
O Dilema de D. João 



O Dilema de D. João 



Quantidade e Controle das minas 



40 anos de Mineração 

  Charles Darwin passou pela Bahia e pelo Rio de 

Janeiro, onde escreveu: 

... finalmente, deixamos as praias do Brasil. Agradeço 

a Deus e espero nunca visitar outra vez um país 

escravocrata... Perto do Rio de Janeiro, morei em 

frente a uma velha senhora que guardava tarraxas 

para esmagar os dedos de suas escravas. Fiquei em 

uma casa onde um jovem mulato era diariamente e a 

cada hora maltratado, espancado e atormentado, de 

um modo suficiente para aniquilar o espírito do 

animal mais miserável. Vi um garotinho de seis ou 

sete anos de idade ser atingido três vezes na cabeça 

por um chicote de açoitar cavalos (antes que eu 

pudesse interferir) simplesmente por ter me 

alcançado um copo de água que não estava bem 

limpo. Vi seu pai tremer apenas com um relance do 

olhar de seu mestre... 



Perfil da Corte Portuguesa no XX 

 Políticas Extrativistas 

 Sugar até a última produção para bancar o luxo das 

cortes. Zero de investimento local e Industria Primitiva. 

 Relações comerciais com Inglaterra. Principal parceira 

comercial. 

 Forte influência Católica 

 Distanciamento da razão. 
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A crise do antigo Regime 

 Revolução Francesa 

 Pensamento Ilustrado 

 Redução do Estado 

 Busca da Felicidade 

 João Calvino (Prosperidade Material) 

 Segundo Calvino, o princípio da predestinação absoluta 

seria o responsável por explicar o destino dos homens na 

Terra. Tal princípio defendia a idéia de que, segundo a 

vontade de Deus, alguns escolhidos teriam direito à 

salvação eterna. Os sinais do favor de Deus estariam 

ligados a condução de uma vida materialmente 

próspera, ocupada pelo trabalho e afastada das 

ostentações materiais. 



Crise do Sistema Colonial 

 Independência dos Estados Unidos (1976) 

 Revolução Industrial 

 Fim da escravidão (Criar publico consumidor) 

 França 1794 

 Inglaterra 1802 

 Capitalismo Industrial (Classes burguesas) 
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Movimentos de Rebeldia 

  Declínio do ouro e cobrança de 
impostos. 

   Inconfidência mineira 

  (Elite Colonial) 

 Tiradentes 



Movimentos de Rebeldia 

 Condições de vida, escassez de gêneros alimentícios 

  Sábado de Aleluia 1797  

  Conjuração dos alfaiates. 

  População negra 80% da colonia. 
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O corso. 



O corso. 

Bloqueio Continental 



A partida 



A partida 

 Motes de Loucura. Dona Maria (1792) 

- Proteção da Frota Inglesa. 

  Quem vem no barco? 

- Ministros, conselheiros, juízes da Corte Suprema, 

funcionários do tesouro, exército e marinha. E o 

CLERO!! 

- Tesouro Real, os arquivos do governo, uma máquina 

de impressora 

- Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. 

  Abertura dos portos (Comércio de Cabotagem.) 



Estrutura da HQ 

 Máximo 10 fotos. 

 Narrativa com Inicio, Meio e Fim 

 Utilização do símbolos dos episódios históricos 

 Ponto de vista da narrativa. 

 Pesquisa fontes imagéticas. 


