
1817
REVOLUÇÃO PERNAMBUCANA

De caráter republicano e liberal, foi o único movimento 
separatista do período colonial que alcançou, 
brevemente, a tomada do poder, chegando a declarar 
a independência da capitania de Pernambuco do 
restante da colônia e a proclamar uma república. 
Foi violentamente repreendido pela coroa portuguesa, 
resultando em centenas de mortos em combate ou na 
prisão e na execução pública de quatorze lideranças. 
Seus ecos, no entanto, continuaram a ressoar nos anos 
seguintes, inspirando as lutas por independência em 
1824, durante a Confederação do Equador.

ANTÔNIO PARREIRAS
José Peregrino recusando a seu pai abandonar 
a causa republicana, 1918.

1789 – 1799
REVOLUÇÃO FRANCESA: 
BURGUESIA PÕE FIM AO 
REGIME ABSOLUTISTA DE LUÍS 
XVI E INSTAURA A REPÚBLICA 
FRANCESA.

1791 – 1804 
A REVOLUÇÃO HAITIANA 
FOI UMA GRANDE, ÚNICA E 
BEM-SUCEDIDA REVOLTA DE 
ESCRAVOS QUE TOMAM O 
PODER NA COLÔNIA FRANCESA 
DE SÃO DOMINGOS (ATUAL 
HAITI), RESULTANDO EM SUA 
INDEPENDÊNCIA.

1792
A DINAMARCA É O PRIMEIRO 
PAÍS A PROIBIR O TRÁFICO 
DE ESCRAVOS PARA SUAS 
COLÔNIAS DO CARIBE.

1794
O HAITI, DURANTE A 
REVOLUÇÃO, DECRETA O 
FIM DA ESCRAVIDÃO EM SEU 
TERRITÓRIO.

1807 
A GRÃ-BRETANHA PROÍBE O 
TRÁFICO DE ESCRAVOS NO 
ATLÂNTICO NORTE.

1810 – 1819
GUERRA DE INDEPENDÊNCIA 
DA COLÔMBIA. EM 1819, 
SIMÓN BOLÍVAR TORNA-SE O 
PRIMEIRO PRESIDENTE DA NOVA 
REPÚBLICA. 

1810 – 1825
GUERRA DE INDEPENDÊNCIA 
DA ARGENTINA.

1811 - 1821
GUERRA DE INDEPENDÊNCIA 
DA VENEZUELA QUE SE TORNA 
COMPLETAMENTE INDEPENDENTE 
DA ESPANHA SOMENTE EM 
1821, COM A PARTICIPAÇÃO 
DE SEU COMPATRIOTA SIMÓN 
BOLIVAR, EL LIBERTADOR.

1821
MÉXICO E PERU TORNAM-SE 
INDEPENDENTES DA ESPANHA.

1823
CHILE E AS PROVÍNCIAS UNIDAS 
DA AMÉRICA CENTRAL (ATUAIS 
GUATEMALA, COSTA RICA, 
NICARÁGUA, EL SALVADOR E 
HONDURAS) DECRETAM O FIM 
DA ESCRAVIDÃO.

1826
CONSTITUIÇÃO BOLIVIANA 
SANCIONA A LIBERDADE 
PARA ESCRAVOS, PORÉM 
MEDIANTE INDENIZAÇÃO AO 
PROPRIETÁRIO.

1829
VICENTE GUERRERO, QUE LUTOU 
PELA INDEPENDÊNCIA DO 
MÉXICO, DECRETA O FIM DA 
ESCRAVIDÃO EM SEU PAÍS. 

1830
INDEPENDÊNCIA DO EQUADOR

1852
ABOLIÇÃO DA ESCRAVIDÃO 
NA COLÔMBIA

1853
ABOLIÇÃO DA ESCRAVIDÃO 
NA ARGENTINA

1865
A DÉCIMA TERCEIRA EMENDA 
DA CONSTITUIÇÃO DOS 
ESTADOS UNIDOS ABOLE 
OFICIALMENTE A ESCRAVIDÃO 
EM SEU TERRITÓRIO. 

1869
ABOLIÇÃO DA ESCRAVIDÃO 
NO PARAGUAI

1886
ABOLIÇÃO DA ESCRAVIDÃO 
EM CUBA

1789
CONJURAÇÃO MINEIRA

Um dos mais conhecidos entre os levantes armados 
contra a coroa portuguesa, que anteciparam as lutas 
por independência do Brasil, foi planejado, sobretudo, 
por senhores de escravos, grandes comerciantes e 
mineradores de Minas Gerais, com a adesão de outros 
grupos sociais, como advogados, clero e oficiais da 
coroa, entre eles, o único mártir entre os revolucionários, 
o alferes Joaquim José da Silva Xavier (Tiradentes). 
Principais reivindicações: alteração da política tributária, 
autonomia política (separatismo) e a instauração de uma 
república democrática. 

PEDRO AMÉRICO DE FIGUEIREDO E MELO
Tiradentes esquartejado, 1893.

1798
CONJURAÇÃO BAIANA, 
REVOLTA DOS ALFAIATES 
OU REVOLTA DE BÚZIOS

“Animai-vos, povo bahiense, que está por chegar o 
tempo feliz da nossa liberdade: o tempo em que todos 
seremos iguais”. (Panfleto do levante em 1798)

Em meio à escassez de alimentos e às notícias da 
revolução no Haiti, cartazes nos muros de Salvador 
anunciavam as reinvindicações do projeto revolucionário 
sob liderança de quatro homens livres de origem africana, 
João de Deus Nascimento, Manuel Faustino dos Santos 
Lira, Lucas Dantas do Amorim Torres e Luiz Gonzaga 
das Virgens e Veiga: igualdade de todos perante a lei, 
independência da Capitania, abolição da escravidão, 
proclamação da “República Bahiense”, entre outras.

DALTON PAULA
João de Deus Nascimento, 2018.

1808
CHEGADA DA CORTE PORTUGUESA 
AO BRASIL

Com a invasão da Europa por Napoleão Bonaparte no 
início do século XIX e o decorrente Bloqueio Continental 
– que proibia a todas as nações europeias o comércio 
com a Inglaterra – a coroa portuguesa é transferida 
para a mais próspera de suas colônias, a brasileira, 
principal fonte de suas riquezas. Embora seja um 
evento comumente retratado como um ato de fuga, tratou-
se de uma estratégia bastante articulada – e idealizada 
muito antes das guerras napoleônicas – como forma de 
manutenção do império ultramarino português. 

ROQUE GAMEIRO
O Príncipe Regente embarca para o Brasil, 1917.

1808
DECLARAÇÃO DE GUERRA 
AOS POVOS INDÍGENAS

13 de maio – Poucos meses após a sua chegada ao Brasil, 
por meio de carta régia, D. João declara guerra aos povos 
indígenas da divisa entre Rio de Janeiro, Minas Gerais e 
Espírito Santo, conhecidos à época como botocudos (várias 
etnias em geral identificadas com o grupo linguístico Macro-
Jê). Devido à intensificação das atividades de mineração e a 
mudança do centro do poder para o Rio de Janeiro, a região 
se consolidava como polo de grande interesse econômico 
para os colonizadores e a coroa portuguesa. Os conflitos 
violentos perduraram até 1824.  

JEAN-BAPTISTE DEBRET 
Família de Botocudos em marcha, 1834.

1821
D. JOÃO VI RETORNA 
A PORTUGAL

Com a Revolução Liberal do Porto, em 1820 – fruto 
do descontentamento da burguesia portuguesa com 
a situação política e econômica de Portugal – são 
instauradas Cortes Constituintes que acabam por limitar 
os poderes absolutos do rei e exigir o retorno da corte ao 
país. Em 1821, D. João VI retorna a Portugal para jurar 
a nova Constituição e D. Pedro I assume a regência 
da colônia. Em setembro do mesmo ano, as Cortes 
reivindicam o retorno de D. Pedro a Portugal. 

JEAN-BAPTISTE DEBRET
Partida da Rainha: para entrar no navio Real destinado 
a conduzir sua Corte à Lisboa, 1839.

1822
PROCLAMAÇÃO DA 
INDEPENDÊNCIA DO BRASIL

Em 09 de janeiro, no famoso “Dia do Fico”, D. Pedro declara 
não voltar a Portugal.

Em 2 de setembro, Maria Leopoldina – então regente 
da colônia brasileira durante a viagem de D. Pedro a São 
Paulo – assina carta em apoio à independência do 
Brasil, em reunião com ministros e José Bonifácio. 
Em 7 de setembro, em São Paulo, D. Pedro I proclama 
a independência do Brasil e em novembro é aclamado 
imperador do Brasil. No entanto, a real independência da 
colônia estava longe de ser conquistada, como atestam as 
lutas que se desdobram nos anos seguintes nas províncias, 
sobretudo do Nordeste, contra as tropas portuguesas. Uma 
das estratégias de D. Pedro para forjar uma suposta união 
nacional foi incentivar o antilusitanismo entre as elites locais 
e uni-los em torno de um grande interesse em comum, 
a manutenção da atividade mais lucrativa do período: o 
trabalho escravo e o tráfico de seres humanos.

GEORGINA DE ALBUQUERQUE 
Sessão do Conselho de Ministros, 1922. 

1823
BATALHA DO JENIPAPO

Pouco mencionada pela historiografia oficial, é 
considerada uma das batalhas mais sangrentas ocorridas 
durante o processo de independência do Brasil. 
Piauienses, maranhenses e cearenses reunidos em um 
exército formado, sobretudo, pelas camadas populares 
– camponeses, mestiços, artesãos, vaqueiros, 
roceiros, povos indígenas, escravizados e libertos 
– e munidos com armas improvisadas contra as bem 
armadas tropas portuguesas, travam uma luta decisiva 
para a emancipação do nordeste do país às margens do 
Rio Jenipapo. Embora derrotados, conseguem desviar as 
tropas para longe da capital e evitar que retomassem o 
domínio da região.

1824
CONFEDERAÇÃO DO EQUADOR 
(PERNAMBUCO)

As medidas centralizadoras de D. Pedro I enquanto 
imperador envolviam a intervenção política nas capitais 
das províncias, o que gerou descontentamento das elites 
locais. Em 1823, D. Pedro nomeou um novo presidente 
para a província de Pernambuco e este foi o estopim 
para que um movimento separatista conhecido como 
Confederação do Equador, se espalhasse pelas ruas 
de Recife. Uma Assembleia foi instaurada, propondo-se 
maiores poderes ao Legislativo e a suspensão do tráfico 
negreiro no porto de Recife. Sentindo seus interesses 
ameaçados pela crescente adesão das camadas populares 
com suas demandas próprias, não alinhadas aos 
interesses dos proprietários de escravos e terras, a classe 
dominante recua e rompe com a Federação.

AUTOR DESCONHECIDO
Exército Imperial do Brasil ataca as 

forças confederadas no Recife, 1824.

1825
PORTUGAL RECONHECE A 
INDEPENDÊNCIA BRASILEIRA

Com mediação da Inglaterra, após três anos de negociação, 
Portugal assina um acordo de reconhecimento da 
independência do Brasil, mediante a indenização de 2 milhões 
de libras a Portugal, o primeiro empréstimo externo do Brasil, 
concedido pela Inglaterra. Em 1827, é firmado o Tratado de 
Aliança, Comércio e Amizade entre Brasil e Portugal, o que 
na prática, favorecia à manutenção de uma série de vantagens 
oferecidas aos comerciantes ingleses desde a vinda de D. João 
VI para o Brasil, como redução das taxas alfandegárias.

Capa do Tratado de Paz, Amizade e Aliança entre o Império do Brasil 
e o Reino de Portugal, de 29 de agosto de 1825.

1831
ABDICAÇÃO DE D. PEDRO I 
E PROIBIÇÃO LEGAL DO TRÁFICO 
TRANSATLÂNTICO DE ESCRAVOS

Em meio aos conflitos generalizados nas províncias, 
desencadeados pelas lutas por independência e à crise 
política e institucional do Império, D. Pedro I abdica 
ao trono e retorna a Portugal, deixando o país sob governo 
regencial até a maioridade de D. Pedro II. No mesmo ano, 
é criada a Lei Feijó, popularmente conhecida como “Lei 
pra Inglês Ver”, proibindo o tráfico negreiro transatlântico 
da África para o Brasil que permaneceu relativamente 
respeitada por cerca de 4 anos. Por pressão e interesse dos 
senhores de escravos, sobretudo do Sudeste, essa lei, na 
prática, deixa de ser cumprida a partir de 1835 e o tráfico 
negreiro se intensifica na ilegalidade.

Navio negreiro brasileiro capturado pela Marinha britânica. 
In: The Illustrated London News (Dec. 29, 1849), vol. 15.

1831 – 1840 
REVOLTAS DO PERÍODO REGENCIAL

As revoltas do período regencial foram marcadas por 
lutas regionais, por vezes de caráter separatista, contra 
a política centralizadora do governo regencial e suas 
intervenções nos poderes locais. Algumas tiveram caráter 
bastante popular, como a Cabanagem (1835-1839), no 
norte do país, e a Balaiada (1838-1841), no Maranhão e 
Piauí. Outras, como a Guerra dos Farrapos (1835-1845), 
no Rio Grande do Sul, foram movimentos orquestrados 
pela elite local, insatisfeita com a política fiscal do 
Império, entre outros desagrados. A Sabinada (1837-1838) 
teve como característica singular o apoio da classe média 
e comercial de Salvador, mas não da elite local.

GAETANO GALLINO 
Retrato de Anita Garibaldi, 1839.

1835
LEVANTE DOS MALÊS

A única revolta do período regencial liderada por 
escravizados e homens libertos africanos. Muçulmanos 
de origem nagô, oriundos do noroeste da África, que viviam 
do ganho, em Salvador, como escravizados ou libertos, 
planejaram uma rebelião com o intuito de acabar com a 
escravidão, libertar seus iguais e disseminar o islamismo. 
O levante, descoberto pelas autoridades na véspera de sua 
consumação, foi duramente reprimido e implicou, em esfera 
nacional, no decreto de pena de morte a todo escravo que 
atentasse contra a vida de seu senhor.

Cena urbana no Rio de Janeiro pintada por 
Jean-Baptiste Debret retrata africanos de 
origem muçulmana, 1835.

1835 – 1850
INTENSIFICAÇÃO DO TRÁFICO 
NEGREIRO ILEGAL E SURGIMENTO 
DAS SENZALAS-GALPÃO

Após cerca de 4 anos em que a Lei Feijó foi relativamente 
respeitada e com a mudança do eixo econômico do país 
para o Sudeste – onde o cultivo do café se tornava bastante 
lucrativo com o uso de mão de obra escrava – é notável 
a intensificação do tráfico negreiro transatlântico ilegal. 
Para otimizar o controle dos senhores sobre os escravos, 
são adotadas as senzalas-galpão como modelo de 
moradia escrava, semelhante às construções erguidas 
nos portos da África, onde eram reunidos os povos 
escravizados antes de embarcarem nos navios negreiros. 

P. J. LABORIE
Planta baixa de uma fazenda de café em São 
Domingos (atual Haiti) com indicação (letra L) 
da localização de senzalas-galpão, 1798.

1868 – 1888 
MOVIMENTO ABOLICIONISTA

Com intensa participação e protagonismo de 
abolicionistas negros – entre eles, Maria Firmina 
dos Reis, André Rebouças, Luís Gama e José do 
Patrocínio – surge o primeiro grande movimento social 
brasileiro com ampla participação popular. Por meio de 
diversas estratégias – políticas, culturais e mesmo via 
confronto armado direto – a mobilização abolicionista 
pressionou por transformações profundas no cenário 
político da época que possibilitaram a abolição oficial da 
escravidão e promulgação da Lei Áurea, em 1888. 

Charge na Revista Illustrada, um dos periódicos abolicionistas 
mais importantes, satirizando a reação dos senhores de escravos 
quanto à “atitude abolicionista do governo”. Edição de 1888, nº 482.  

AUTOR DESCONHECIDO 
Retrato de Luís Gama (1830-1882), considerado 

patrono da abolição da escravidão no Brasil. 

1776
OS ESTADOS UNIDOS, 
ENTÃO TREZE COLÔNIAS, 
TORNAM-SE INDEPENDENTES 
DA GRÃ-BRETANHA. 

1822 – 1823
GUERRA DE INDEPENDÊNCIA 
DA BAHIA

A guerra de Independência Bahia é um caso emblemático 
entre as lutas regionais no processo de independência do 
Brasil, pois revela o quanto a ideia de uma unidade nacional 
era apenas uma quimera. De caráter regional, emancipatório 
e democrático, com forte protagonismo feminino (Maria 
Felipa, Maria Quitéria e Joana Angélica), contou com a 
participação não somente da elite baiana, mas, sobretudo, 
do povo: pobres, mestiços, indígenas, escravizados, 
libertos, mulheres negras e brancas que por diversos 
motivos e anseios – e não por um projeto de independência 
nacional – lutaram contra as tropas portuguesas até derrotá-
las definitivamente, em 02 de julho de 1823.  

DOMENICO FAILUTTI
Retrato de Maria Quitéria de Jesus Medeiros, 1920.

Capa da revista Bahia Illustrada com alegoria do caboclo 
derrotando o “dragão da tirania” (referência à independência 

da Bahia). Julho: 1918. Nº 8.

módulo da afro-brasilidade e do escritor, ambientalista e tradutor 
Kaká Werá para o módulo dos povos originários; ambos trabalha-
ram como revisores críticos do roteiro da série. 

Na primeira sala, destacamos as diferentes etnias indígenas 
– genericamente denominadas “botocudos” pelos portugueses – 
que lutaram e resistiram por cerca de 20 anos aos ataques 
oficializados como política imperial de D. João VI a partir de 1808.
Na sala central, um retrato da materialidade da aristocracia co-
lonial traz, sobretudo nos móveis, uma elaboração cuidadosa da 
madeira, na qual a contribuição do conhecimento técnico dos po-
vos escravizados se faz presente junto à tradição estilística da 
marcenaria portuguesa. Na terceira sala, são indicados diferen-
tes arranjos de moradia dos povos escravizados, ressignificando 
a senzala-galpão como modelo principal e revelando que, tanto 
na zona rural como nas cidades, outros modos de habitar existi-
ram. Nesse contexto, os figurinos afro-brasileiros dão a dimensão 
da rica diversidade cultural das etnias trazidas da África. 

Aqui se inicia a exposição, com uma linha do tempo cujo enfo-
que são os movimentos sociais invisibilizados pelas narrativas da 
historiografia oficial: conflitos e revoltas com protagonismo dos 

O Museu da Casa Brasileira (MCB) e a Fundação Padre Anchieta 
(FPA), sua gestora, apresentam nessa exposição um retrato 
da cultura material brasileira junto a registros das diferentes 
arquiteturas ligadas às três matrizes que constituem a base 
de nossa formação sociocultural: a do colonizador português, 
a dos africanos e a dos indígenas. Organizada no contexto 
de lançamento da série “IndependênciaS” pela TV Cultura, 
a mostra propõe uma relação entre móveis, objetos e artefatos, 
com roupas e indumentárias selecionadas a partir dos figurinos 
produzidos para as gravações dos episódios.

As roupas ligadas à aristocracia colonial brasileira foram criadas 
pelo estilista Alexandre Herchcovitch e as que representam a di-
versidade étnica dos povos trazidos de diferentes países africanos 
foram elaboradas pela pesquisadora e figurinista Jennifer Ramos. 
O mobiliário e os utensílios expostos, dos séculos XVI a XIX, 
pertencem ao MCB e o conjunto de objetos e vestes indígenas 
foi adquirido para o acervo conforme a orientação da pesquisa. 

O processo de elaboração do conteúdo da mostra se deu em diá-
logo entre as equipes técnicas do Museu, contando com a parti-
cipação curatorial da historiadora Ynaê Lopes dos Santos para o 

povos indígenas, da população afro-descendente, de mulheres 
e das camadas mais populares como um todo, no período das 
lutas por independência no país, desde o final do século XVIII 
até a abolição da escravatura, em 1888. 

Para o MCB, que se compromete a contar a história da nossa 
cultura por meio dos objetos, essa mostra marca um ponto de 
inflexão importante na necessária revisão sobre a representativida-
de da casa brasileira memorizada historicamente pela instituição. 

GIANCARLO LATORRACA
Diretor Técnico


