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SEGUNDO REINADO (1840-1889)



Liberais Conservadores

Lançam a campanha 
pela maioridade de 
Pedro de Alcântara 

para tirar os 
conservadores do 

poder

A campanha ganha 
adeptos inclusive entre os 

conservadores como 
forma de “salvar a nação”

Julho de 1840
D. Pedro II foi aclamado 
imperador do Brasil com 

15 anos de idade

Descentralização 
política

Autonomia das 
províncias

Centralização 
política

Governo 
forte

Desejavam manter a ordem estabelecida, a monarquia, o escravismo, 
garantir seus privilégios e manter a maioria da população excluída da 

política

Disputas entre 
liberais e 

conservadores 
nas urnas, no 
Parlamento e 

nas ruas

P
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Nomeia e demite os 
presidentes de província

Dissolve a Câmara dos 
Deputados

Nomeia os senadores

Perdoa sentenças de réus 
condenados pelo 

Judiciário

Indica o presidente do 
Conselho de Ministros

Escolhe o Ministério

Acima dos partidos: 
manipula e promove um 

rodízio entre eles
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LIBERAIS X CONSERVADORES



LIBERAIS X CONSERVADORES



PARLAMENTARISMO ÀS AVESSAS



PARLAMENTARISMO ÀS AVESSAS



Revolução Praieira

Contexto 
pernambucano

Concentração de poder 
nas mãos de poucas 
famílias

Domínio do comércio a 
varejo por comerciantes 
portugueses

Fundação do Partido da Praia

Conservadores sobem ao poder e 
demitem 40 funcionários ligados aos 

praieiros

Funcionários se recusam a entregar os 
cargos e reagem pelas armas

Exigências do Manifesto ao 
Mundo:

1 – O voto livre e universal do 
povo brasileiro.

2 – A plena liberdade de 
imprensa.

3 – O trabalho como garantia de 
vida para o cidadão brasileiro.

4 – O comércio a retalho só para 
cidadãos brasileiros.

5 – A extinção do Poder 
Moderador.

Composição social: senhores 
de engenho, comerciantes, 

militares, trabalhadores 
temporários, pequenos 
lavradores, rendeiros e 

desempregados

A luta começa em Olinda e 
se estende à Paraíba. Um 

de seus líderes tenta 
conquistar Recife

Disputa pelo poder político 
local entre as oligarquias 

provinciais

Expressou também a 
insatisfação da população 

livre pobre

Apesar de algumas vitórias, 
foi derrotada pelo Império
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REVOLUÇÃO PRAIEIRA (1848)



• O café se torna o principal produto de exportação 

brasileiro no Segundo Império.

• Litoral do Rio de Janeiro → Vale do Paraíba → Zona da 

Mata e Oeste paulista.

• Além do café, o Brasil exportava outros gêneros, como 

açúcar, algodão, cacau, tabaco, couros, peles e borracha.

• Havia também uma produção variada destinada ao mercado 

interno.

Modernização no Segundo Reinado

In
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Riqueza vinda do 
café

Tarifa Alves Branco 
(1844)

Lei Eusébio de 
Queiroz (1850)

Indústrias (de tecidos, chapéus, 
cervejas), companhia de 
iluminação a gás, várias 

companhias de seguro e de 
navegação a vapor, bancos e 
empresas de mineração e de 

transportes urbanos.

Ferrovia da baía de Guanabara a 
Petrópolis; Estrada de Ferro D. 

Pedro II (futura Central do 
Brasil); Estrada de Ferro Recife-
São Francisco; Santos-Jundiaí; 

Paulista; Mogiana; Sorocabana.
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ECONOMIA NO SEGUNDO REINADO: O CAFÉ



ECONOMIA CAFEEIRA



ESCRAVIDÃO



ECONOMIA CAFEEIRA



Pressão inglesa

Após lucrar por séculos com o
tráfico atlântico, a Inglaterra se
posicionou contra esse comércio:

1) Líder da Revolução
Industrial, tinha interesse
em ampliar o mercado para
os seus produtos.

2) Com o fim do tráfico, o
dinheiro que os
proprietários brasileiros
gastariam na compra de
escravizados poderia ser
investido na aquisição de
manufaturados.

3) Parte da população e dos
políticos ingleses havia
aderido às ideias iluministas
e opunha-se à escravidão.

1827: a Inglaterra exige 
o fim do tráfico como 

condição para 
reconhecer a 

independência do Brasil

1831: lei brasileira 
declara ilegal o comércio 
de africanos para o Brasil

A lei de 1831 se torna 
“letra morta”

1844: A Inglaterra exige 
a renovação do acordo 

de 1827

D. Pedro II se recusa a 
renovar o acordo

1845: a Inglaterra 
declara o Bill Aberdeen

1850: Lei Eusébio de 
Queiroz

1850: Lei de Terras
Aumento do tráfico 
interprovincial de 

escravos

Racismo e políticas de 
branqueamento da 
população brasileira
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FIM DO TRÁFICO INTERNACIONAL DE AFRICANOS ESCRAVIZADOS



Controle dos rios Paraná, Paraguai, 
Uruguai e da Prata

Interesse pelas terras férteis e de 
pastagens

Liderança política na região platina

Brasil: queria garantir a livre navegação nos 
rios da bacia platina, pôr fim aos conflitos por 
terra e gado nas fronteiras com o Paraguai e 
depor o ditador paraguaio Francisco Solano 
López
Argentina: desejava consolidar o Estado 
nacional argentino impedindo suas províncias 
de Entre Rios e Corrientes de separarem-se e 
formarem países independentes, valendo-se 
do apoio paraguaio

Paraguai: governado por Solano López, 
desejava tornar--se uma potência regional 
e conquistar uma saída para o mar, para 
comerciar com o exterior com maior 
facilidade

Interesses em jogo
Consequências para o 

Paraguai: perda da 
maior parte das 

indústrias; parte do 
território; e mais de 

200 mil pessoas. 
Manteve a 

independência.

Consequências para o 
Brasil: incorporou 

territórios; garantiu a 
ligação fluvial com o 

Mato Grosso; manteve 
a liderança na região 

platina; entre 23 mil e 
100 mil mortos; 

aumento da dívida 
externa e crise 

financeira.
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GUERRA DO PARAGUAI (1864-1870)



GUERRA DO PARAGUAI
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Pressão inglesa

Resistência dos 
escravizados

Movimento abolicionista

RESISTÊNCIA DOS 
ESCRAVIZADOS

Desobediência

Fuga e formação de quilombos

Levantes urbanos

Busca de liberdade para prática 
de suas culturas e religiões

Inúmeras revoltas no século 
XIX: mais de 20 na Bahia

MOVIMENTO ABOLICIONISTA

Ganha força na segunda 
metade do século XIX

Luta na imprensa

Passeatas e comícios

Compra de cartas de alforria

O movimento ganha forças com 
o fim da Guerra do Paraguai
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ABOLIÇÃO, IMIGRAÇÃO E INDIGENISMO NO IMPÉRIO



Ano Nome ou origem da lei Conteúdo da lei Lei X Realidade

1831

Lei criada para atender a 

exigência da Inglaterra para 

reconhecer a independência do 

Brasil

Declarava ilegal o comércio de africanos para o Brasil
Não teve efeitos, pois, após um breve momentos inicial, o 

tráfico cresceu em vez de diminuir.

1850 Lei Eusébio de Queiroz
Proibia definitivamente a entrada de escravizados no 

Brasil

De fato não entraram mais escravizados vindos da África, 

mas houve um aumento significativo do tráfico 

interprovincial.

1871 Lei do Ventre Livre
Definia que os filhos de escravos nascidos a partir 

daquela data seriam considerados livres

Foi elaborada segundo os interesses dos proprietários de 

escravos, pois a lei previa que os escravos poderiam ficar 

sob a autoridade do senhor até os 21 anos de idade.

1885 Lei dos Sexagenários
Declarava que os escravos a partir de 60 anos eram 

livres

A lei previa que os escravos deveriam trabalhar por mais 

três anos. Mesmo que eles conseguissem sobreviver, não 

conseguiriam arrumar emprego com aquela idade.

1889 Lei Áurea Declarou extinta a escravidão no Brasil
De fato foi aplicada, mas os ex-escravos foram deixados 

em uma situação muito precária.

As leis e a realidade
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PROCESSO LENTO E GRADUAL DA ABOLIÇÃO DA ESCRAVIDÃO



A vida difícil dos recém-libertos

Recém-libertos sem terra, sem instrução, sem 
dinheiro e sem apoio do governo

Alguns negociaram sua 
permanência nas fazendas 

em troca de modestos 
salários ou do direito de ter 

uma roça

Alguns migraram para as 
cidades

Foram obrigados a aceitar 
os piores serviços, os mais 

baixos salários e a 
convivência com o racismo

Alguns poucos ascenderam 
socialmente

Para amenizar a 
luta diária pela 
sobrevivência, 
organizavam-

-se em centros 
religiosos, clubes 

esportivos e 
grupos de lazer

17

SEGUNDO REINADO (1840-1889)



MOTIVAÇÕES 
BRASILEIRAS

Necessidade de mão 
de obra

Políticas de 
branqueamento

MOTIVAÇÕES DOS 
MIGRANTES

Busca de trabalho, 
terra própria e novas 

oportunidades de vida

SISTEMA DE PARCERIA
Cada família era responsável 
por um certo número de pés 

de café e por uma roça de 
subsistência; o lucro obtido 
com a colheita era repartido 

entre o imigrante
e o dono da fazenda.

SISTEMA DE COLONATO
Os colonos recebiam um 

salário anual pelo trabalho no 
cafezal e a permissão para 
plantar milho, mandioca e 
feijão e criar animais para 
consumo próprio ou para 

venda.

Muitos colonos não 
aguentaram a dureza do 
trabalho e o tratamento 

dispensado pelos fazendeiros, 
retornando à sua terra natal.

•Trabalharam, majoritariamente, nos 
cafezais das províncias de São Paulo e do 
Rio de Janeiro

Italianos

•Foram para as grandes cidades (Rio de 
Janeiro, São Paulo e Salvador) trabalhar 
como comerciantes, artesãos ou operários

Portugueses e 
espanhóis

•Para proteger as fronteiras, D. Pedro II 
ofereceu lotes de terras no Sul, que foram 
ocupados por pessoas desses países

Italianos, alemães 
e eslavos
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A IMIGRAÇÃO EUROPEIA



EM SÍNTESE:



MOMENTO EXERCÍCIO

Agora é hora de testar nossos 
conhecimentos. 



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 1- (Mackenzie) Sobre o parlamentarismo praticado durante quase todo o
Segundo Reinado e a atuação dos partidos Liberal e Conservador, podemos afirmar
que:

a) ambos colaboraram para suprimir qualquer fraude nas eleições e faziam forte
oposição ao centralismo imperial.

b) as divergências entre ambos impediram períodos de conciliação, gerando
acentuada instabilidade no sistema parlamentar.

c) organizado de baixo para cima, o parlamentarismo brasileiro chocou-se com os
partidos Liberal e Conservador de composição elitista.

d) Liberal e Conservador, sem diferenças ideológicas significativas, alternavam-se no
poder, sustentando o parlamentarismo de fachada, manipulado pelo imperador.

e) os partidos tinham sólidas bases populares e o parlamentarismo seguia e praticava
rigidamente o modelo inglês.



RESOLUÇÃO

GABARITO:

Letra D

O parlamentarismo brasileiro praticado durante o 
Segundo Reinado foi permeado pela chamada 

“política de conciliação”, isto é, um tipo de política 
que objetivava o acordo político entre as partes 

supostamente conflitantes (liberais e 
conservadores).



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 2- Dom Pedro II, após a abdicação de seu pai, em 1831, passou a ser
Príncipe Regente do Brasil. Essa fase durou até o ano de 1840, quando foi
formalizada a sua situação como imperador, quando ele tinha apenas 14 anos de
idade. Essa formalização ficou conhecida como:

a) Regência Una.

b) Regência Trina

c) Soberania Clandestina

d) Nepotismo

e) Golpe da Maioridade



RESOLUÇÃO

GABARITO:

Letra E

O Golpe da Maioridade, em 1840, garantiu a Pedro II 
a posse como imperador do Brasil. Essa posse foi 
efetivada com sua coroação, no ano seguinte, que 

deu início a um reinado, cujo término só ocorreu em 
1889 com a Proclamação da República.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 3- (UNESP) A expansão da economia do café para o Oeste
Paulista, na segunda metade do século XIX, e a grande imigração para a
lavoura de café trouxeram modificações na história do Brasil, como:

A) o fortalecimento da economia de subsistência e a manutenção da escravidão.

B) a diversificação econômica e o avanço do processo de urbanização.

C) a divisão dos latifúndios no Vale do Paraíba e a crise da economia paulista.

D) o fim da república oligárquica e o crescimento do movimento camponês.

E) a adoção do sufrágio universal nas eleições federais e a centralização do poder.



RESOLUÇÃO

GABARITO:

Letra B. 

A expansão cafeeira e o seu acúmulo de 
capital, aliados à vinda de imigrantes para 

trabalharem como assalariados, exerceram uma 
forte pressão para a diversificação da economia 

cafeeira e também para o processo de 
urbanização, principalmente no estado de São 

Paulo.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 4- (UFPA) "A enorme visibilidade do poder era sem dúvida em parte devida à própria monarquia com suas pompas,
seus rituais, com o carisma da figura real. Mas era também fruto da centralização política do Estado. Havia quase unanimidade
de opinião sobre o poder do Estado como sendo excessivo e opressor ou, pelo menos, inibidor da iniciativa pessoal, da liberdade
individual. Mas (...) este poder era em boa parte ilusório. A burocracia do Estado era macrocefálica: tinha cabeça grande mas
braços muito curtos. Agigantava-se na corte mas não alcançava as municipalidades e mal atingia as províncias. (...) Daí a
observação de que, apesar de suas limitações no que se referia à formulação e implementação de políticas, o governo passava a
imagem do todo-poderoso, era visto como o responsável por todo o bem e todo o mal do Império."

In: Carvalho, J. Murilo de. TEATRO DE SOMBRAS. Rio de Janeiro, IUPERJ/ Vértice, 1988.

O fragmento acima se refere ao II Império brasileiro, controlado por D. Pedro II e ocorrido entre 1840 e 1889. Do ponto de
vista político, o II Império pode ser representado como:

a) palco de enfrentamento entre liberais e conservadores que, partindo de princípios políticos e ideológicos opostos,
questionaram, com igual violência, essa aparente centralização indicada na citação acima e se uniram no Golpe da Maioridade.

b) jogo de aparências, em que a atuação política do Imperador conheceu as mudanças e os momentos de indefinição acima
referidos - refletindo as próprias oscilações e incertezas dos setores sociais hegemônicos -, como bem exemplificado na questão
da Abolição.

c) cenário de várias revoltas de caráter regionalista - entre elas a Farroupilha e a Cabanagem - devido à incapacidade do governo
imperial de controlar, conforme mencionado na citação, as províncias e regiões mais distantes da capital.

d) universo de plena difusão das ideias liberais, o que implicou uma aceitação por parte do Imperador da diminuição de seus
poderes, conformando a situação apontada na citação e oferecendo condições para a proclamação da República.

e) teatro para a plena manifestação do poder moderador que, desde a Constituição de 1824, permitia amplas possibilidades de
intervenção políticas para o Imperador - daí a ideia de centralização da citação - e que foi usado, no Segundo Reinado, para
encerrar os conflitos entre liberais e socialistas.



RESOLUÇÃO

GABARITO:

Letra B

A atuação de Pedro II como monarca oscilava entre 
os muitos problemas que ele devia enfrentar para 

garantir a unidade nacional e a sua imagem de 
soberano, que deveria permanecer incólume.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 5- Durante a segunda metade do século XIX, o Brasil experimentou um
progresso jamais visto, quando houve a expansão da economia brasileira, apoiada
pelo imperador D. Pedro II. Podem-se citar como razões desse progresso:

I. a expansão da lavoura cafeeira e a implantação do sistema ferroviário.

II. a introdução do trabalho livre do imigrante e o crescimento urbano.

III. a solidificação do tráfico negreiro e os maciços investimentos do capital alemão.

IV. a implantação da Lei de Terras e a dinamização das atividades industriais.

Está(ão) correta(s):

a) apenas II.

b) apenas III.

c) apenas I e III.

d) apenas I, II e IV.

e) I, II, III e IV.



RESOLUÇÃO

GABARITO:

Letra D

Na época do Segundo Reinado, D. Pedro II não se 
valeu do investimento do Império Alemão, e o tráfico 
negreiro também foi abolido nessa época, apesar de 

a escravidão só ter sido efetivamente extinta em 
1888, no penúltimo ano do Império. Portanto, o 

tópico III é falso.



OBRIGADO!

Bons estudos! 

Cuidem-se!

Abraços à distância.

Prof. Rafael Nascimento
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