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Educação e Licenciatura

RESUMO

O tema geral e o problema de pesquisa desta produção textual é compreender como era realizada a distribuição de títulos de nobreza durante o 
primeiro ano do Período Joanino, portanto no ano de 1808, e em quais situações ocorreram essas concessões por parte do Príncipe Regente. 
Como objetivos , o projeto pretende analisar os agraciados pelos títulos de nobreza, no que se refere à nacionalidade de quem os recebe e qual a 
posição que este ocupava na corte, e  avaliar se houve ou não benefícios além dos da distinção honorifica e em quais situações ocorreram as 
nobilitações. Como  obras de referência  sobre o tema de pesquisa -  a vida na corte e o trato dos reis com seus súditos  e suas ferramentas de 
poder de coesão e coerção - citamos  "A Corte no Exílio" de Jurandir Malerba, que trata do Período Joanino em um visão da História Social e "A 
sociedade da Corte" de Norbert Elias . Como  metodologia utilizou-se a análise de arquivos (fontes primárias) existentes na Biblioteca Nacional 
(RJ) e no Arquivo Nacional (RJ) além de livros, periódicos e artigos concebidos tanto no século XIX quanto nos séculos XX e XXI, para classificar 
quem foram os agraciados e quais os benefícios estes receberam. Baseado na pesquisa realizada, chegamos ao  resultado de que foram 
distribuídos oito títulos durante o primeiro ano do Período Joanino em três datas distintas no fim do ano de 1808, sendo 3 que não eram até 
então nobres nomeados condes , 1 título que alterava a distinção de Visconde para Conde , 2 renovações de títulos de condes que foram 
confirmados por herança , 1 título alterando a distinção de Conde para Marquês e por fim 1 título de Duque também por herança , tais títulos 
foram distribuídos no mês de Dezembro de 1808 em razão dos desdobramentos da comemoração do aniversário de D. Maria I e das 
comemorações da restauração do Reino de Portugal com a expulsão dos Franceses . Dado o exposto conclui-se que todos os oito títulos de 
nobreza distribuídos durante o primeiro ano do Período Joanino foram distribuídos para portugueses, tanto os que viviam no Brasil (alguns vieram 
junto com a família real em 1807) quanto os que viviam em Portugal, não necessariamente estes títulos vinham acompanhado de alguma mercê 
ou cargo, sendo apenas uma distinção honorifica o que alterava a forma com que os títulos eram distribuídos quando da sede da coroa em 
Portugal e refletia a fragilidade econômica da Coroa Portuguesa com a vinda da Família Real para o Brasil na fuga contra o exercito napoleônico.
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