BRASIL COLÔNIA

Independência do Brasil
Enquanto o governo absolutista português reprimia com vigor os movimentos
republicanos no Brasil, o absolutismo na Europa era contestado pela Revolução
Francesa, que atingiu caráter dramático e preocupava toda a realeza do Velho
Mundo. Mas em 1799, Napoleão Bonaparte colocava um ponto final na desordem
política que caracterizou a Revolução Francesa e iniciava um período onde ele
próprio se colocava como o grande dono do poder, chegando a arrogar-se, em
1804, o título de Imperador. Bonaparte queria destruir a Inglaterra e para isso
decretou o Bloqueio Continental em 1806, pelo qual proibia as nações europeias
de fazer comércio com aquele país. Portugal, como já sabemos, tinha uma estreita
vinculação com a Inglaterra e, por isso, manteve contato com os ingleses forçando
as forças napoleônicas a invadir a península ibérica.
D. João VI no Brasil



Napoleão invade península ibérica (1807);
D. João e a família real fogem para o Brasil (RJ)

Atitudes de D. João:



Abertura dos portos às nações amigas
1810 – tratados de comércio com a
Inglaterra:
taxas de importação:
Portugal – 16%
Inglaterra – 15%
Outros países – 24%
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1815 – Brasil elevado a Reino Unido a Portugal e Algarves - Congresso de
Viena
1817 – Revolução pernambucana
Portugal – Revolução do Porto (1820) – liberalismo português e tentativa de
recolonizar o Brasil
D. João VI volta a Portugal;
D. Pedro – Príncipe regente do Brasil;
Cortes portuguesas pedem volta de D. Pedro a Portugal;
Criação do “Partido Brasileiro” – José Bonifácio

série de fatos:
- 09/jan/1822 – “dia do fico”;
- 07/set/1822 – proclamação da independência;
- 1º/dez/1822 – D. Pedro I coroado Imperador.

Independência do Brasil



Interesse Inglês;
Brasil independente politicamente de Portugal, porém tem forte dependência
econômica da Inglaterra – manutenção do tratado de 1810

RECONHECIMENTO DA INDEPENDÊNCIA




EUA – 1824; (dentro da lógica da Doutrina Monroe, de apoio às
independências americanas)
Portugal – 1825; (exige indenização)
Inglaterra - 1827

O BRASIL INDEPENDENTE
Ao emancipar-se de Portugal, pouco se alterou no Brasil. Podemos dizer,
basicamente, que o país ganhava autonomia política-administrativa e livre
comércio, porém, suas estruturas socioeconômicas permaneciam inalteradas.
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O Brasil manteve o regime monárquico (a única monarquia a se consolidar em
nosso continente no pós-independência), não alterava sua economia
agroexportadora, continuava privilegiando os latifundiários e mantinha a base da
mão de obra na escravidão.
Em síntese, o Brasil fazia a independência sem transformar-se.
A própria questão da unidade territorial chama a atenção: a América Espanhola
fragmentou-se em diversos países (Argentina, Chile, Uruguai, México, Colômbia,
etc), enquanto a América Portuguesa formava um único país, o Brasil.

O quadro Independência ou morte de Pedro Américo, feito em 1888, no período
final da monarquia. Nele o pintor deixou registrado o lado romantizado da
independência, colocando como figura central desse processo D. Pedro I, visto
como um bravo que estava disposto a dar a vida pela independência do país. Na
realidade, sabemos que não era bem assim e que nossa independência é fruto de
um processo de ruptura gradual entre a colônia e a metrópole.
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TESTES DE VESTIBULAR
1. (Enem 2009) No tempo da independência do Brasil, circulavam nas classes
populares do Recife trovas que faziam alusão à revolta escrava do Haiti:
Marinheiros e caiados
Todos devem se acabar,
Porque só pardos e pretos
O país hão de habitar.
AMARAL, F. P. do. Apud CARVALHO, A. Estudos pernambucanos. Recife: Cultura Acadêmica, 1907.

O período da independência do Brasil registra conflitos raciais, como se
depreende
a) dos rumores acerca da revolta escrava do Haiti, que circulavam entre a
população escrava e entre os mestiços pobres, alimentando seu desejo por
mudanças.
b) da rejeição aos portugueses, brancos, que significava a rejeição à opressão da
Metrópole, como ocorreu na Noite das Garrafadas.
c) do apoio que escravos e negros forros deram à monarquia, com a perspectiva
de receber sua proteção contra as injustiças do sistema escravista.
d) do repúdio que os escravos trabalhadores dos portos demonstravam contra os
marinheiros, porque estes representavam a elite branca opressora.
e) da expulsão de vários líderes negros independentistas, que defendiam a
implantação de uma república negra, a exemplo do Haiti.

2. (Enem 2010) Em 2008 foram comemorados os 200 anos da mudança da família
real portuguesa para o Brasil, onde foi instalada a sede do reino. Uma sequência
de eventos importantes ocorreu no período 1808-1821, durante os 13 anos em
que D. João VI e a família real portuguesa permaneceram no Brasil.
Entre esses eventos, destacam-se os seguintes:
• Bahia – 1808: Parada do navio que trazia a família real portuguesa para o Brasil,
sob a proteção da marinha britânica, fugindo de um possível ataque de Napoleão.
• Rio de Janeiro – 1808: desembarque da família real portuguesa na cidade onde
residiriam durante sua permanência no Brasil.
• Salvador – 1810: D. João VI assina a carta régia de abertura dos portos ao
comércio de todas as nações amigas, ato antecipadamente negociado com a
Inglaterra em troca da escolta dada à esquadra portuguesa.
• Rio de Janeiro – 1816: D. João VI torna-se rei do Brasil e de Portugal, devido à
morte de sua mãe, D. Maria I.
• Pernambuco – 1817: As tropas de D. João VI sufocam a revolução republicana.
GOMES. L. 1808: como uma rainha louca, um príncipe medroso e uma corte corrupta enganaram
Napoleão e mudaram a história de Portugal e do Brasil. São Paulo: Editora Planeta, 2007 (adaptado)

Página 4
com Prof. Bussunda

Uma das consequências desses eventos foi
a) a decadência do império britânico, em razão do contrabando de produtos
ingleses através dos portos brasileiros,
b) o fim do comércio de escravos no Brasil, porque a Inglaterra decretara, em
1806, a proibição do tráfico de escravos em seus domínios.
c) a conquista da região do rio da Prata em represália à aliança entre a Espanha e
a França de Napoleão.
d) a abertura de estradas, que permitiu o rompimento do isolamento que
vigorava entre as províncias do país, o que dificultava a comunicação antes de
1808.
e) o grande desenvolvimento econômico de Portugal após a vinda de D. João VI
para o Brasil, uma vez que cessaram as despesas de manutenção do rei e de
sua família.

3. (Enem 2010) Eu, o Príncipe Regente, faço saber aos que o presente Alvará
virem: que desejando promover e adiantar a riqueza nacional, e sendo um dos
mananciais dela as manufaturas e a indústria, sou servido abolir e revogar toda e
qualquer proibição que haja a este respeito no Estado do Brasil.
Alvará de liberdade para as indústrias (1º de Abril de 1808). In: Bonavides, P.; Amaral, R. Textos
políticos da História do Brasil. Vol. 1. Brasília: Senado Federal, 2002 (adaptado).

O projeto industrializante de D. João, conforme expresso no alvará, não se
concretizou. Que características desse período explicam esse fato?
a) A ocupação de Portugal pelas tropas francesas e o fechamento das
manufaturas portuguesas.
b) A dependência portuguesa da Inglaterra e o predomínio industrial inglês sobre
suas redes de comércio.
c) A desconfiança da burguesia industrial colonial diante da chegada da família
real portuguesa.
d) O confronto entre a França e a Inglaterra e a posição dúbia assumida por
Portugal no comércio internacional.
e) O atraso industrial da colônia provocado pela perda de mercados para as
indústrias portuguesas.
4. (Enem 2011) No clima das ideias que se seguiram à revolta de São Domingos, o
descobrimento de planos para um levante armado dos artífices mulatos na Bahia,
no ano de 1798, teve impacto muito especial; esses planos demonstravam aquilo
que os brancos conscientes tinham já começado a compreender: as ideias de
igualdade social estavam a propagar-se numa sociedade em que só um terço da
população era de brancos e iriam inevitavelmente ser interpretados em termos
raciais.
MAXWELL. K. Condicionalismos da Independência do Brasil. In: SILVA, M.N. (coord.) O Império
luso-brasileiro, 1750-1822. Lisboa: Estampa, 1986.
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O temor do radicalismo da luta negra no Haiti e das propostas das lideranças
populares da Conjuração Baiana (1798) levaram setores da elite colonial
brasileira a novas posturas diante das reivindicações populares. No período da
Independência, parte da elite participou ativamente do processo, no intuito de
a) instalar um partido nacional, sob sua liderança, garantindo participação
controlada dos afro-brasileiros e inibindo novas rebeliões de negros.
b) atender aos clamores apresentados no movimento baiano, de modo a
inviabilizar novas rebeliões, garantindo o controle da situação.
c) firmar alianças com as lideranças escravas, permitindo a promoção de
mudanças exigidas pelo povo sem a profundidade proposta inicialmente.
d) impedir que o povo conferisse ao movimento um teor libertário, o que
terminaria por prejudicar seus interesses e seu projeto de nação.
e) rebelar-se contra as representações metropolitanas, isolando politicamente o
Príncipe Regente, instalando um governo conservador para controlar o povo.

5. (Enem 2007) Após a Independência, integramo-nos como exportadores de
produtos primários à divisão internacional do trabalho, estruturada ao redor da
Grã-Bretanha. O Brasil especializou-se na produção, com braço escravo
importado da África, de plantas tropicais para a Europa e a América do Norte. Isso
atrasou o desenvolvimento de nossa economia por pelo menos uns oitenta anos.
Éramos um país essencialmente agrícola e tecnicamente atrasado por depender
de produtores cativos. Não se poderia confiar a trabalhadores forçados outros
instrumentos de produção que os mais toscos e baratos. O atraso econômico
forçou o Brasil a se voltar para fora. Era do exterior que vinham os bens de
consumo que fundamentavam um padrão de vida “civilizado”, marca que
distinguia as classes cultas e “naturalmente” dominantes do povaréu primitivo e
miserável. (...) E de fora vinham também os capitais que permitiam iniciar a
construção de uma infraestrutura de serviços urbanos, de energia, transportes e
comunicações.
Paul Singer. Evolução da economia e vinculação internacional. In: I. Sachs; J. Willheim; P. S.
Pinheiro (Orgs.). Brasil: um século de transformações. São Paulo: Cia. das Letras, 2001, p. 80.

Levando-se em consideração as afirmações acima, relativas à estrutura
econômica do Brasil por ocasião da Independência política (1822), é correto
afirmar que o país
a) se industrializou rapidamente devido ao desenvolvimento alcançado no
período colonial.
b) extinguiu a produção colonial baseada na escravidão e fundamentou a
produção no trabalho livre.
c) se tornou dependente da economia europeia por realizar tardiamente sua
industrialização em relação a outros países.
d) se tornou dependente do capital estrangeiro, que foi introduzido no país sem
trazer ganhos para a infraestrutura de serviços urbanos.
e) teve sua industrialização estimulada pela Grã-Bretanha, que investiu capitais
em vários setores produtivos.
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Gabarito: 1.a / 2.c / 3.b / 4.d / 5.c
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