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  O DECLÍNIO DO SEGUNDO REINADO 

1. Guerra do Paraguai 

 

 Desequilíbrio econômico 

 Custos da guerra desequilibraram o orçamento do Estado 

 Redução e ou interrupção de obras 

 Menos recursos para manobras políticas 

 Desgaste da imagem do Imperador 

 Fortalecimento do movimento abolicionista: 

- encarecimento da mão-de-obra escrava na lavoura 

- reforço da necessidade do imigrante 

- participação de ex-escravizados na guerra incentivou o apoio de oficiais ao abolicionismo  

 

 O governo assume compromissos com o Exército e não os cumpriu 

 Exército mais profissional = desejo de maior influência política 

 

 
https://d3swacfcujrr1g.cloudfront.net/img/uploads/2000/01/010246001019.jpg 

 

2. O abolicionismo 

 Histórico de fugas em massa, rebeliões, quilombos temporários = forte repressão e aumento da 

vigilância 

 Engajamento de diversas lideranças no movimento 

 Recusa do Exército em perseguir os escravizados que fugiam fortaleceu o movimento 

 Pressão internacional, especialmente da Inglaterra + abolição dos EUA 

 Abolição sem indenizações: “republicanos do 14 de maio” 

https://d3swacfcujrr1g.cloudfront.net/img/uploads/2000/01/010246001019.jpg
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Charge de Ângelo Agostini critica a Lei dos Sexagenários 

  

3. Movimentos republicanos: 

 Crise de legitimidade 

 

 
Charge clássica de Ângelo Agostini, o Imperador adormece com o país no colo 

 

- 1868: fim do período da conciliação  

- insatisfação social = crise econômica = Revolta do Vintém (1879) 

- afastamento dos liberais mais radicais 

- nova geração que não viveu as turbulências da regência questionavam a necessidade de um 

Império hipertrofiado 

- 1881: Lei Saraiva = vitória liberal: voto direto, manutenção do critério censitário = drástica 

redução dos cidadãos com direito a voto 

- Imperador envelhecia junto com o Império 

- Questão sucessória: questionamentos quanto à continuidade da monarquia sob o comando da 

Princesa Isabel 
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https://veja.abril.com.br/wp-content/uploads/2017/06/rodrigues-republica-mab.jpg?quality=70&strip=info&w=302 

 

 

 
Diferentemente da Marienne de Delacroix, a Alegoria da República de Manuel Lopes Rodrigues, de 1896, revela um ideário bem distinto 

de liberdade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://veja.abril.com.br/wp-content/uploads/2017/06/rodrigues-republica-mab.jpg?quality=70&strip=info&w=302
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 Partido Republicano Paulista: 

 

- cafeicultores do Oeste Paulista 

- detinham o poder econômico, queriam o político 

- 1868: Partido Liberal Radical = embrião 

- 1870: Manifesto Republicano = “Queremos ser americanos” 

- 1873: fundação do PRP 

-  defesa do federalismo 

 

 Movimento positivista: 

 

- inspirado nas ideias de Augusto Comte 

- defesa da república como sinônimo de ciência e racionalidade = evolução natural da história do 

Brasil 

- afirmação ideológica do Exército como instituição e de setores médios urbanos como classe 

social 

- espírito de salvação nacional = nobreza + abnegação + patriotismo + Guerra do Paraguai 

- defesa de uma República centralizada 

 

 Jacobinismo: 

 

- predomínio das camadas médias urbanas 

- grupo liberal radical 

- defesa da República como instrumento de mais efetiva participação política 

- forte nas manifestações e na imprensa 

 

4. A questão militar 

 

 Guerra do Paraguai = institucionalização 

 Ascensão de uma nova geração de oficiais oriunda de classes urbanas que buscavam espaço no 

alto oficialato, composto pela velha guarda, de origem aristocrática 

 Baixos soldos, condições de trabalho ruins e maus tratos para grande parte da corporação, 

especialmente oriunda das classes populares 

 Envolvimento de militares na causa abolicionista aumentou a tensão com o governo 

 Punição do coronel Cunha Matos por denunciar irregularidades no soldo dos praças no Piauí 

 Transferência de Sena Madureira 

 Críticas de oficiais na imprensa 

 Militares se sentiam desprestigiados pelos “casacas” 

 1887: fundação do Clube Militar = envolvimento com os ideais republicanos 

 Afastamento do Exército 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



http://historiaonline.com.br 

SEGUNDO REINADO: DECLÍNIO – AULA 19 – RESUMO 
 

                                             Mauro Nápoles 

 

5. A questão religiosa 

 

 Desobediência de bispos do Nordeste 

 Punição do governo 

 Afastamento da Igreja 

 

6. A queda do Império 

 

 Isolamento político do Imperador contrastava com a simpatia popular, especialmente no cenário 

da abolição da escravatura 

 Gabinete de Ouro Preto: 

- caráter reformista 

- fim do critério censitário para votação 

- liberdade religiosa 

- fim do senado vitalício 

 

 15 de novembro de 1889: queda do Império através de uma “aliança de ocasião” 

- Exército  

- cafeicultores 

- jacobinistas 

 

 
Distante da participação popular, nascia a República sob a ação de um golpe militar 

 

 
 


