Chegada
da Família
Real

A vinda da família real portuguesa para o Brasil
ocorreu em 1808. O refúgio no Brasil foi uma
manobra inédita do príncipe regente D. João para
garantir que Portugal continuaria independente
quando foi ameaçado de invasão por Napoleão
Bonaparte.
Com a medida, Portugal passou à condição de
colônia do Brasil e o reino jamais seria conquistado
pelos franceses. Para garantir o êxito da
transferência, o reino de Portugal teve apoio da
Inglaterra, que também auxiliou na expulsão das
tropas napoleônicas.

Além das pessoas, foram embarcados
no dia 29 de novembro de 1807,
todas as riquezas que Portugal
acumulou. A população que ficou, a
maioria, foi aconselhada a receber de
maneira pacífica os invasores para
evitar derramamento de sangue.
A viagem durou 54 dias em condições
insalubres até o porto de Salvador, no
hoje Estado da Bahia, onde a corte
desembarcou no dia 22 de janeiro de
1808. Na capital baiana foram
recebidos com festas e ali
permaneceram por mais de um mês.

No período em que esteve na Bahia, o
príncipe regente assinou a abertura dos
portos às nações amigas. No dia 26 de
fevereiro, a corte partiu para o Rio de
Janeiro, que seria declarada capital do
Império.

A chegada no Estado da Guanabara
ocorreu em 7 de março de 1808. Havia
poucos alojamentos disponíveis para
acomodar a comitiva palaciana e muitas
residências tiveram em sua fachada a
inscrição P.R., que significava Príncipe
Regente e indicava a saída dos
moradores para disponibilizar o imóvel.
Por este motivo, a população
interpretou a sigla como "Ponha-se na
Rua".

Quartéis e conventos também foram usados para acomodar a corte
que, além de desalojar a população, contribuiu para significativas
mudanças no Rio de Janeiro. A arquitetura da cidade passou a seguir o
padrão europeu.
O mesmo ocorreu com o mobiliário e a moda. O comércio foi
diversificado, passando a oferecer serviços, até então, escassos, e
outros mesmo inexistentes, como cabeleireiros, joalheiros, modistas. O
suporte para a vaidade feminina garantiu a oferta de lojas de roupas de
luxo, chapéus e cosméticos.

A cultura, contudo, está entre os setores
que mais recebeu impacto da
transferência da corte. A biblioteca do
rei foi toda transferida de Lisboa para o
Rio de Janeiro. O acervo inicial, de 60
mil volumes, deu base para a atual
Biblioteca Nacional. Eram livros, mapas,
manuscritos, estampas e medalhas.
D. João também abriu a Imprensa Régia,
de onde surgiu a Gazeta do Rio de
Janeiro. Foram criadas as escolas de
cirurgia, a Academia da Marinha, a
Academia Militar, o Observatório
Astronômico, o Jardim Botânico e o
laboratório de Química.

A principal consequência da vinda da
família real para o Brasil foi a aceleração
do processo de independência do País.
Em 1815, o Brasil foi declarado Reino
Unido ao de Portugal e Algarves,
deixando de ser uma colônia.
A permanência da família real foi
decisiva para a unificação do Brasil em
um só bloco porque as capitanias
hereditárias foram unidas.

Em contrapartida, o Brasil passa a ser para a
Inglaterra um promissor mercado
consumidor e fornecedor. Quando D. João
precisa retornar a Portugal, o filho D. Pedro I,
aproxima-se da elite agrária, preocupada
com a possibilidade de recolonização e as
guerras em propulsão nos países vizinhos da
América Espanhola.
A Independência do Brasil é declarada no dia
7 de setembro de 1822 por D. Pedro I.
Independente, o País mantém o absolutismo
monárquico, a escravidão e a exclusão do
povo das decisões políticas.

A Imperatriz D. Leopoldina, nascida arquiduquesa da Áustria, princesa
da Hungria e da Bohêmia (etc.), foi a primeira esposa de Dom Pedro I e
uma das construtoras da independência do Brasil.
Apaixonada pela natureza trouxe para o Brasil vários cientistas
austríacos que estudaram a fauna e a flora brasileira.
Teve sete filhos dos quais quatro chegaram à idade adulta.

Com a partida de Dom João VI para Portugal,
em 1820, devido a Revolução Liberal do
Porto, Dom Pedro foi nomeado PríncipeRegente do Brasil.
Cada vez mais surgiam grupos que desejavam
a separação entre os dois territórios. Pelas
cartas de Dona Leopoldina, percebia-se que
ela estava identificada com a causa
independentista.
No ano de 1822, algumas províncias, como
São Paulo, ameaçavam entrar em guerra
contra o Príncipe-Regente. Dom Pedro viaja a
fim de garantir o apoio dos paulistas à sua
causa.

Então, Dona Leopoldina assume a regência
interina e preside o Conselho de Estado.
Neste momento chega uma carta de Portugal
exigindo que Dom Pedro voltasse
imediatamente para o Reino. Dona Leopoldina
e o Conselho de Estado entendem que isso é
uma manobra para que o Brasil perca seu
status de Reino Unido e voltar à condição de
colônia.
Assim, assina o decreto de independência do
Brasil em 2 de setembro de 1822. Em seguida,
junto a José Bonifácio, envia uma carta a Dom
Pedro, declarando que era o momento de
romper com Portugal.

A princípio, os dois esposos viveram em
harmonia. Com o passar do tempo, as
infidelidades de Dom Pedro ficavam cada vez
mais evidentes.
As sucessivas gestações e o desgosto causado
por esta situação teriam agravado a saúde da
Imperatriz Leopoldina.
O falecimento da Imperatriz, em 11.12.1826,
causou uma enorme comoção popular e seu
enterro foi seguido por milhares de pessoas.

O Primeiro Reinado corresponde ao
período, de 7 de setembro de 1822 a 7
de abril de 1831, em que o Brasil foi
governado por D. Pedro I, primeiro
imperador do Brasil.
Esse período, que teve início com a
declaração da Independência do Brasil,
foi marcado pelo descontentamento e
consequentes revoltas regionais,
resposta da população que não aceitava
o governo de D. Pedro I e a
independência do Brasil.

A “Guerra da Cisplatina” ou “Guerra del Brasil” (como é conhecida fora do
Brasil) foi um confronto armado ocorrido entre 1825 a 1828, envolvendo o
Império do Brasil, as Províncias Unidas do Rio da Prata e os habitantes da
Província Cisplatina pelo controle regional do atual Uruguai.
Com exceção as batalhas de Sarandi (outubro de 1825) e de Passo do Rosário
(janeiro de 1827), nas quais as forças imperiais foram derrotadas, a maior
parte das batalhas não passaram de escaramuças sem grandes resultados.

O episódio conhecido como a Noite das Garrafadas,
demonstra claramente o desafeto a D. Pedro I, que
nessa ocasião teve garrafas e cacos de vidro lançada o
sobre si, num ato de protesto.
Vencido pelos protestos em consequência da sua
perda de popularidade, D. Pedro I abdica do trono em
favor do seu herdeiro – D. Pedro II, que na altura não
podia governar pois se tratava de uma criança com
apenas 5 anos de idade. A solução era formar uma
Regência até que D. Pedro II atingisse a maioridade. O
período que intermeia o Primeiro e o Segundo
Reinado – governo de D. Pedro II, é chamado Período
Regencial.

Na sequência de vários problemas
enfrentados pelo império de D. Pedro I
e, no momento em que o imperador
perde a sua popularidade, decide
adjudicar ao trono. Nessa altura, porém,
o seu herdeiro – D. Pedro II não podia
governar pois se tratava de uma criança
com apenas 5 anos de idade. A solução
era formar uma Regência até que D.
Pedro II atingisse a maioridade.

O Período Regencial pode ser dividido em:
• Regência Trina Provisória (Abril a Julho de 1831);
• Regência Trina Permanente (1831 a 1834);
• Regência Una do Padre Feijó (1835 – 1837);
• Regência Una de Araújo Lima (1837 – 1840).

Nessa altura, havia três grupos políticos a defender cada qual uma posição diferenciada
de governo:
• Liberais moderados (também conhecidos como ximangos) – Esses defendiam o
centralismo político, a monarquia;
• Liberais exaltados (também conhecidos como farroupilhas) – Defendiam a revisão da
política e fim da monarquia;
• Restauradores (também conhecidos como caramurus) – Eram contrários à reforma
política e eram a favor do regresso de D. Pedo I.

A consequência dessa disputa de poder é a instabilidade política. Somada à essa questão,
as condições precárias de grande parte da população dão origem a uma série conflitos:
• Cabanagem, na Província do Grão-Pará (1835 – 1840);
• Guerra dos Farrapos (ou Revolução Farroupilha), na Província de São Pedro do Rio
Grande do Sul (1835 – 1845);
• Revolta dos Malês, Província da Bahia (1835);
• Sabinada, na Província da Bahia (1837 – 1838);
• Balaiada, na Província do Maranhão (1838 – 1841).

Com o objetivo de acabar com toda esse
descontentamento, desordem e
agitação, o Partido Liberal propicia uma
situação que sinaliza o fim do Período
Regencial, o Golpe da Maioridade,
declarando D. Pedro II maior de idade
aos 14 anos. Um ano depois, D. Pedro
começa a governar o Brasil e tem início o
Segundo Reinado.

Nessa época, surgem os primeiros partidos políticos. São eles: o
Partido Liberal, cujos membros eram conhecidos como os “luzia” e
o Partido Conservador, cujos membros eram conhecidos como os
“saquarema”.
Os primeiros eram democráticos e revolucionários, enquanto os
segundos eram autoritários e defendiam o absolutismo.
Por causa da abdicação do seu pai, D. Pedro II sentiu a necessidade
de mudar forma de governo. Seguindo, assim, ao sistema que tem
origem na Inglaterra, em 1847 é implantado o parlamentarismo no
Brasil. Ficou conhecido como parlamentarismo às avessas dado
que os representantes eram escolhidos pelo imperador e não pelo
povo, tal como na Inglaterra e no restante da Europa.

Ao longo do seu governo, D. Pedro II se
contrapôs com a igreja, com os militares
e com a elite.
Alguns episódios direcionaram os
acontecimentos para um golpe militar.
São exemplos a exigência de que a igreja
não acatasse as ordens papais (sem
antes ter sido aprovada pelo imperador),
a desvalorização dos militares e o fim da
escravatura.

A Guerra do Paraguai foi um conflito
armado ocorrido entre os anos de 1864
e 1870. Os países envolvidos na Guerra
do Paraguai foram o Paraguai, o Brasil, a
Argentina e o Uruguai.
O Paraguai junto com a Argentina e o
Uruguai formam a região platina,
banhada por três rios importantes:
Paraná, Paraguai e Uruguai, que se
comunicam permitindo uma intensa vida
comercial, onde escoava a prata extraída
do Peru e da Bolívia, despertando o
interesse de diversas nações, inclusive
do Brasil.

Antes da guerra, o Paraguai possuía uma moeda forte, usinas,
estaleiros, siderúrgicas, estradas de ferro, telégrafo, fábricas de
armas e de pólvora, fábricas de tecido, papel, material de
construção etc. O Paraguai era o país mais desenvolvido da
América do Sul, um modelo de nacionalismo que servia de
exemplo para os outros países.
A Inglaterra não podia tolerar o modelo paraguaio, pois
ameaçava seus interesses na América do Sul. Era preciso
acabar com esse modelo nacionalista, antes que fosse copiado
por outros países principalmente Brasil e Argentina, cujas
economias eram controladas pela Inglaterra.

Em novembro de 1864 Solano López mandou
aprisionar o navio brasileiro Marques de Olinda, que
passava pelo Paraguai em direção ao Mato Grosso, e
logo em seguida atacou Dourados, no Mato Grosso.
Caxias foi o responsável por uma série de vitórias
militares nas Batalhas de Humaitá, em 1867, de
Itororó, Avaí, Angostura e Lomas Valentinas, em
1868. Essa série de vitórias, ficou conhecida como
Dezembrada.
Depois de conquistar Assunção, em janeiro de 1869,
Caxias deixou o comando da guerra com o genro de D.
Pedro II, o Conde D’Eu, marido da princesa Isabel, que
empreendeu violenta perseguição a Solano López e
seu exército, que só terminou com a morte do ditador
paraguaio em Cerro Corá, em 1º de março de 1870.
Era o fim da guerra.

A guerra deixou grandes prejuízos tanto
no Brasil como no Paraguai, que foi
arrasado. Aproximadamente 80% da
população masculina foi dizimada e o
que restou eram velhos, crianças e
mutilados de guerra.
A Inglaterra não participou diretamente
da guerra e foi o único pais a lucrar com
ela, porque ganhou novos mercados e o
Brasil aumentou sua dívida. O Paraguai
que era uma ameaça ao imperialismo
inglês, foi destruído.

A Proclamação da República no Brasil ocorreu
dia 15 de novembro de 1889 e foi assinada pelo
primeiro presidente do país, Marechal Deodoro
da Fonseca (1827-1892).
O evento representou o início da Era
Republicana e o fim da Monarquia
Constitucional Parlamentar no país,
instaurando um novo regime no país de
governo presidencialista.
Esse tipo de governo (regime republicano)
vigora até os dias atuais no Brasil com
participação da população na escolha do
presidente, governadores e senadores.

Diversos foram os fatores que já vinham
incomodando a população por meio de ações
do governo monárquico vigente.
Um exemplo foi a crise econômica, afetada com
as despesas da Guerra do Paraguai (1864 e
1870). Outros fatores foram: o aumento dos
impostos e taxas, a corrupção na corte, a
censura e o caráter centralizador da monarquia.
Além disso, havia a relação Estado-Igreja, o que
levou à disseminação de inúmeras revoltas pelo
país, as quais iam ao encontro das ideias
monárquicas vigentes.

No dia 15 de novembro de 1889,
Marechal Deodoro da Fonseca, principal
chefe do exército brasileiro, com o apoio
dos republicanos e militares (dos quais
se destaca Benjamin Constant)
preparam um levante militar.
Reuniram-se no Campo de Santana, no
centro do Rio de Janeiro (que na época
era a capital do Império). Estavam
dispostos a derrubar o Império, obtendo
sucesso no golpe de Estado.

Deodoro assina o documento que
legitimaria o início da República no
Brasil, encaminhado para a Corte,
que exigia, entre outras coisas, a
abdicação de D. Pedro II, por meio
da saída do Imperador e da Família
Real do país.
Com isso, a Proclamação da
República representou a queda do
Brasil Império (cerca de 70 anos).
Ou seja, a imposição de uma nova
forma de governo presidencialista
pôs fim ao reinado de D. Pedro II,
que parte com sua família, três
dias após a proclamação, a 18 de
novembro, rumo à Europa.

