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Levantes no Brasil



A chegada da
Família Real no Brasil

Contexto sócio-Contexto sócio-

político da Europa
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INGLATERRA
MAIOR POTÊNCIA INDUSTRIAL E 

COMERCIAL DA ÉPOCA

FRANÇA
PROJETO EXPANSIONISTA DE 

NAPOLEÃO BONAPARTE
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A chegada da
Família Real no Brasil

D. João: entre a cruz e a espadaD. João: entre a cruz e a espadaD. João: entre a cruz e a espadaD. João: entre a cruz e a espada

Manter-se o máximo possível neutro para encontrar uma solução



A chegada da
Família Real no Brasil

Situação política e econômica de Situação política e econômica de Situação política e econômica de Situação política e econômica de 

PortugalPortugalPortugalPortugal

O Príncipe Regente de 
Portugal era D. João - 1792



A chegada da
Família Real no Brasil

A Chegada no BrasilA Chegada no BrasilA Chegada no BrasilA Chegada no Brasil

Chegada em Salvador no 
dia 22 de janeiro de 1808. dia 22 de janeiro de 1808. 

Chegada no Rio de Janeiro no 
dia 07 de março de 1808. 

Pisou em solo  brasileiro um 
dia depois para ser 

homenageado pelo povo



A presença da
Família Real no Brasil

Heranças positivas 

deixadas pela Família deixadas pela Família 

Real no Brasil



Pontos Positivos

• Abertura dos Portos às Nações Amigas.
• Tratado de Navegação e Comércio.
• Reurbanização do Rio de Janeiro – Missão 

Francesa.
• Sistema de Serviço Postal.• Sistema de Serviço Postal.
• Banco do Brasil
• Universidades de Medicina e Advocacia.
• Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro.
• Imprensa Régia e Imprensa livre



Manteve o sistema de escravidão como a grande força de 

trabalho do Brasil.

Criou um sistema de governo corrupto que privilegiava a elite da 

Pontos Negativos

Criou um sistema de governo corrupto que privilegiava a elite da 

sociedade portuguesa e brasileira.

Privilegiou a Província do Rio de Janeiro deixando as demais 

praticamente abandonadas.

Reforçou a dependência comercial do Brasil com a Inglaterra.

Em seu regresso para Portugal, deixou o Brasil com uma enorme 

dívida e com o Banco do Brasil falido. 



Retorno da Família Real
para Portugal

REGRESSO DA 
FAMÍLIA REAL FAMÍLIA REAL 

A PORTUGAL



Retorno da Família Real
para Portugal

Após a expulsão dos franceses, os comerciantes portugueses fizeram a 

Revolução Liberal do Porto, criando a Corte Constituinte e exigindo o 

retorno da família real e a volta do Brasil ao sistema de colonial.



Retorno da Família Real
para Portugal

Ao retornar para Portugal,           

D. João VI permite que seu filho, 

D. Pedro, fique no Brasil e inicie 

o processo de independência do 

país, contrariando a vontade dos país, contrariando a vontade dos 

comerciantes portugueses.

A Família Real e parte da 

Corte Portuguesa chegam em 

Lisboa no dia 04 de julho de 

1821.



A independência do Brasil

Enfim...  
A A 

Independência



A independência do Brasil

Dom Pedro é um 
jovem aventureiro, 
temperamental, 
com uma vida com uma vida 
desregrada e 
amigos de má 
índole.



A independência do Brasil

José Bonifácio 

defensor de uma 

monarquia forte. 

Conhecido como 

Patriarca da 

Independência

Cipriano Barata 

republicano radical. 

Participou da 

Conjuração Baiana e 

da Confederação do 

Equador.

Gonçalves Ledo, 

jornalista carioca, 

era um democrata e 

defensor ardoroso 

do 

Parlamentarismo



A independência do Brasil

• Dia 09 de 
janeiro de 1822 
– Dia do Fico

• Dia 13 de maio • Dia 13 de maio 
de 1822 -
Recebe o Título 
de Defensor 
Perpétuo do 
Brasil.

"Como é para o bem de todos e felicidade 

geral da nação, estou pronto, diga ao 

povo que fico!" 



A independência do Brasil
07 de setembro de 1822



A independência do Brasil



A independência do Brasil

1ª Bandeira do Brasil independente



Independência X Mudança Social

A independência do Brasil só foi reconhecida por Portugal em

1825, quando o governo brasileiro assumiu uma dívida que

Portugal tinha com a Inglaterra de 2 milhões de libras

esterlinas.

Manteve o sistema de escravidão como a grande força deManteve o sistema de escravidão como a grande força de

trabalho do Brasil, sistema latifundiário e a monocultura..

O Brasil continuou com uma monarquia absolutista, onde

imperava a corrupção e os privilégios para as elites portuguesa

e brasileira.

Privilegiou a Província do Rio de Janeiro deixando as demais

praticamente abandonadas.

Reforçou a dependência comercial do Brasil com a Inglaterra.



Obrigado pela presença
Prof. Dieikson de Carvalho


