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ESQUEMA – 2º A/B 

 

Escravidão 

 

-trabalho livre: altos salários 

-inviabilizaria a empresa colonizadora 

-saída: escravidão 

-predomínio: escravos negros 

-no início da colonização: nativos 

 -liberdade defendida pela Igreja 

católica 

 -lucratividade do tráfico negreiro 

 

Formas de resistência 

-fugas: Quilombos 

-suicídios 

-abortos 

-assassinatos 

-ruptura com o sistema 

 

      Durante o período colonial 

brasileiro foi relativamente comum 

estabelecimento de uma relação 

informal entre senhores e escravos, 

intitulada Brecha Camponesa. Por ela, 

o senhor cedia um dia de folga semanal 

aos escravos, bom como um pedaço de 

terra onde eles pudessem cultivar à 

vontade. Esta "concessão" era na 

verdade mais um mecanismo de 

controle e manutenção da ordem 

escravista. Com ela, o senhor 

"acalmava" os escravos, iludidos com 

aquela pequena e falsa liberdade e 

garantia a produção de gêneros 

alimentícios, diminuindo os custos de 

manutenção da escravaria. 

 

PERÍODO JOANINO (1808/1821) 

 

-Invasão francesa: bloqueio continental 

(1806) 

-fuga da família real portuguesa 

-Brasil: sede político administrativo do 

Império Luso 

-apoio inglês 

-ABERTURA DOS PORTOS AS 

NAÇÕES AMIGAS (1808) 
 -fim do pacto colonial 

 -“independência econômica” 

-revogação do Alvará de 1785. 

-tratados de 1810: Inglaterra. 

 - Comércio e Navegação/Aliança e 

Amizade. 

 -privilégios comerciais para os ingleses 

-D. João criou órgãos públicos, como 

ministérios e tribunais; fundou a casa da 

moeda e o banco do Brasil. 

-estimulou a produção artística, 

científica e cultural, como a criação do 

jardim botânico, escolas de medicina na 

Bahia e Rio de Janeiro, academia real 

de belas artes, biblioteca real.  

Política Externa  

-conquista da província da cisplatina 

-Guiana francesa 

 

-Fevereiro de 1815: Brasil elevado á 

categoria de Reino Unido de Portugal e 

Algarves, deixando oficialmente de ser 

colônia, medida acertada no congresso 

de Viena. 

-1817: Insurreição Pernambucana: 

aumento das despesas da corte, 

acarretou numa crescente tributação, 

mais o anseio pela liberdade política e 

as dificuldades econômicas. 

-coroação- D. João VI 

-PORTUGAL 

 -ausência do monarca 

 -governada por uma junta militar 

 -dificuldades econômicas 

 -Revolução do Porto (1820) – 

Revolução Liberal 

  -convocaram as cortes 

  -nova constituição 

  -regresso D. João VI 

-Cortes portuguesas 

 -defendiam o liberalismo 

 -recolonizar o Brasil 

 -solucionar dificuldades econômicas 

 -antigos monopólios 

 -anular autonomia administrativa 

 -exigiam a volta de D.Pedro 

 

Brasileiros perceberam a intenção 

das cortes portuguesas, acelerando o 

processo de ruptura. 


