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1. Por que é comum afirmar que o Brasil deixou de ser colônia de Portugal e para se 

tornar “colônia” da Inglaterra? 

 

2. O movimento ocorrido em Pernambuco, em 1817, uma tentativa regional separatista 

fracassada, foi considerado pelos políticos conservadores como uma anarquia. 

Justifique. 

 

3. Maria Graham, viajante inglesa que esteve mo Brasil em 1821, assim descreveu o 

comércio do Rio de Janeiro: 

“As ruas estão, em geral, repletas de mercadorias inglesas. A cada porta as palavras 

“Superfinjo de Londres” saltam aos olhos: algodão estampado, panos largos, louça de 
barro, mas acima de tudo ferragens de Birmigham podem ser obtidas nas lojas do Brasil 

a um preço mais alto do que em nossa terra” (Citado em DIÉGUES< Fernando. A 
Revolução brasílica – O Projeto Político e a estratégia da Independência. Rio de 
Janeiro: Objetiva, 2004). 
a) Que motivos podem ser apontados para a predominância de artigos ingleses? 

b) Por que se pode considerar correta a afirmação de que as ferragens de Birmigham 

teriam um preço um pouco maior do que na própria Inglaterra? 

 

4.  

Sobre a transferência da Corte de D. João VI para o Brasil, o historiador Kenneth 

Maxwell afirma: Novas instituições foram criadas pela coroa portuguesa, e a maioria 

delas foi estabelecida no Rio de Janeiro, que, assim, assumiu um papel centralizador 

dentro de uma América portuguesa que antes era muito fragmentada no sentido 

administrativo. Houve resistência a isso, principalmente em Pernambuco, em 1817. 

Mas, no final, o poder central foi mantido. (Adaptado de Kenneth Maxwell, “Para 
Maxwell, país não permite leituras convencionais”. Entrevista concedida a Marcos 
Strecker. Folha de São Paulo, 25/11/2007, Mais, p. 5.) 
a) Segundo o texto, QUAIS as mudanças suscitadas pela transferência da Corte 

portuguesa para o Rio de Janeiro em 1808? 

b) EXPLIQUE os objetivos do movimento de Pernambuco em 1817 

 

 

 


