisboa 

com uma tropa reduzida de pouco mais de mil soldados famintos e em situação 

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

 Com base em Patrick, observamos 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 

Apinhar: Ajuntar; unir; 
amontoar;aglomerar; encher. 
(DICIONÁRIO BRASILEIRO GLOBO) 



encharcados, em direção a Lisboa (WILCKEN, 2010, p.46). 

 

Passada a tempestade do embarque, os tripulantes e súditos que 

acompanharam a família real foram acometidos por uma tempestade em alto-mar 

que ocasionou desespero coletivo, já que as embarcações encontravam-se num 

estado lastimável por não ter recebido os reparos adequados para transportar 

pessoas tão ilustres. Devido à confusão, correria  e desespero algumas pessoas  

constataram que estavam somente com a roupa do corpo.  

 

[...]muita gente, não tendo tido o mesmo ensejo que a família real de 
preparar-se para a longínqua viagem, partia com a roupa do corpo, e 
que os navios estavam tão abarrotados que dos dependentes dos 
fidalgos da comitiva, o maior número não encontrava sequer onde 
dormir[...] (LIMA, 2006, p. 52). 

 

Outro episódio confirma o desespero vivido durante a transferência. No navio 

Afonso de Albuquerque, onde se encontrava Carlota Joaquina, os sofrimentos foram 

agravados com a infestação de piolho que obrigou as damas da Corte e a própria 

princesa a raspar o cabelo, jogar suas perucas ao mar e passar no couro cabeludo 

banha de porco e pó. Esse fato foi constatado na investigação realizada por Patrick 

Wilcken, que cito: 

 

[...] Seu couro cabeludo foi então lavado e tratado com pós, para 
matar os piolhos restantes. Foi uma humilhação ritualística, um ato 
teatral que resumiu a transformação abrupta que estava ocorrendo 
na vida da corte, enquanto o comboio avançava em direção ao Novo 
Mundo (WILCKEN, 2010, p.60). 

 

Na chegada ao Brasil, D. João aportou na Bahia em 22 de janeiro de 1808, e 

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

Paço, atual Praça XV, em 8 de março de 1808. 

 



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

                   Fonte: PALMIÉRI, 2013 

                

         ATIVIDADES 

1- O fato de o Brasil ter-se tornado sede do Império português nos traz 

algumas indagações, tais como: 

a) Por que Portugal teve que transferir a sede para o Brasil, se o poder 

real estava centrado em uma nobreza hereditária? 

b) Quem ganhou com isto? 

c) O que significou a vinda da família real para o Rio de Janeiro em 

1808? 

2-Registre as circunstâncias em que ocorreu a partida da família real. 

3- Com o auxílio da família ou de algum integrante da comunidade escolar, 

pinte uma tela representando Dom João VI e Carlota Joaquina. 

4- Descreva a situação dos soldados do general Junot ao chegarem em 

Lisboa. 

5- Analise o Infográfico sob a vinda da família real para o Brasil e discuta com 

seus colegas as condições da viagem realizada pelos portugueses. 

Fonte: Revista Nova Escola (edição de jan/fev 2008. 



 

3- SURPRESA, AÇÃO E REAÇÃO: A INSTALAÇÃO DA CORTE NO BRASIL 

 

Liderada por Marcos de Noronha e Brito, conde dos Arcos e vice-rei do Brasil, 

a recepção à corte foi grandiosa, 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). 

 

Para a população carioca a transferência da corte portuguesa ao Brasil 

causou surpresa e muita curiosidade.  

A importância desse acontecimento nem 

sempre é analisada em sala de aula, pois nos livros 

didáticos é destacado o lado caricato de Dom João, 

visto como bonachão, glutão, irresponsável. Apesar 

de sua simpatia, muitas vezes é retratado por uma 

incompleta incapacidade de tomar decisões.  

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 

Candeeiro: Utensílio destinado a produzir 
luz, queimando óleo ou gás inflamável. 
Bras. Espécie de baile campestre. 

http://www.dicio.com.br/candeeiro/ 

 

Figura  5 - D. João VI e Carlota 

Joaquina - RJ 

 
Fonte: PALMIÉRI, 2013 

http://www.dicio.com.br/candeeiro/


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). 

 

E Lima nos traz que,  

 

Dom João VI não foi o que se pode chamar um grande soberano, de quem seja lícito 
referir brilhantes proezas militares ou golpes audaciosos de administração: não foi um 
Frederico II da Prússia nem um Pedro I da Rússia. O que fez, o que conseguiu, e não 
foi afinal pouco, fê-lo e conseguiu-o no entanto pelo exercício combinado de dois 
predicados que cada um deles denota superioridade: um de caráter, a bondade, o 
outro de inteligência, o senso prática ou de governo. Foi brando e sagaz, insinuante e 
precavido, afável e pertinaz. (LIMA, 2006, p. 577). 

 

 Esses predicados contribuíram para que fosse amado e venerado  pelos seus 

súditos, sentimento demonstrado ao fazerem homenagens 

quando o encontravam em seus passeios e em suas viagens 

de inspeção das novas construções e nas reformas em geral. 

A primeira residência de D. João foi a Edificação do 

Paço, antiga moradia dos vice-reis.   

Em seguida, foi doado por um rico comerciante 

português, Elias Antônio Lopes, o Palácio da Quinta da Boa 

Vista, em São Cristovão, onde hoje funciona o Museu 

Nacional de História Natural, como relata Patrick: 

 

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 mansão 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). 

Azáfama:Pressa;atrapalhação; 
grande afã. 
http://www.dicio.com.br/candeeiro
/ 

 
Figura  6 - Edificação do Paço - RJ                                        

 
Fonte: PALMIÉRI, 2013 

http://www.dicio.com.br/candeeiro/
http://www.dicio.com.br/candeeiro/


Era no Palácio Imperial que se realizava a cerimônia do beija-mão,sendo que 

o vassalo independente da sua condição social, poderia comunicar-se com seu 

súdito, momento adequado de prestar reverências e rogar uma graça real. 

 

Oportunidade única em que a população tinha contato com o príncipe regente 

e realmente percebia o que estava acontecendo no Rio, assim como relata 

Wilcken“[...]. Nenhum monarca europeu jamais teve um contato mais íntimo com 

seus súditos coloniais: negros e mulatos afro-brasileiros, camponeses mestiços de 

índios e escravos recém-alforriados, todos entravam na fila [...] (WILCKEN, 2010, p. 

149). 

             Figura 9 - Cerimônia de beija-mão na Corte de D.JoãoVI, Brasil, século XIX (1826). 

Fonte:http://www.historia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=988&evento=5#menu-

galeria 

Figura  7 - Palácio na Quinta da Boa Vista - RJ Figura 8 -    Sala do Beija Mão no Palácio - RJ 

 
FONTE: TATIANE, 2 01 3 

http://www.historia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=988&evento=5#menu-galeria
http://www.historia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=988&evento=5#menu-galeria


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), pois as residências 

escolhidas eram marcadas pelos funcionários reais, para servirem de moradia aos 

recém-chegados, conforme nos relata Wilcken: “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, foi 

realizada construções significativas que desse suporte à nova sede do governo 

português. 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. Nota-se um processo de enraizamento dos interesses portugueses no 

Brasil, com a compra de terras, investimentos em obras públicas e privadas e em 

atividades comerciais, como destaca Wilcken: “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). 

Entre as consequências mais significativas da transferência da corte 

portuguesa para o Brasil está a unificação e preservação do nosso território, 

diferentemente da América espanhola, que teve seu território fragmentado em vários 

países, após as guerras 

sangrentas pela independência.  

 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 

                            Figura 10:  



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). 

 Quando da chegada da família real ao Brasil a economia fundamentava-se no 

trabalho dos escravos que eram trazidos da África nos navios negreiros. A presença 

de grande número deles atuando em vários setores impressionou os viajantes 

estrangeiros. Segundo Gomes “Outra forma de escravidão que se desenvolveu, 

paralela ao trabalho de aluguel, foi o sistema de ganho5, como nos certificamos nas 

imagens abaixo: 

 

Johann Moritz Rugendas 

                                                           
5
Eram escravos que, após fazerem o trabalho na casa de seus donos regulares, iam para as ruas em 

busca de atividade suplementar [...] (GOMES, 2007, p.248). 

               Figura  11 -  Vendedores de milho                     Figura  12 -    Carregadores de água 

 

Fonte: http://www.historia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/fotos.php?evento=1&start=40    

http://www.historia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/fotos.php?evento=1&start=40
http://www.historia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=38&event
http://www.historia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=11&event


ATIVIDADES 

1808 - A Corte no Brasil - Documentário 12 Episódios 

 

 

1808 – “A Corte no Brasil” é uma série de 12 documentários sobre a vinda da 

Família Real para o Brasil.  Traz entrevistas com historiadores britânicos, 

portugueses e brasileiros, explicando quais os fatores que obrigaram a vinda 

da família real ao Brasil, como se desdobrou essa atitude do rei e como 

funcionou a corte durante todo aquele período.  

O desembarque no Rio de Janeiro – O Brique Voador era a nau mais veloz 

da frota portuguesa. À sua tripulação fora designada uma importante missão: 

chegar ao Brasil o quanto antes. O Voador partiu de Portugal na véspera do 

embarque da corte. No navio seguiam documentos, com algumas decisões do 

príncipe regente D. João, um comunicado que ia deixar o Rio de Janeiro em 

polvorosa. 

Fonte:http://rarosdanet.blogspot.com.br/2011/05/1808-corte-no-brasil-

documentario-12.html acesso em 08/11/13 

1- Assista ao documentário 1808 A vinda da corte 

GNews\Programa08AcortechegaaoRio.wmv e estabeleça um paralelo com o 

conteúdo Surpresa, ação e reação: a instalação da corte no Brasil.  

1- Com o uso da imagem Os vendedores de milho , de Debret, e 

Carregadores de água  Rugendas,  os alunos serão apresentados aos 

pintores-viajantes Debret e Rugendas, para, em seguida pesquisar sobre a 

biografia dos viajantes (utilizando o laboratório de informática ou a biblioteca 

da escola). 

http://rarosdanet.blogspot.com.br/2011/05/1808-corte-no-brasil-documentario-12.html
http://rarosdanet.blogspot.com.br/2011/05/1808-corte-no-brasil-documentario-12.html
http://rarosdanet.blogspot.com.br/2011/05/1808-corte-no-brasil-documentario-12.html
file:///G:/1808%20A%20vinda%20da%20corte%20GNews/Programa08AcortechegaaoRio.wmv
file:///G:/1808%20A%20vinda%20da%20corte%20GNews/Programa08AcortechegaaoRio.wmv
http://1.bp.blogspot.com/_oeGaAH6Pne8/TN7kEI_FILI/AAAAAAAAABQ/RNmmHdj12qQ/s1600/corte


Após conhecerem um pouco sobre a vida e a obra dos pintores-viajantes, 

iniciarão a leitura dessas imagens selecionadas para essa atividade. 

Será realizada também a leitura no livro didático História Sociedade & 

Cidadania, de Alfredo Boulos Júnior, sobre a vinda da família real ao Brasil, a 

professora fará alguns apontamentos em relação à cidade do Rio de Janeiro, 

sede da corte portuguesa. 

- Rio de Janeiro de colônia a sede  do império português; 

- Condições urbanísticas que o Rio de Janeiro proporcionava  

- Transformações realizadas por D. João VI 

- Costumes brasileiros modificados. 

 

2- Partindo desses apontamentos, observe com atenção as imagens de 

Debret e Rugendas e descreva as diferentes personagens. 

 

3- Como era a cidade do Rio de Janeiro, quando da chegada de D. João e 

uma comitiva de aproximadamente quinze mil pessoas? 

 

4- Observando as imagens, responda: 

a) A qual grupo social fazem parte as pessoas representadas ? 

b) Quais atividades estão realizando? 

c) Após observação e  análise  descreva, a partir dos debates realizados em 

sala, cada uma das imagens. 

d) Relate o que você sabe sobre os autores dessas imagens? 

 

5- Nessa questão, a professora fará a distribuição para os alunos e leitura da 

Edição Especial da revista Veja1808- Este é o Homem. Dom João chega e o 

Brasil começa a  mudar. 

 

FAMÍLIA REAL 

O Brasil aonde a corte chegou 

Foi um caos deixar Portugal 

Sede e sofrimento na fuga pelo mar 

O Rio de Janeiro recebe os reais 



Dom João, o príncipe cheio de problemas 

http://veja.abril.com.br/especiais/1808/ 

 

Considerando a leitura do texto de Malerba (pag.204), que encontra-se no 

interior do capítulo IV  sistematize a reflexão a seguir: 

“ 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” 

 

6- Como desmistificar a prevalência da imagem de D. João VI como sendo um 

rei indeciso, bonachão, incapaz de enfrentar obstáculos à altura do cargo que 

possuía?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://veja.abril.com.br/especiais/1808/


 

4- MONTAGEM DO ESTADO PORTUGUÊS NO BRASIL E ALIANÇA COM OS 

PAÍSES “AMIGOS”  

 

Pressionado pelas circunstâncias (invasão de Portugal e interesses industriais 

ingleses), D. João decretou a abertura dos portos às nações amigas durante sua 

passagem a Salvador, em 23 de janeiro de 1808. Assim, com essa importante 

decisão, rompia-se um dos mais fortes instrumentos dos laços coloniais, que era o 

regime de monopólio do comércio. Abria-se diretamente o mercado interno brasileiro 

ao comércio inglês de produtos industrializados.  

Lima (2006) destaca que a abertura dos portos não bastava ao ingleses, por 

isso foi assinado o acordo de 1810 que determinava o pagamento de uma taxa 

alfandegária de apenas 15 % para os ingleses comercializarem com o Brasil, 

enquanto que Portugal teria que pagar 16 % e outras nações 24% sob o pretexto de 

que os portugueses tinham menos aparelhos para os negócios e sem instrumentos 

de transporte.  

 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. Foram inauguradas, 

escolas agrícolas, laboratório de análise química e Academia Militar. Também foi 

criado a Universidade de Medicina, em Salvador, e de Engenharia, no Rio de 

Janeiro, pois os filhos da elite tinham que estudar na universidade de Coimbra, em 

Portugal. Não obstante, Gomes afirmou 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). 

 



Além dessas construções planejadas e efetuadas temos a criação da Fábrica 

da Pólvora, com o objetivo de proteger o território no Rio de Janeiro como evidencia 

Pedreira e Costa. “Por ocasião da passagem do seu primeiro aniversário no Brasil, 

mandou o príncipe regente instalar a 

primeira fábrica régia em território 

brasileiro: a Real Fábrica da Pólvora, 

estabelecida na lagoa Rodrigo de 

Freitas, no Rio de Janeiro”. 

(PEDREIRA; COSTA, 2008, p.269). 

Nesse sentido, a implantação da 

estrutura administrativa no Rio de 

Janeiro provocou uma revolução nos 

costumes, hábitos e padrões culturais 

da sociedade carioca. Além disso, o 

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

América do Sul, conforme apontou Dias, que aqui cito: 

 

O Jardim Botânico, do Rio de Janeiro [...], era 
mais um estímulo para a orientação pragmática 
das pesquisas científicas, assim como anos mais 
tarde, em 1818, a criação do Museu Nacional, que 
deveria incentivar o estudo das ciências naturais 
no Brasil, o qual encerrava em si, conforme as 
palavras do decreto, `milhares de objetos de 
observação e exame, e que podem ser 
empregados em benefício do comércio, da 
indústria e das artes`. (DIAS, 2005, p. 69). 

 

Na montagem do aparelho de Estado, 

em 1811, houve a transferência de 60 mil 

livros da Real Biblioteca de Portugal ao Brasil. Esse acervo deu início a Biblioteca 

Nacional, que conta hoje com mais de 10 milhões de livros. 

 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 formal da autonomia administrativa do Brasil, que, a partir 

de então, se equiparava a Portugal, posto que o Brasil, dessa forma, passou a ser a 

 
Figura  13 - Fábrica da Pólvora - RJ 

 

 

Fonte: PALMIÉRI, 2013 

 

Figura  14 - Jardim Botânico - RJ 

 
Fonte: PALMIÉRI, 2013 



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.  

Na nova sede da família real, houve a concentração de todas as funções 

administrativas e políticas internas e externas. A distribuição de cargos da nova 

administração fundamentou-se através de interesses particulares, apadrinhamento e 

nepotismo, o que desencadeou a ocupação dos cargos preferencialmente pelos 

portugueses. Para fazer frente à escassez de recursos financeiros e para ter o apoio 

político da aristocracia fundiária, D. João VI iniciou a concessão de privilégios e 

títulos, criando a nobreza no Brasil. 

Nesse sentido, 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). Sendo assim, 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 proporcionou mudanças políticas, sociais e econômicas, educacionais e 

culturais, produzindo uma modernização conservadora na ordem material e 

ideológica do Estado frente à sociedade. 

 

[...]as igrejas, luxo de toda cidade portuguesa, frequentes porém inferiores nas 
proporções e na decoração de talha dourada às da Bahia, provocando por isso entre a 
devoção e caridade dos fiéis um estímulo de obras de embelezamento, cujos resultados 
já apareciam nos nobres edifícios em construção da Candelária e de São Francisco de 
Paula; o plano da cidade por fazer, cruzando-se quase todas as congostas num vale 
mais largo, sem cálculo, sem precauções mais do que a de aí conservar no desenho um 



arremedo de tabuleiro de xadrez, espraiando-se o resto das moradias, ao Deus dará, 
pelas outras campinas sitas ao sopé dos morros escarpados. (LIMA, 2006, p. 67). 

 

Figura  15 - Igreja Nossa Senhora da Candelária - RJ 

 

                                                           Fonte: PALMIÉRI, 2013 

Figura  16 - Vista interna- igreja nossa senhora da Candelária - RJ

 

                                            Fonte: PALMIÉRI, 2013 

 

ATIVIDADES 

OBS: Serão realizadas no Blog 

1) O que a abertura dos portos significou para o Brasil? 

2) Analise as relações comerciais entre Portugal e Inglaterra. 

3) Quem saiu ganhando com a abertura dos portos? 



4) Qual era a taxa alfandegária paga pelos países que comercializavam com o 

Brasil após a abertura dos portos? 

5)Relate como ocorreu a construção do aparato administrativo para D. João VI 

governar?  

6) Qual a relação que podemos fazer com a vinda da família real portuguesa e 

a formação do Brasil contemporâneo? 

7) Após observar aspectos políticos, econômicos e culturais do Brasil a partir 

de 1808. Em grupo, elabore uma exposição de fotos e pôsteres sobre o 

patrimônio cultural joanino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5- NOBREZA E CULTURA NO BRASIL JOANINO 

 

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

Braziliense, escrito e impresso em Londres. No entanto, o novo jornal oficial, a 

Gazeta do Rio de Janeiro só divulgava notícias positivas do governo. 

 

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). 

 

Devido às várias proibições a que a colônia estava submetida até aquele 

momento, havia-se controlado a circulação de livros e impedido a existência de 

qualquer impressora. 

Pelo fato das únicas moedas que circulavam no Brasil serem cunhadas em 

Portugal, D. João implantou um sistema monetário, o Banco do Brasil, que foi a 

falência em 1820 e recriado em 1853 por D. Pedro II.  

                            Figura  17 - Vista Interna/ Biblioteca Nacional - RJ 

 

                                 Fonte: PALMIÉRI, 2013 



                           Figura  18 - Vista Interna/ Biblioteca Nacional - RJ 

 

                                Fonte: PALMIÉRI, 2013 

 

Em 1815, representantes dos países europeus realizaram o Congresso de 

Viena com o objetivo de redesenhar o mapa da Europa e estabelecer os Tratados de 

Paz. 

 

 

 

 

 

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 teriam por missão auxiliar no estabelecimento da Academia 

Você sabe o que foi a 

missão Artística 

Francesa? Leia o texto 

abaixo e compreenda. 



de Belas Artes que deveria cultivar e divulgar os conhecimentos úteis ao 

desenvolvimento da agricultura, do comércio e da indústria. 

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. 

A Missão Artística Francesa foi importante por deixar registrado de forma 

organizada e sistematizada o cotidiano de vários lugares do Brasil, principalmente 

do Rio de Janeiro através 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, 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 a 

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. Antes  dessa nomeação, o padre José Maurício 

era o mestre da Capela Real e encarregou-se de tudo o que dissesse respeito à 

música  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADES 

1- Assista ao vídeo da Globo News Templo dos Livros e da Música - 1808, A Corte 

no Brasil e relate: 

 Quais modificações foram desencadeadas na cidade do Rio de Janeiro, 

especialmente quanto aos aspectos econômicos, políticos e culturais, com a 

permanência do monarca até 1821? 

2-Qual compositor e músico apresentou-se na primeira missa que D. João VI 

assistiu no Brasil? 

3- Faça uma pesquisa sobre os músicos Marcos Antônio Portugal e o padre 

José Maurício? 

4- Descreve qual a importância da música para D. João VI? 

5- Quais foram às medidas tomadas pelo monarca para incentivar a música no 

Brasil? 

6- Ocorria investimentos na contratação de músicos? Como a sociedade da 

época interpretava esse assunto? 

7- Como podemos compreender a formação histórico-cultural produzida 

durante a permanência da família real no Brasil? 

        Figura 19 -  Antiga Capela Real/Atua Igreja  

         Nossa Senhora   do Carmo da Antiga Sé                 Figura 20 - Órgão da Antiga Capela Real 

Fonte: PALMIÉRI, 2013. 



8- Elabore um texto sobre a contratação da Missão Francesa, a vinda de 

pintores, cientistas, naturalistas e sábios estrangeiros. 

9) - Faça uma representação teatral com a montagem e a escolha dos atores 

realizadas pelos próprios alunos para ressaltar o legado da família Real 

portuguesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS 

 

No primeiro capítulo da unidade o conteúdo abordado será A ordem social 

burguesa: sua consolidação, expansão e bloqueio continental, para que os alunos se 

familiarizem com o conteúdo histórico que contribuíram para que ocorresse a 

transferência da Corte Portuguesa ao Rio de Janeiro. 

Será disponipilizada informações sobre os feitos de Napoleão Bonaparte, bem 

como de D. João VI, para melhor entendimento da importância desses sujeitos 

históricos durante 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 fixar o 

conteúdo. Para resolução das mesmas, o professor pode deixar a formação de 

equipes. Sugerimos que elas também se unam para realizar as outras atividades 

propostas. 

Na segundo capítulo, intitulado Da tempestade a tempestade: partida e 

viagem ao desconhecido, o intuito é fazer com que o aluno entenda que a mudança 

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

pressionado por duas grandes potências rivais: França e Inglaterra.  

Como D. João VI protelou sua decisão da transferência para ganhar tempo, 

com a notícia de que o poderoso exército napoleônico estava perto da fronteira de 

Portugal, realmente o embarque foi tumultuado e marcado por muito confusão e 

correria, pois todos queriam um lugar no navio . 

Durante a travessia, além das tempestades com ventos fortes, os tripulantes 

que nunca tinham viajado em alto-mar eram acometidos pelo mau tempo, a náusea, 

entre outros padeciomentos, o que ocasionava pânico coletivo. Sem contar que as 

embarcações utilizadas para a travessia não estavam em condições apropriadas 

para a navegação. 

No que se refere às atividades dessa temática, sugerimos o auxílio do 

professor de Arte, ou até mesmo de pessoas da comunidade escolar que entendam 



de pintura, para ajudar os grupos de alunos a produzirem uma tela que represente 

D. João VI e Carlota Joaquina. 

No terceiro capítulo, o tema abordado é: Surpresa, ação e reação: a 

instalação da corte no Brasil. A intenção é mostrar que a recepção grandiosa à corte 

foi realizada sob o comando do vice-rei do Brasil, conde dos Arcos. 

 Será retratada também a política de confisco e doações das melhores 

residências para abrigarem os nobres e súditos que acompanharam a Corte 

portuguesa, entre elas temos a doação ao príncipe regente do palácio Quinta da Boa 

Vista, por Elias Antônio Lopes. 

 Essa temática levará 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 

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

colônia brasileira. 

 Para otimizar o trabalho nesse capítulo, selecionamos algumas imagens com 

o objetivo de mostrar aos alunos as possibilidades de interpretações, comparando-

as com outras informações da realidade histórica da qual fazemos parte. Entre as 

selecionadas, destacamos  o chafariz do mestre Valentim, local em que ocorreu o 

desembarque da comitiva real, o retrato de D. João e Carlota Joaquina, a Edificação 

do Paço, a primeira residência da família real, o Palácio Quinta da Boa Vista, onde 

encontrava-se a sala que se realizava a cerimônia do Beija Mão, momento oportuno 

para seus súditos realizar solicitação ou reclamação ao seu soberano.  

Vale lembrar que essas fotos foram tiradas pela professora PDE nos locais 

vividos e criados por D. João VI com o objetivo de enriquecer o trabalho. 

Nas atividades sugerimos que seja transmitido o documentário organizado 

pela Globo News cujo título é O Desembarque no Rio de Janeiro, como auxílio para 

resolução dos exercícios propostos. 

Na quarto capítulo foi elencado o tema Montagem do Estado Português no 

Brasil e aliança com os países `Amigos`. Será 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. 

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 

economia, política e 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. 

Quanto às imagens selecionadas, sugerimos que o professor reforce aos 

alunos as ideias centrais desse capítulo de que a transferência da sede da corte, 

mais do que uma mudança de residência da realeza, representou a reorganização 

do estado português. Como evidência desse fato, temos a   criação do Jardim 

Botânico, a construção da Casa da Pólvora e das Igrejas selecionadas. 

Os exercícios para reforçar a assimilação do conteúdo serão trabalhados no 

Blog no Laboratório de Informática. 

No último capítulo  o tema abordado é: Nobreza e Cultura no Brasil Joanino.  

Esperamos que o aluno compreenda que o desenvolvimento comercial e 

urbano também permitiu mudanças significativas na cultura brasileira. Um número 

maior de livros, revistas e jornais estrangeiros passou a circular no Brasil. 

D. João foi responsável por importantes realizações, como o financiamento da 

vinda da Missão Artística Francesa, entre os quais estava Jean  Baptiste Debret. 

Nos exercícios propostos é importante que os alunos assistam ao vídeo da 

GloboNews.Templo dos Livros e da Música - 1808, A Corte no Brasil e constate qual a 

importância da música para D. João VI . 

Em anexo temos sugestões  de leitura para aprofundamento do conteúdo,  cronologia 

da vinda da Família Real ao Brasil  e sugestão de transmissão e atividades do filme Carlota 

Joaquina Princesa do Brasil. 

A transferência da Família Real, tem por vezes, interpretações diversas: umas 

retratam como sábia decisão, outras o lado caricato de D. João VI. Como exemplo 



desse último, sugerimos que os alunos assistam ao filme Carlota Joaquina, direção 

de Carla Camurati, por retratar de forma caricatural os principais personagens da 

época.   

O objetivo com a exibição do filme é desmistificar a visão distorcida de que D. 

João foi um rei covarde, indeciso, incapaz de tomar as decisões à altura do cargo 

que possuía, por ser o filho primogênito de D. Maria I. 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, no 

entanto, a impressão de retirada covarde não se justifica. 

E para finalizar, propomos a  elaboração e organização com o auxílio do professor de 

um teatro em que os alunos terão oportunidade de interpretar alguns personagens históricos, 

com o intuito de destacar o legado cultural deixado durante os trezes anos de permanência no 

Brasil. É interessante que todos os alunos leiam os textos sugeridos para ter uma visão global 

do conteúdo que vão encenar, e ainda, terem a capacidade de colaborar uns com os outros na 

construção do roteiro da peça e na escolha dos personagens. 
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ANEXO 2 

CRONOLOGIA DA VINDA DA FAMÍLIA REAL AO BRASIL 

 

 

10/1807 Em outubro de 1807, D. João decide transferir-se para o 

Brasil sob a escolta da Inglaterra. 

29/11/1807 Embarque no porto de Lisboa da família real e seus súditos 

com destino à colônia brasileira 

22/01/1808 Desembarque em Salvador. 

28/01/108 Dom João, em Salvador, assina a carta régia de abertura dos 

portos ao comércio de todas as nações amigas.   

01/1808 Autorização para abertura da primeira escola superior de 

Medicina do Brasil, técnicas agrícolas, laboratório de estudos 

e análises químicas 

1808 Criação da primeira companhia de seguros, batizada 

Comércio Marítimo 

Março de 1808 Chegada de D. João VI ao Rio de Janeiro que torna-se sede 

da Monarquia portuguesa.   

Março de 1808  Formação do ministério, abolição a proibição da criação de 

indústrias, ataque a Guiana Francesa, liberação da 

imprensa. 

01/04/1808 Permissão da instalação de fábricas e manufaturas no 

Brasil.  

13/06/1808 Criação do Jardim Botânico 

1808 Criação do Erário Régio, do Conselho de Fazenda, Corpo da 

Guarda Real, da Interndência Geral de Polícia da Corte, que 

tinha a função manter a segurança pública e funcionar como 

http://www.unicamp.br/iel/memoria/base_temporal/Historia/historia.htm#1785
http://www.unicamp.br/iel/memoria/base_temporal/Historia/historia.htm#1785


uma espécie de prefeitura 

10/09/1808 Impressão em máquina trazida de Portugal do primeiro jornal 

publicado no Brasil, Gazeta do Rio de Janeiro. 

12/10/1808 Criação do Banco do Brasil 

 Fundação da academia militar, cujo objetivo era o ensino de 

Engenharia Civil e Mineração, da marinha e de um hospital 

militar. 

1809 Conquista da Guiana Francesa 

1810 Criação da Academia real de Belas Artes 

1810 Assinatura com a Inglaterra do Tratado de Comércio e 

Navegação. 

1810 Criação da Real Academia MIlitar 

13/05/1811 Inauguração daBiblioteca Real do Rio de Janeiro 

16/12/1815 Criação do Real Teatro São João 

1816 Conquista da Banda Oriental: Uruguai, depois anexada ao 

Brasil em 1821 com o nome de província Cisplatina. 

1816 Chegada da missão artística francesa 

1820 Insatisfação dos portugueses com a política de D. João VI e 

exigência de seu retorno a Portugal através da Revolução 

Liberal do Porto  

07/03/1821 Dom João VI anúncia sua partida e atribui a D. Pedro  a 

regência do Brasil. 

 

 

 

 



ANEXO 3 

SUGESTÃO DE TRANSMISSÃO E  ATIVIDADES DO FILME CARLOTA 

JOAQUINA PRINCESA DO BRASIL 

 

Em relação ao do filme Carlota Joaquina, princesa do Brasil: analisar as 

seguintes questões: 

 Imagem retratada de D. João VI; 

 Principal riqueza do Brasil na época da chegada da família real 

portuguesa; 

 Dança flamenco na Corte; 

 Modos da família real lusitana à mesa; 

 Motivos que contribuíram para que ocorresse a transferência; será que 

foi uma imposição dos ingleses? 

 Momento durbulento e de grandes mudanças principalmente política e 

intelectual;  

 Transtornos na transferência; 

 Chegada na Bahia e menção pelo narrador escocês de “alguns 

chineses e escoceses” além “europeus, africanos e índios” lhes 

recebendo; 

 Maneira pacífica que a carioca interpreta a expropriação de sua casa; 

 Será que a decisão que culminou na permanência de D. Pedro I foi dele 

mesmo? 

 Esteriótipos sobre a história do Brasil e sobre o Brasil. 

Agora responda: 

1- Que tipo de história é retratado nos trechos do filme selecionados? 



2- O filme Carlota Joaquina retrata mais o contexto da época em que 

foi produzido do que os fatos verdadeiros. Discorra sobre essa 

afirmação.  

3- Após a transmissão do filme, análise e discussão a sala será 

separada em dois grupos para defender as concepções da Carlota 

Joaquina e a outra equipe falar sobre a idéia de Dom João VI como 

grande estadista.  
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