
Os primeiros passos para a Independência do Brasil 

A fuga da Corte portuguesa 

 

► A História da Independência do Brasil tem início com a fuga da Família Real para o Brasil. Mas por que a 

Família Real portuguesa fugiu para sua colônia na América? 

► Depois de se tornar imperador da França, Napoleão tinha como objetivo levar os princípios da Revolução 

Francesa para toda a Europa e ambicionava governá-la inteira como imperador. 

► Napoleão colecionava sucessivas vitórias militares, conquistava novos territórios e, aos poucos, foi obtendo 

controle sobre o comercio europeu. Porém não conseguia ter o controle total do comércio.  

► O entrave era a Inglaterra que possuía uma frota marítima muito poderosa. Para conseguir seus intentos, 

em 1806, Napoleão instituiu o Bloqueio Continental onde nenhum país europeu poderia realizar comercio 

com a Inglaterra. Aqueles que desobedecessem seriam punidos. 

► Portugal estava sob o governo do príncipe regente Dom João VI, pois sua mãe Dona Maria I havia sido 

incapaz de governar devido a distúrbios mentais. 

► A princípio, Dom João tentou manter-se neutro, pois não queria se indispor com a França e nem com a 

Inglaterra. 

► Mas a situação não era simples. A Coroa portuguesa não havia investido em desenvolvimento industrial e 

por isso dependia economicamente do comercio com a Inglaterra. 

► Criou-se um impasse: se Portugal comercializasse com a Inglaterra, poderia ter o reino invadido pelas 

tropas de Napoleão. Caso ficasse do lado francês, perderia o comercio com a Inglaterra e seria atacada pelos 

navios ingleses. 

► Impaciente, a partir de julho de 1807, Napoleão determinou a invasão de Portugal. 

► Dom João precisava de uma solução rápida para não perder o trono e por isso decidiu transferir a Corte 

portuguesa para a sua colônia na América, o Brasil. 

► Assim, a família real portuguesa embarcou rumo à colônia, sob a escolta da marinha inglesa, pouco tempo 

antes da chegada, em Portugal, das tropas francesas. 

► A partida foi às pressas. Estima-se que saíram de Portugal rumo a colônia cerca de 15 mil pessoas, que 

abarrotaram os navios com os pertences que conseguiram carregar na fuga: joias, obras de arte, móveis, 

animais, livros, etc. 

► Vieram altos funcionários, nobres, familiares do príncipe, militares e sacerdotes, que enfrentaram uma 

viagem difícil, principalmente em decorrência da superlotação dos navios. A comida e a água tiveram que ser 

racionadas e as péssimas condições de higiene fizeram com que se propagasse um surto de piolhos. 

 

A colônia torna-se sede do reino 

 

► Em 22 de janeiro de 1808, D. João e a Corte portuguesa chegaram ao Brasil, e no mês seguinte transferiram-

se para o Rio de Janeiro, sede administrativa da colônia. 

► As primeiras ações de D. João ao chegar ao Brasil foram: 

● Rompeu com o pacto colonial: o pacto colonial determinava que o Brasil só poderia comercializar com sua 

metrópole, Portugal. 

● Decretou a abertura dos portos às nações amigas: com esse decreto o Brasil poderia receber produtos 

importados de qualquer país que mantivesse relações amistosas com Portugal. A maior beneficiada foi à 

Inglaterra, que passou a dominar a economia brasileira. 

● Instaurou a liberdade industrial e manufatureira: visando principalmente à indústria de bens de consumo, 

extremamente deficiente no Brasil. Com isso D. João anula o que foi promulgado por sua mãe, Dona Maria, 

que proibia a instalação de indústrias e manufaturas no Brasil. 

● Assinou o Tratado de Aliança e Amizade e o Tratado de Comércio e Navegação: foi um acordo entre 

Portugal e Inglaterra onde se estabelecia que: 

■ os dois reinos seriam aliados nos planos políticos e militar. 

■ a Inglaterra teria o direito de cortar madeiras e construir navios, bem como manter uma esquadra de guerra 

em nosso litoral. 

■ haveria liberdade religiosa para os ingleses que viviam no Brasil. 

■ o tráfico negreiro seria extinto gradativamente, pois, segundo os ingleses, a escravidão era uma abominação, 

algo que deveria, por questões humanitárias, acabar imediatamente. Contudo a intenção por trás da abolição 



era aumentar a quantidade de mão de obra assalariada, ampliando assim o número de consumidores dos 

produtos ingleses. 

 

Mudanças no Brasil 

► Em dezembro de 1815, D. João assinou um decreto criando o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. 

Com isso o Brasil deixa de ser colônia e passa a ter a mesma importância política de Portugal. O Reino passa 

a ter dois centros políticos: Lisboa em Portugal, e o Rio de Janeiro, no Brasil. 

► Outras mudanças que ocorreram no Brasil: 

● Criação da Casa da Moeda e do Banco do Brasil; 

● Fundação da Imprensa Régia, que começou a publicar atos oficiais e o jornal A Gazeta do Rio de Janeiro, 

além de incentivar a produção local de livros. 

● Criação da Academia Real Militar, o Real Hospital Militar, o Museu Nacional, o Jardim Botânico, o Teatro 

Real, a Academia de Belas Artes, o Observatório Astronômico e a Biblioteca Real, que foi organizada no Rio 

de Janeiro com os inúmeros livros trazidos de Lisboa. 

► Para sustentar toda essa estrutura e os membros da Corte, foram criados vários tipos de impostos. 

 

O Rio na época de D. João: vida cotidiana 

 

► Com a chegada da família real, o Rio de Janeiro passou por um processo de reorganização e crescimento. 

A necessidade de mão de obra aumentou o tráfico de escravizados. A população de origem africana superava 

em número a população de origem europeia. 

► A beleza natural da cidade, à primeira vista, encantava os que chegavam. Entretanto, após o desembarque, 

os visitantes deparavam-se com ruas estreitas, casebres maus construídos, lixos por todos os lados, o que 

causava mau cheiro e a proliferação das doenças tropicais, que matavam varias vidas. 

► Com a chegada da Corte, houve melhorias nas estruturas urbanas do Rio de Janeiro. Foi introduzida uma 

rede encanada de água e esgoto nos bairros mais nobres. 

► Houve também um incentivo a cultura, que passaram a ser mais acessíveis às camadas altas e médias da 

população brasileira. 

► Contudo, esses benefícios alcançaram apenas uma pequena e concentrada parcela da sociedade. Para o 

restante do Brasil esses avanços nunca chegaram de fato. 

► O trabalho da mulher, na época, resumia-se aos afazeres domésticos, principalmente a que pertencia às 

classes medianas brasileiras. As mulheres das camadas mais baixas trabalhavam, por exemplo, como 

vendedoras de furtas e verduras, lavadeiras, costureiras de roupas e atividades similares. 

 

O retorno da Corte a Portugal 

 

► Após o fim das guerras napoleônicas foi estabelecido um governo provisório em Lisboa, pois o rei 

encontrava-se na sede do governo no Brasil. Essa situação não era aceita pela população de Portugal, que 

queria o retorno do Brasil à condição de colônia para retomar o monopólio comercial que havia antes da vinda 

da família real. 

► Em 1820, eclodiu na cidade do Porto, em Portugal, uma revolução liberal, denominada de Revolução 

Constitucionalista do Porto. Entre as medidas defendidas pela revolução estavam: 

● Limitar os poderes do rei, através de uma monarquia constitucionalista; 

● Recolonizar o Brasil e restabelecer o pacto colonial; 

● A volta de D. João para Portugal pra cumprir a nova Constituição; 

► D. João estava indeciso, mas, cedendo às pressões, em abril de 1821, deixou o Brasil rumo a Portugal, 

levando consigo todo o ouro que havia o Banco do Brasil. Em seu lugar, no governo, deixou seu filho, D. 

Pedro I. 

► Em Portugal, D. João VI jurou cumprir a Constituição e passou a governar novamente de Lisboa. Os 

interesses portugueses de recolonizar o Brasil foram efetivados juridicamente no parlamento português: 

● anularam os privilégios obtidos pelos ingleses nos acordos assinados em 1810; 

● transferiram para Lisboa todos os órgãos administrativos instalados no Rio de Janeiro; 

● exigiram o retorno de D. Pedro I a Portugal; 

► Contudo, D. Pedro recusava-se a obedecer às ordens parlamentares de regresso e instauração de medidas 

recolonizadoras. Foram momentos decisivos para a independência do Brasil. 



 

Atividade 2 – 3º Bimestre 

Questões de interpretação do texto 8º Ano Os primeiros passos para a Independência 

do Brasil 

 

1) Explique o que foi o Bloqueio Continental. 

2) Explique qual foi o impasse que fez com que Dom João VI tomasse a decisão de fugir para o Brasil. 

3) Ao chegar no Brasil, D. João adota algumas medidas, entre elas o fim do pacto colonial e a abertura dos 

portos às nações amigas. Explique no que consistia a Abertura dos Portos às Nações Amigas. 

4) Com a vinda da família real ao Brasil, acordos entre Inglaterra e Portugal foram assinados, como o Tratado 

de Aliança e Amizade e o Tratado de Comercio e Navegação. Cite três pontos que esses tratados estabeleciam. 

5) Entre as mudanças ocorridas no Brasil promovidas por D. João, está o decreto que criou o Reino Unido de 

Portugal, Brasil e Algarves. Com isso o Brasil deixa de ser colônia e passa a ter a mesma importância política 

de Portugal. Cite 3 outras mudanças que ocorreram no Brasil: 

6) Explique qual a ligação entre as mudanças feitas no Brasil por D. João e o aumento de impostos e do numero 

de escravos no território brasileiro. 

7) Cite qual era o trabalho da mulher no período em que a família real esteve no Brasil. 

8) Após o fim das guerras napoleônicas, tem início uma revolução em Portugal, denominada Revolução 

Constitucionalista do Porto. Cite quais eram as reivindicações dos revoltosos. 
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