


DATA: 20 e 27 de novembro
Conteúdos: SEGUNDO REINADO ( 1840-1889)
-Contexto histórico;

-Golpe da maioridade;
-Política Interna;
-Aspectos econômicos;
-Leis abolicionistas;
-Movimento Abolicionista;
--Aspectos culturais;
-Revoltas no Segundo Reinado: Fim da Revolução Farroupilha e 
Revolução Praieira;
-Guerra do Paraguai;
-Crise do Império: principais causas;
-Fim da Monarquia e a Proclamação da República.
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Dom Pedro II quando criança, aos 12 anos.

VÍDEO: Segundo Reinado 
(resumo)

https://www.youtube.com/watch?v=Fef_bNUdieA
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• 2º Reinado (1840-1889): Se estende do
Golpe da Maioridade a Proclamação da
República;

• Encerra um dos períodos mais conturbados
da História – Período Regencial;

• Período marcado por relativa paz e
prosperidade apesar das disputas políticas,
pela manutenção de traços e estruturas do
Período Colonial, pela tentativa de
construção da identidade do povo
brasileiro.
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Foi a estratégia do partido liberal para dar fim ao Período Regencial

( 1831-1840), em que o Brasil passou a ser governado por regências,
após a abdicação de D. Pedro I (pai de D. Pedro II) como imperador do
País.

Em 23 de julho de 1840, Pedro de Alcântara João Carlos Leopoldo
Salvador Bibiano Francisco Xavier de Paula Leocádio Miguel Gabriel
Rafael Gonzaga de Bragança e Bourbon (nome completo de D. Pedro II)
foi declarado maior de idade.

RELEMBRANDO: 
Golpe da Maioridade
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https://www.todamateria.com.br/dom-pedro-ii/


No Primeiro Reinado, que teve início com a Independência do Brasil, D.
Pedro I foi um imperador centralizador e autoritário. As condições eram
precárias e o descontentamento da população crescia, até que D. Pedro
viu-se obrigado a abdicar do trono.

Seu sucessor, D. Pedro II, tinha apenas 5 anos aquando da abdicação.
Por esse motivo, o País passou a ser governado por regentes, os quais
eram representados por grupos políticos (liberais e conservadores) que
defendiam princípios diferentes.

RELEMBRANDO: 
Golpe da Maioridade
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POLÍTICA INTERNA 
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ECONOMIA

Cándido Portinari (1903–1962). Brasileño. El
labrador de café, 1939. Museo de Arte de São
Paulo. Brasil.

• No Segundo Reinado, o café se consagrou como grande 
produto agrícola nacional;

• Os fatores que estimularam a produção do café foram:
1. a grande demanda no mercado europeu.
2. as boas condições do clima e do solo brasileiro, em 

especial no Sudeste.
3. a mão-de-obra escrava e, posteriormente, a imigrante. 

• O café fez surgir uma nova elite – os Barões do café – que 
dominou o cenário político e econômico nacional, e causou 
fortes mudanças socioculturais no país. 
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ABOLIÇÃO DA ESCRAVIDÃO 

Eusébio de Queirós Coutinho
Matoso da Câmara , foi
ministro da Justiça brasileiro
de 1848 a 1852
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https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Eus%C3%A9bio_de_Queir%C3%B3s_Coutinho_Matoso_da_C%C3%A2mara&action=edit&redlink=1


10





Aprovada em 13 de Maio de 1888, foi a lei que
aboliu a escravidão no Brasil . Foi assinado
por Isabel, Princesa Imperial do Brasil (1846-
1921), opositora da escravidão, que atuou
como regente do imperador Dom Pedro II , que
estava na Europa .
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https://en.wikipedia.org/wiki/Slavery_in_Brazil
https://en.wikipedia.org/wiki/Isabel,_Princess_Imperial_of_Brazil


Movimento 
abolicionista

A abolição da escravatura aconteceu no Brasil em 13 de maio de 1888 e foi
uma conquista tardia — uma demonstração do conservadorismo das elites
brasileiras. A aprovação da Lei Áurea, por sua vez, foi resultado do envolvimento
popular com a causa da abolição. Ao longo das décadas de 1870 e 1880, o
movimento abolicionista cresceu e pressionou o Império para que a escravidão fosse
abolida no país.
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https://brasilescola.uol.com.br/datas-comemorativas/dia-abolicao-escravatura.htm
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/historia/o-que-e-lei-aurea.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiab/brasil-monarquia.htm


POR QUE O BRASIL FOI O ÚLTIMO PAÍS DA 
AMÉRICA LATINA A ABOLIR A 

ESCRAVIDÃO?

OBS.:
NO MUNDO:
HAITE – 1794
EUA – 1865
INGLATERRA - 1834

No caso brasileiro (1888), de um modo geral, os proprietários rurais estavam
fortemente comprometidos em manter o regime escravista por razões de
dependência econômica, prestígio social e poder político.
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ASPECTOS CULTURAIS

•Nacionalismo;
•Projeto de construção da identidade do “povo brasileiro”;
• Poesia, o romance e as artes plásticas (buscaram enfatizar as belezas naturais 
do Brasil; 
•Criação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, o IHGB;
•O fato é que o Brasil, apesar de querer estar inserido no processo de absorção
desses valores, era um país herdeiro de tradições aristocráticas,
patrimonialistas e, em grande parte, absolutistas.
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O próprio imperador D. Pedro II possuía certa
imagem de monarca, mas pretendia afastar-se do
padrão faustuoso, do luxo aristocrático. Ao utilizar
roupas burguesas, como terno, colete, gravata e
cartola, Pedro II passava “ares de rei-cidadão”, como
bem investiga a historiadora Lilia M. Schwarcz em seu
livro “As barbas do imperador”. Isso implicava uma
contradição entre as funções de um rei herdeiro de
uma casa aristocrática pré-napoleônica e absolutista.
D. Pedro, em sua própria pessoa, encarnava as
contradições de um país em construção.
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Os principais temas retratados pelos pintores 
desta época foram: cultura e vida indígena, 
personagens e fatos históricos, belezas da 

natureza do Brasil e tipos populares.
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Quando assumiu o império a Revolução Farroupilha
(insatisfação com a cobrança de impostos realizada pelo governo

sobre a produção de charque da região) estava em pleno
desenvolvimento. Para evitar o sucesso da revolução, Dom
Pedro II nomeou o barão de Caxias como chefe do exército.
Caxias utilizou a diplomacia para negociar o fim da revolta
com os líderes. Em 1845, obteve sucesso através do Tratado
de Poncho Verde e conseguiu colocar um fim na Revolução
Farroupilha.

REVOLTAS: FIM da Revolução 
Farroupilha 
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https://www.suapesquisa.com/biografias/dom_pedro_ii.htm

