


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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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


GUERRA DO PARAGUAI ( 1864-1870)

•Conflito armado em que o Paraguai enfrentou a Tríplice Aliança (Brasil,
Argentina e Uruguai) com apoio da Inglaterra;
• Início da guerra: Em novembro de 1864, Solano López (ditador) mandou
aprisionar o navio brasileiro Marquês de Olinda, que passava pelo Paraguai
em direção ao Mato Grosso.

Consequências da Guerra do Paraguai
A guerra deixou grandes prejuízos tanto no Brasil como no Paraguai, que foi arrasado.
Aproximadamente 80% da população masculina foi dizimada e o que restou eram velhos,
crianças e mutilados de guerra.
•A guerra parou as indústrias e a população passou a viver basicamente da lavoura de
subsistência. Perdeu parte do território para a Argentina e a dívida de guerra com o Brasil,
só foi perdoada em 1943 por Getúlio Vargas.
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•Pernambuco;
•A população de Recife se encontrava insatisfeita com o aumento da
desigualdade social, o controle do monopólio político e comercial (Portugal),
dentre outros problemas;
•Representou um levante armado de caráter liberal e republicano;
•Objetivo: pôr fim ao sistema político vigente das elites conservadoras;
•O termo “praieira” associado a revolta, remete ao nome da rua (rua da praia),
local onde era a sede do “Diário Novo”, principal meio de comunicação do
grupo liberal, o qual recebeu o nome de “praieiros”.
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CAUSAS:
1. Interferência de D. Pedro II em questões religiosas, gerando um

descontentamento nas lideranças da Igreja Católica no país;

2. Críticas e oposição feitas por integrantes do Exército Brasileiro, que se
mostravam descontentes com a corrupção existente na corte. Além disso, os
militares estavam insatisfeitos com a proibição, imposta pela Monarquia, pela
qual os oficiais do Exército não podiam dar declarações na imprensa sem uma
prévia autorização do Ministro da Guerra;
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3. A classe média brasileira (funcionário públicos, profissionais liberais, jornalistas,
estudantes, artistas, comerciantes) desejava mais liberdade e maior participação nos
assuntos políticos do país. Identificada com os ideais republicanos, esta classe social
passou a apoiar a implantação da República no país;

4. Falta de apoio dos proprietários rurais, principalmente dos cafeicultores do Oeste
Paulista, que desejavam obter maior poder político, já que tinham grande poder
econômico. Fazendeiros de regiões mais pobres do país também estavam
insatisfeitos, pois a abolição da escravatura, encontraram dificuldades em contratar
mão de obra remunerada.
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•Em 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca,
com o apoio dos republicanos, destituiu o Conselho de Ministros e
seu presidente. No final do dia, Deodoro da Fonseca assinou o
manifesto proclamando a República no Brasil e instalando um
governo provisório.

•No dia 18 de novembro, D. Pedro II e a família imperial brasileira
viajaram para a Europa. Era o começo da República Brasileira com
o Marechal Deodoro da Fonseca assumindo, de forma provisória, o
cargo de presidente do Brasil.
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1. D. Pedro II foi o governante brasileiro que mais
tempo permaneceu no poder, sendo forçado a exilar-
se em 1889, por ocasião da proclamação da
república.

Acerca do seu governo, analise três questões: :

a) questão Cultural;
b) A Crise do império;
c) O processo que levou à Proclamação da República.

Abraço e até a próxima aula = ) 
@keuricampelo
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