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 1808 de Laurentino Gomes é um relato importante da história da côrte portuguesa no 

Brasil. A obra ilustra de maneira precisa como esse fato contribuiu para mudanças econômicas e 

sociais no Brasil da ėpoca e consequentemente a influência que teve e tem no Brasil de hoje. 

Pode-se afirmar que o livro tem como objetivos resgatar a história da nobreza portuguesa no 

Brasil, além de tornar essa fase acessivel para leitores interessados em fatos históricos através de 

uma leitura simples e de entendimento fácil. 

 Em 1808 Laurentino Gomes faz com que o leitor viaje no tempo e se encontre no Brasil 

de duzentos anos atrás. As informações contidas no livro são baseadas em relatos e documentos 

históricos, devidamente pesquisados e checados, o que propicia ao leitor precisão e veracidade 

históricas. A obra inclui as razõs que fizeram a família real portuguesa fugir ao Brasil, além de  

dados históricos importantes, como por exemplo a Revolução Francesa, a resistência inglesa e a 

Colonização do Brasil, , país que acabou sendo o refúgio do governo português. Esses fatos 

ajudam o leitor a se situar historicamente e assim sendo, obter um entendimento preciso sobre o 

que ocorreu no Brasil e no mundo duzentos anos atrás.  

 O relato de Gomes é minucioso, incluindo detalhes da fuga da corte portugesa ao Brasil, 

de uma visão do que ocorria com vários reis na Europa, bem como do plano da fuga para o Brasil 

e porque D. João tomou tal decisão. Fatos especíos  da viagem ao Brasil foram também 

relatados. Gomes igualmente narra aspectos do Brasil colõnia, e da transformação do Brasil com 

a chegada da nobreza portuguesa. A obra detalha como num periodo de apenas uma década e 

meia o Brasil deixou de ser uma colônia fechada e atrasada para se tornar um país independente, 

como ressalta Gomes. Por fim, o livro de Gomes inclui relatos do retorno de D. João a Portugal. 



 Através da leitura de 1808, o leitor se beneficia com relatos como os do arquvista real 

que propiciam riqueza de detalhes históricos bem como uma compreensão maior de costumes 

sociais da época. Faz-se importante notar que esses detalhes ajudam a dar forma à história do 

Brasil. 

 Como conclusão, a obra de Laurentino Gomes é não só recomendável como 

imprenscindível por sua informação abrangente e rica em detalhes sobre o que ocorreu no Brasil 

e no mundo na época em que a corte portuguesa se mudou para o Brasil. Os relatos contidos na 

obra também oferecem ao leitor uma compreensão de como tais fatos contribuiram para dar 

forma ao Brasil de hoje. Estudantes de Português ou de matérias relacionadas ao Brasil, como 

por exemplo cultura brasileira ou estudos brasileiros, bem como leitores com interesses 

históricos em geral, entenderão várias facetas do Brasil de duzentos  anos atrás como também do 

Brasil de hoje. A linguagem direta, clara, simples e inteligível com certeza facilitará essa 

compreensão do Brasil. Finalmente, é importante mencionar que os fatos narrados em 1808 

podem ser considerados sem precedentes, uma vez que foi a primeira e única vez que uma corte 

européia se transferiu para um país ainda primitivo como o Brasil.  
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