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HISTÓRIA 

 

Unidade temática: Povos e culturas: meu lugar no mundo e meu grupo social. 

Objetos de conhecimento: Cidadania, diversidade cultural e respeito às diferenças sociais, 

culturais e históricas.  

 

Abaixo, leia alguns trechos que contam como aconteceu a independência do Brasil. 

 

Independência do Brasil 

 

A Independência do Brasil, comemorada em 7 de setembro, foi um dos acontecimentos que 

mudou os rumos de nossa nação. 

Vários eventos desencadearam a necessidade de ficar independente de Portugal. Portanto, 

é importante entender a história desde o começo: 

[...] 

Príncipe Regente e novas diretrizes 

Durante um tempo, D. Pedro seguiu ordens da corte portuguesa, mas acabou percebendo 

que as leis vindas de Portugal pretendiam transformar o Brasil novamente em uma simples colônia. 

Então, pouco depois que assumiu, Dom Pedro I passou a tomar medidas em favor da 

população e começou a ganhar prestígio [...]. No Brasil, os defensores da independência iniciaram 

uma campanha pedindo que o príncipe regente permanecesse em nossa terra. 

A pressão portuguesa despertou a elite econômica brasileira para o risco que um novo 

domínio e o retorno ao estado de colônia. Assim, os grandes fazendeiros e comerciantes passaram 

a defender a ascensão política de Dom Pedro I e incentivá-lo a ser líder da independência brasileira. 

[...] 

Neste contexto, e atendendo à demonstração de apoio, no dia 9 de janeiro de 1822, D. Pedro 

recebeu um abaixo-assinado pedindo a ele que ficasse. Ele atendeu ao desejo do povo declarando: 

“Como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico”. Dom Pedro I 

reafirmou sua permanência no cenário político brasileiro e atendeu aos interesses dos ricos 

fazendeiros brasileiros, e esse dia passou a ser conhecido em nossa história como o Dia do Fico. 

 

Finalmente a Independência! 

Dom Pedro I logo teve a iniciativa de incorporar figuras políticas brasileiras que eram a favor 

da independência aos quadros administrativos de seu governo. Ele também decretou que nenhuma 

ordem vinda de Portugal poderia ser adotada sem sua autorização prévia. 
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Foi justamente essa medida que tornou sua relação política com as Cortes praticamente 

insustentável e, em uma última tentativa, a assembleia lusitana enviou um novo documento para o 

Brasil exigindo o retorno do príncipe para Portugal sob a ameaça de invasão militar, caso a exigência 

não fosse imediatamente cumprida. 

Ao tomar conhecimento do documento, Dom Pedro I fez uma declaração oficial afirmando 

assim seu acordo com os brasileiros. Declarou a independência do país no dia 7 de setembro de 

1822, às margens do rio Ipiranga, em São Paulo. 

Nos meses seguintes, os brasileiros venceram facilmente o ataque das tropas portuguesas, 

com apoio inglês. Em pouco tempo, vários países da América, que já haviam se libertado do domínio 

europeu, apoiaram oficialmente nossa independência. [...] 

Fonte: https://www.smartkids.com.br/especiais/independencia-do-brasil.html 

Acesso em 2/9/2020 

 

1- Como você pode perceber, para que o Brasil se tornasse independente de Portugal, houve 

um processo. Com base no texto e em seus conhecimentos, descreva como foi esse 

processo. 

  

  

  

  

 

 

2- Complete o parágrafo a seguir sobre a independência do Brasil. 

 

Dom Pedro I foi príncipe __________________________ do Brasil por um tempo. Nesse 

período, ele percebeu que as chances de Portugal tornar Brasil uma simples colônia eram 

grandes. Então, decidiu que tornaria o ______________________ independente de 

_______________________. Foi no dia __________ de ________________________ de 

________________ que, às margens do ___________________________________, ele 

declarou a ______________________________do Brasil. 
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3- Ilustre como você imagina ter sido esse momento. Se houver a possibilidade, faça pesquisas 

para se inspirar. Há muitas obras de arte representando esse momento. Uma delas é essa 

abaixo:  

 

 

Independência ou Morte, por Pedro Américo, óleo sobre tela, 1888. Exposta no Museu Paulista. 

 

 

 


