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“Guerra sou eu, História é a 

Matéria”



O Brasil inserido no 

capitalismo mundial.

As transformações econômicas e 
sociais da segunda metade do 

século XIX  e a queda da 
monarquia.





A expansão do café: do Vale do 
Paraíba ao Oeste Paulista.



Economia tradicional e decadente no Vale do 
Rio Paraíba do Sul (Baixada Fluminense)







Irineu 
Evangelista de 

Souza, Barão de 
Mauá, maior
empresário e  

responsável pelos 
investimentos na 

nossa economia 
na 2a. metade do 

século XIX.









O fim do tráfico negreiro (1850) liberou 

capitais que foram investidos em outros 

setores econômicos.







Fábricas e máquinas para modernizar o país



Crescimento econômico







Imigrantes 

italianos 

chegam a 

partir de 1850 

para trabalhar 

na lavoura 

cafeeira no 

oeste paulista. 





Questão militar: espírito de corpo, 
ideal de salvação nacional, 

positivismo,... Militares queriam “mais 
espaço” na vida política brasileira.



A questão social  foi outro grave 
problema enfrentado pela 

Monarquia, a postura indefinida do 
Império acabou por demonstrar 

seu anacronismo







Ao assinar a Lei 
Áurea, a 
Princesa Isabel, 
sem saber, 
decretou a morte 
da Monarquia, 
pois perdia a 
principal base de 
apoio do governo 
imperial, os 
fazendeiros 
escravocratas.



A Questão Religiosa 

colocou em lados 

opostos a Igreja e o 

Estado no Brasil. Esse 

problema demonstrou o 

atraso da monarquia, 

incapaz de resolver 

seus problemas mais 

simples!!



A falta de 

modernização 

política gerou 

algumas questões 

que colocaram a 

monarquia em 

xeque...militares, 

escravos, 

Igreja...esses 

problemas 

mostravam o 

atraso do Império.



Em diversas caricaturas, D.Pedro II era 

ridicularizado. Era o descrédito da 

monarquia sem sustentação política ou 

social.







A família 
imperial



Campanha republicana: a Convenção 
de Itu (1873). 



Os afastamentos constantes do 
Imperador geravam desconfiança num 
governo da Princesa Isabel e criavam 
um clima desfavorável à Monarquia.



D. Pedro II, no 

ocaso do Império, 

era uma figura 

solitária. Retratava 

a decadência de 

uma monarquia 

que foi incapaz de 

modernizar-se 

politicamente.



E de adaptar-se 

às novas 

realidades 

econômico-

sociais da 

segunda metade 

do século XIX.



O baile da ilha Fiscal (9/11/1889), a 

última festa do Império...



O golpe de 15 de novembro



O fim do Império: D. Pedro II 

recebe a carta de seu exílio.



Após receber a 

notícia, D. 

Pedro II partiu 

para o exílio 

junto com sua 

família...era o 

fim de uma 

monarquia 

decadente. 



Proclamação de República? O povo 
bestializado, mais uma vez, assistia 
a um golpe acreditando que era 
apenas uma parada militar...



Nunca se havia mudado uma forma

de governo tão 

pacificamente. 

Tudo normal 

nas ruas, a 

impressão que 

fica é de que 

nada mudou.


