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A Era Napoleônica e a Independência brasileira 

 

Resumo 
 

A Era napoleônica 

O governo de Napoleão Bonaparte foi responsável por consolidar os ideais burgueses implementados 

durante a Revolução Francesa. Podemos dividir o governo napoleônico em três períodos: Consulado, Império 

e Governo dos cem dias. Napoleão além de consolidar os ideais burgueses na França ele os espalhou pela 

Europa, permitindo assim o surgimento de movimentos burgueses que desencadeariam os movimentos de 

1820-1848.  

Na fase do Consulado Napoleão divida o poder com mais dois cônsules, no entanto, como primeiro 

cônsul, Bonaparte concentrava todo o poder executivo em suas mãos, principalmente depois da Constituição 

do Ano X. Desse modo, o primeiro cônsul reestruturou a economia e as instituições burguesas, criou o franco 

(moeda francesa) e deu empréstimos e incentivos a agricultores e industriais. O jovem general também 

reformou a educação criando os liceus e formando diversos profissionais, para o ensino superior criou as 

escolas de direito, político e técnica naval. 

Já o Império Napoleônico marcou a consolidação das instituições de poder da burguesia e de Napoleão, 

já que sua popularidade havia crescido, principalmente por conseguir dominar a crise que assolava a França, 

permitindo sua permanência no poder após outra constituição. O império foi totalmente diferente das 

monarquias francesas, já que agora a burguesia e suas instituições estavam no poder.  

Nesse momento começa a expansão Francesa, Napoleão e a burguesia francesa desejavam levar os 

ideais e instituições da revolução a todos os países, almejando também conquistar a hegemonia comercial e 

industrial europeia. Para isso Napoleão decretou o Bloqueio Continental, proibindo os países europeus de 

comercializarem com a Inglaterra, invadindo os países que o desobedeciam, ameaçando, dessa forma, países 

como Espanha, Rússia e Portugal. 

 

Transferência da Corte portuguesa 

Com a invasão napoleônica à Portugal em 1807, a família real foge para a capital da colônia. Escoltados 

pelos ingleses, o príncipe regente D. João, sua esposa Carlota Joaquina e sua mãe a rainha D. Maria I de 

Portugal embarcam de Belém para o Rio de Janeiro em novembro do mesmo ano, junto com 15.000 pessoas, 

entre nobres, empregados, servos e militares, havia ainda uma biblioteca a bordo com mais de 60.000 livros. 

Em Portugal ficou uma Junta Governativa do reino que receberia pacificamente as tropas napoleônicas em 

Lisboa “o quanto fosse possível”.  

A família real chegaria em Salvador em janeiro de 1808 assinando a abertura dos portos às nações 

amigas e, em seguida, o príncipe se transfere para o Rio de Janeiro, onde assina a declaração de guerra à 

França e invade as Guianas, aumentando os domínios do império.  
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Em 1815 cessadas as hostilidades com os franceses o Brasil é elevado a condição de Reino Unido de 

Portugal e Algarve, assim, o território ganhava mais autonomia política e econômica. No entanto, mesmo 

antes da elevação o governo de D. João foi extremamente modernizador na infraestrutura da capital, fundando 

o Banco do Brasil, a Imprensa Régia, a Academia Real Militar, as Escolas de Medicina (no Rio e em Salvador), 

fábricas de pólvora e ferro em Minas Gerais e em São Paulo e a Academia Real de Belas Artes, que recebe 

uma missão artística francesa. 

Outra medida também importante para a modernização e maior autonomia da colônia foi a revogação 

do alvará que proibia a criação de indústrias e manufaturas, feito pela Rainha D. Maria I antes de seu 

afastamento.  

 

Independência do Brasil 

Apesar do crescimento da autonomia política e econômica, a independência do Brasil só ocorreu no 

contexto da Revolução Liberal do Porto (1820), deflagrada em Portugal. Com as exigências da população 

portuguesa pelo retorno de D. João VI e a recolonização do ‘Brasil’, o rei decide retornar à Lisboa. Como não 

era de interesse das elites brasileiras o retorno da dominação colonial, e D. João não queria deixar o Brasil 

para “viajantes”, D. Pedro de Alcântara foi então nomeado regente do Brasil e iniciou uma série de medidas 

que conduziram a Proclamação da Independência, como a decisão de ficar no país, a convocação de uma 

constituinte e o decreto do “Cumpra-se”.  

D. Pedro teve uma grande dificuldade em consolidar a independência do Brasil, este sofria muita 

oposição interna e revoltas regionais pelo país. As revoltas contra a independência do Brasil começaram antes 

mesmo do 7 de Setembro, no Norte e Nordeste militares, políticos e civis portugueses não reconheciam o 

governo independente chegando ao enfrentamento armado nas províncias do Grão Pará, Maranhão, Piauí e 

Bahia. 

Quanto ao apoio internacional, os Estados Unidos foi o primeiro país a reconhecer a independência do 

Brasil, seguido da Inglaterra, que mediou as negociações entre Brasil e Portugal, oferecendo empréstimos e, 

por fim, a própria ex-metrópole, em 1825, aceitando a indenização. 
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Exercícios 
 

1. Pode-se afirmar que embora a consolidação das conquistas burguesas da Revolução de 1789 é devida 

a Napoleão Bonaparte, durante o Império ele também:  

a) tratou a população civil e os governos dos países ocupados conforme os princípios da Revolução 

Francesa.  

b) abalou o maior dos legados revolucionários: os princípios da igualdade, da liberdade e da 

fraternidade.  

c) promoveu a edificação dos ideais do Estado Liberal: o regime republicano e a democracia 

representativa.  

d) estimulou as lutas anticoloniais através da difusão da ideia do militarismo como forma de controle 

do poder. 

e) implantou uma das mais radicais ditaduras populares que culminou no estabelecimento da Era do 

Terror.  

 

 

2. A invasão da Península Ibérica pelas forças de Napoleão Bonaparte levou a Coroa portuguesa, apoiada 

pela Inglaterra, a deixar Lisboa e instalar-se no Rio de Janeiro. Tal decisão teve desdobramentos 

notáveis para o Brasil. Entre eles: 

a) a chegada ao Brasil do futuro líder da independência, a extinção do tráfico negreiro e a criação das 

primeiras escolas primárias. 

b) o surgimento das primeiras indústrias, muitas transformações arquitetônicas no Rio de Janeiro e a 

primeira constituição do Brasil.  

c) o fim dos privilégios mercantilistas portugueses, o nascimento das universidades e algumas 

mudanças nas relações entre senhores e escravos.  

d) a abertura dos portos brasileiros a outras nações, a assinatura de acordos comerciais favoráveis 

aos ingleses e a instalação da Imprensa Régia.  

e) a elevação do Brasil à categoria de Reino Unido, a abertura de estradas de ferro ligando o litoral 

fluminense ao porto do Rio e a introdução do plantio do café. 

  

 

3. Assinale a alternativa que apresenta uma transformação decorrente da vinda da família real para o 

Brasil.  

a) Fechamento cultural, devido às Guerras Napoleônicas, provocado pela dificuldade de intercâmbio 
com a França, país que era então berço da cultura iluminista ocidental.  

b) Diminuição da produção de gêneros para abastecimento do mercado interno, devido ao aumento 
significativo das exportações provocado pela Abertura dos Portos.  

c) Mudança nas formas de sociabilidade, especialmente nos núcleos urbanos da região centro-sul, 
devido aos novos costumes trazidos pela Corte e imitados pela população.  

d) Formação de novos parceiros comerciais, em situação de equilíbrio, decorrente da aplicação das 
novas taxas alfandegárias estabelecidas nos Tratados de Amizade e Comércio. 
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4. A vinda da família real para o Brasil, possibilitou uma série de mudanças na colônia que, de certa forma, 

contribuiu para a posterior independência do Brasil. Assinale a alternativa correta.  

a) Abertura dos Portos, com entrada maciça de produtos ingleses na colônia.  

b) Fortalecimento das manufaturas existentes e criação de novas fábricas na colônia.  

c) Favorecimento do comércio com os franceses, colaborando, assim, com a política de Napoleão.  

d) Recuperação da economia açucareira, através das novas tarifas alfandegárias. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 
 

 

5. A respeito da independência do Brasil, pode-se afirmar que:  

a) consubstanciou os ideais propostos na Confederação do Equador.  

b) instituiu a monarquia como forma de governo, a partir de amplo movimento popular. c) propôs, a 

partir das ideias liberais das elites políticas, a extinção do tráfico de escravos, contrariando os 

interesses da Inglaterra.  

c) provocou, a partir da Constituição de 1824, profundas transformações na estruturas econômicas e 

sociais do País.  

d) implicou na adoção da forma monárquica de governo e preservou os interesses básicos dos 

proprietários de terras e de escravos. 

 

 

6. O reconhecimento da independência brasileira por Portugal foi devido principalmente:  

a) à mediação da França e dos Estados Unidos e à atribuição do título de Imperador Perpétuo do 

Brasil a D.João VI.  

b) à mediação da Espanha e à renovação dos acordos comerciais de 1810 com a Inglaterra.  

c) à mediação de Lord Strangford e ao fechamento das Cortes Portuguesas.  

d) à mediação da Inglaterra e à transferência para o Brasil de dívida em libras contraída por Portugal 

no Reino Unido.  

e) à mediação da Santa Aliança e ao pagamento à Inglaterra de indenização pelas invasões 

napoleônicas. 
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7. “Está aí a explicação para a originalidade do Brasil na América Latina: manter a unidade e ser durante 

o século XIX a única monarquia da América.” 
Cáceres - História do Brasil  

Assinale a alternativa que justifica a frase acima:  

a) A unidade e a monarquia interessavam à elite proprietária que temia o fim do trabalho escravo e 

as lutas regionais, dai a independência feita de cima para baixo.  

b) A forma de governo monárquico fora imposição da Inglaterra para reconhecer nossa 

independência.  

c) Os líderes da aristocracia rural eram abolicionistas e republicanos e relutaram em aceitar o 

governo monárquico. 

d) O separatismo nunca esteve presente em nossa História, nem na fase colonial e tampouco no 

império. 

e) Os liberais no Brasil da época não temiam a haitização do país, já que defendiam o fim da 

escravidão e amplos direitos à população. 

 

 

8. A transferência da corte trouxe para a América portuguesa a família real e o governo da Metrópole. 

Trouxe também, e sobretudo, boa parte do aparato administrativo português. Personalidades diversas 

e funcionários régios continuaram embarcando para o Brasil atrás da corte, dos seus empregos e dos 

seus parentes após o ano de 1808. 
NOVAIS, F. A.; ALENCASTRO, L. F. (Org.). História da vida privada no Brasil. São Paulo: Cia. das Letras, 1997.  

 

Os fatos apresentados se relacionam ao processo de independência da América portuguesa por terem:  

a) incentivado o clamor popular por liberdade.  

b) enfraquecido o pacto de dominação metropolitana.  

c) motivado as revoltas escravas contra a elite colonial. 

d) obtido o apoio do grupo constitucionalista português. 

e) provocado os movimentos separatistas das províncias.  

 

 

9. Realizada a emancipação política em 1822, o Estado no Brasil: 

a) surgiu pronto e acabado, em razão da continuidade dinástica, ao contrário do que ocorreu com os 

demais países da América do Sul.  

b) sofreu uma prolongada e difícil etapa de consolidação, tal como ocorreu com os demais países da 

América do Sul.  

c) vivenciou, tal como ocorreu com o México, um longo período monárquico e uma curta ocupação 

estrangeira. 

d) desconheceu, ao contrário do que ocorreu com os Estados Unidos, guerras externas e conflitos 

internos. 

e) adquiriu um espírito interior republicano muito semelhante ao argentino, apesar da forma exterior 

monárquica.  
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10. A respeito do processo de emancipação política do Brasil, são feitas as afirmações abaixo. 

I. No plano internacional, o desenvolvimento do capitalismo industrial atuou como importante fator 

de desagregação do sistema colonial. 

II. A ausência de uma classe verdadeiramente revolucionária explica a sobrevivência de elementos 

fundamentais da antiga estrutura econômica colonial. 

III. As Cortes de Lisboa, após a Revolução Liberal do Porto, exigiram de D. João VI, além de seu 

imediato retorno a Portugal, a adoção de medidas liberalizantes para o comércio brasileiro. 

 

Assinale:  

a) se apenas I é correta.  

b) se apenas II é correta.  

c) se apenas III é correta. 

d) se apenas I e II são corretas. 

e) se I, II e III são corretas.  
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Gabarito 
 

1. B  

Napoleão expandiu os ideais revolucionários pela Europa, no entanto, sua autoritária também  abalou 

uma das grandes bandeiras de revolução: os ideais de liberdade e igualdade. 

 

2. D 

A instalação dessas mudanças foi primordial para o surgimento do estado brasileiro que necessitava de 

infraestrutura. 

 

3.  C  

Essas transformações, no entanto, foram excludentes, já que a grande maioria da população não foi 

contemplada por elas. Ex: escravos. 

 

4. A  

A entrada de produtos industrializados da Inglaterra dificultou o desenvolvimento de manufaturas locais. 

 

5. E  

Como grupo que patrocinou e se movimentou para a independência, a ordem escravista e monárquica 

foi mantida. A independência não causou grandes transformações sociais.  

 

6. D  

A mediação da Inglaterra foi essencial para a independência pacífica, que detinham interesses 

econômicos no Brasil. 

 

7. A 

A independência do Brasil foi um movimento organizado principalmente pelas elites, que buscavam evitar 

mudanças bruscas nas estruturas políticas e sociais do país. 

 

8. B 

A transferência da família real para o Brasil representou também um processo de emancipação política 

e administrativa da colônia, que se modernizava e conquistava autonomia. 

 

9. B 

A construção do Estado brasileiro passou por uma série de crises e revoltas até a sua consolidação, 

precisando manter seu território unido e construir uma Constituição autoritária, que evitasse possíveis 

revoltas e separações. 

 

10. D 

Com o desenvolvimento do capitalismo e da segunda revolução industrial, países como Inglaterra e EUA 

apoiavam novas independências em busca de comércio e mercados. No contexto social, por sua vez, a 

independência de fato manteve as estruturas sociais já existentes. 

 


