
 

 
 

 

CONSTRUÇÃO DO ESTADO NACIONAL BRASILEIRO / IMPÉRIO DO BRASIL / IMPOSIÇÃO DO DOMÍNIO DO SUDESTE 
 

                            1823 (dissolução Assembléia Constituinte) 

   1822                             1824                          1831       SEGUNDO REINADO                                                1837                                            1840 

               PRIMEIRO     R E I N A D O                                               P E R Í O D O  R E G E N C I A L  

 

            “PARTIDO PORTUGUÊS NO 

        PODER, EM APOIO A 

        D. PEDRO I ”  

  

 (PROCESSO DESDE 1808) 

   INDEPENDÊNCIA  

   (autonomia política) 

   Acordo entre os  Bra- 

   gança e “brasileiros”    

   (elite) com apoio da   

   Inglaterra. 

 Alinhamento da eco- 

   nomia   brasileira  ao 

   Capitalismo     Inglês 

   (livre-cambismo) 

 

 

 CONSTITUIÇÃO DO 

IMPÉRIO DO BRASIL 

outorgada por D. 

Pedro I. 

  (Monarquia   unitá- 

   ria, escravista, sen- 

   sitária, regalista, 

   autoritária) 

 Confederação do 

Equador (contra 

domínio do Sudeste) 

ABDICAÇÃO DE 

D. PEDRO I (pressão                 

dos liberais).        

                      

Consolidação da 

Independência 

(governo imperial 

 nas mãos dos gran- 

 des proprietários de 

 terra, principalmen-  

 te do Sudeste) 

  “Partido Brasileiro” 

 

 

 
 

Regência Trina 

Regência Una de Feijó 
 

 período de ações liberali- 

   zantes,  com  relativas  con-     

   quistas políticas descentraliza-  

   doras / menor grau  

   de unitarismo      

 
 rebeliões regenciais 

   contra o governo  central  /  con-   

   tra o domínio do  SUDESTE como   

   centro  do  poder  (norte  a  sul 

   se levantaram); participação dos 

   “despossuídos”.          

                   CABANAGEM (NORTE) 

                       (1835-40) 

                   SABINADA (BAHIA) 

                       (1837-38) 

                    BALAIADA (MARANHÃO) 

                        (1838-41) 
                     FARROUPILHAS (RGS) 

 
 
 
 
 
 

(centralização do 

poder)   e   evitar 

“anarquia social” 
 

 Regência   Una   de      

   Araujo Lima, com a  

   renúncia de Feijó (o  

             Regresso). 

                progressistas 

      (a favor das idéias 
      de  Feijó)     LIBE-       

     RAIS 

                    regressis- 

tas (contra as idéias 
de Feijó)  CONSER- 

VADORES 
 

 alijamento dos libe- 

rais  exaltados  (repu- 

blicanos  e   federalis- 

tas /  repressão  sobre  

os “DESPOSSUÍDOS”. 

 Antecipação da  

   Maioridade de  

   D. Pedro II por  a- 

   clamação,  unin- 

   do conservado- 

   res e liberais. 

 

 

 

 

 

   tentativa de con- 

   ciliar as duas ten- 

   dências  (Partido 

   Liberal e  Partido 

   Conservador). 

  “D. PEDRO II REINA, MAS NÃO GOVERNA”. / UM DOS 

         PERÍODOS MAIS INTRANQÜILOS DA HISTÓRIA DO 

               BRASIL / INSTABILIDADE POLÍTICA / AUSÊN- 

                        CIA DO PODER MODERADOR / 

                                       REGIONALISMOS 

                                                    X 

                                            UNIDADE 

 OBS: A) Partido Português: interesses colonialistas  portugueses / restauradores; 

               Força militar, comerciantes ou traficantes; altos  funcionários  públicos 

                             CARAMURUS 

          B) Partido Brasileiro:  grandes  proprietários  de   terras   e  escravos,  grupos 

              urbanos e mercantis que cresceram com a  diversificação da socieda- 

              de 

                                                   Unitaristas: centralização do poder / sem autono-   

                            mia provincial / Monarquia Constitucional 

                                          Federalistas: descentralização do poder / autonomia    

                            provincial / atuação jurídica 

 

           REAÇÃO 
               MONÁRQUICA 
               PARA GARANTIR 
               UNIDADE 
               TERRITORIAL E 
               POLÍTICA 

(1835-45) 
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                   SEGUNDO REINADO: ESTABILIDADE POLÍTICA COM A CONCILIAÇÃO OU A LIGA / CONSOLIDAÇÃO DO ESTADO 
 

                                                       NACIONAL A PARTIR DA HEGEMONIA DO SUDESTE / MANUTENÇÃO DA UNIDADE POLÍTICA 
 

                                                       E TERRITORIAL DELIMITADA PELA FORÇA.  

                                                                               1847/ 

            1840              1844              1847               1848              1850                                                                                                             1870 

                
 

 

 

 

 

 
 

 Lei de Interpre- 

tação  do  Ato 

Adicional 

   (revoga dispo-  

   sições descen- 

   tralizadoras do     

   Ato   Adicional 

   de 1834) 

 
 

 

Garantia   da 

centralização 

política  para 

manter   “uni-  

ão nacional” 

(a política do 

“REGRESSO” 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tarifas Alves 

Branco 
 política prote- 

cionista versus  

interesses bri-   

t â n i co s   n a   

economia bra- 

sileira 
 não renova-

ção das cláu- 

sulas dos trata- 

   dos de 1810. 

 
  proteção as ini-   

  ciativas   indus-   

  triais  (bens   de   

  consumo    não  

  duráveis) 
 

  

 

 

 

 

 
CRIAÇÃO 

      DO 

CARGO DE 

PRESIDENTE 

      DO 

CONSELHO 

      DE 

MINISTROS 

(concessão 

de D. Pedro II 

aos partidos/ 

decisão   im-  

perial) 

 
“PARLAMEN-

TARISMO ÀS 

AVESSAS” 

 

 

 

 

 

 

 

                   APOGEU DA 

 

                   MONARQUIA 

 

 

 PRAIEIRA 

 (rebelião em Per- 

 nambuco, unindo 

 diversos grupos 

 sociais 

 ameaça  ao   Su- 

 deste 

 OBS:  Lembrar   a 

 província de Per- 

 nambuco  como 

 palco das  revol- 

 tas liberais 

    

 

 

 

 

 

 

 
 

                 Ref o rma 

d o  C ód ig o C r imina l  

(central ização da jus- 
tiça) 

CLASSE DOMINANTE PROPRIETÁRIA ASSUME PLENAMENTE O CONTROLE DO 

ESTADO IMPERIAL (acordo Partido Liberal e Partido Conservador). 

GOVERNO DE COALIZÃO ATRAVÉS DO PARLAMENTARISMO:  

liberais e conservadores resolveram institucionalmente suas 

divergências e garantiram sua hegemonia através da 

repressão (estabilidade política e consolidação da 

monarquia) 
 

AUGE DA ECONOMIA PRIMÁRIO–EXPORTADORA E ESCRAVISTA 

CAFEEIRA, MODERNIZADA POR PRÁTICAS CAPITALISTAS: 

consolidação do núcleo cafeeiro no Vale do Paraíba, 

permitindo fortalecimento econômico do Sudeste; ferrovias, 

portos, telégrafos e bancos financiadores que melhoram o 

funcionamento da economia escravista (Exemplo: Mauá); 

Ministério da Agricultura, Obras Públicas e Comércio. 
 

APOGEU DA POLÍTICA EXTERNA DO IMPÉRIO, QUE SE AFIRMOU 

PLENAMENTE NO SUL: questão da região do Prata, no sentido 

de garantir a livre-navegação nos rios Uruguai, Paraná e 

Paraguai (rios nascem no Brasil, mas deságuam fora do país). 

O Império não podia deixar Uruguai, Paraguai e Argentina se 

unirem, porque contrariavam os interesses brasileiros no 

estuário platino, daí a intervenção nos países platinos. 
 

AUGE DA PRODUÇÃO CULTURAL DA MONARQUIA ATRAVÉS DO 

ROMANTISMO / INDIANISMO: Imprensa, Artes, Literatura e 

Música.  

 

  2               

OBS:  

Os Partidos Liberal e Conservador possuíam base social semelhante, 

defendendo interesses das elites rurais e urbanas (grandes proprietários de 

terra e escravos e comerciantes) com diferenças regionais.  

  1              Consolidação da Independência 

OBS: 
 

     1831                               1837                            1840 

 
          * AÇÃO                                           * REAÇÃO 

     LIBERALIZANTE                                         MONÁRQUICA 

                                                                      CENRALIZADORA 
 

     1840                              1850                             1870                          1889 

 
         * TENTATIVA DE                         * FUNCIONAMENTO DA       * TRANSIÇÃO IMPÉRIO 

           CONCILIAR AS DUAS                POLÍTICA DE CONCI-           REPÚBLICA 

           TENDÊNCIAS ACIMA                 LIAÇÃO                                 (Crise da Monarquia) 
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                 1850                                                                                                                                   1864                                                            1868                               1870 

 

                                            auge da economia 

 

cafeeira : Brasil com mais de 60% do café mundial sob seu controle;  

 

                                      Lei de Terras e Colonização: terra tornada 

mercadoria / bem econômico (valorização da terra); fim da doação de 

terras (término da Lei de Sesmarias); delimitação das terras do governo 

(terras devolutas – terras que não tivessem proprietário conhecido ou que 

não fossem habitadas por mais de 30 anos com benefícios deveriam ser 

devolvidas ao governo; processo de concentração fundiária; “terra 

c a t i v a ” .  

 

                              Lei Euzébio de Queiroz: lei de abolição do tráfico negreiro 

                              * pressões da Inglaterra capitalista; 

                              * grandes proprietários de terra que estavam sendo 

altamente explorados pelos traficantes europeus de escravos 

(empréstimos a juros elevadíssimos / financiamento para compra) 

 

CONSEQÜÊNCIAS: 1) Tráfico Interprovincial foi intensificado; 

                           2) Liberação de Capital (mais de 60% do meio circulante) 

foi utilizado para formação de empresas de Sociedades Anônimas 

(Código Comercial) interessadas em ferrovias (transporte; portos 

(exportação/importação); telégrafos (diminui distância notícias); bolsa de 

valores e manufaturas  medidas capitalistas. 

 

 
         * Império Brasileiro em guerra para impor a sua ordem na região do 

Prata. 

         * Aparecimento dos fatores econômicos e sócio-políticos, responsáveis 

pela crise da monarquia e pelo declínio do Império brasileiro: 

A) conflitos entre liberais e conservadores a partir de 1866  término dos 

gabinetes de coalizão e início dos gabinetes liberais com Zacarias de 

Góes e Vasconcelos. Pontos de Conflito: retomada dos empréstimos com 

a Inglaterra; questão da abolição gradual ou não do escravismo e 

discordâncias quanto aos rumos da guerra. 

 

B) indicação de Caxias pelo Partido Conservador, após a derrota imposta 

pelos paraguaios ao Exército (ausência de um chefe, indisciplina, 

desorganização, falta de espírito de corporação)  contrário aos 

interesses dos liberais que tinham maioria no Parlamento / agravamento 

dos conflitos entre liberais e conservadores, abrindo uma crise político-

parlamentar com a aprovação de Caxias pelo gabinete liberal  A 

ESPADA COMEÇAVA A PESAR NO PODER POLÍTICO BRASILEIRO. 

     OBS: 1868  agravamento da crise político-parlamentar com a demissão 

do gabinete liberal por causa da manutenção de Caxias no 

comando do Exército brasileiro. 

 

C) crise do escravismo  como resolver a substituição da mão-de-obra sem 

ameaçar a ordem social? Tentativa do Senador Vergueiro do regime de 

parceria (mão-de-obra imigrante / 1847-48) frustrou-se com a revolta dos 

colonos; opção pela imigração subvencionada pelo Estado (importação 

de mão-de-obra / regime do colonato/ Província de São Paulo). 

Ano Chave 
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         1870                                                1871              1873                       1880                1885              1887               1888               1889          

                
 

 

 

 Fim da Guerra do Paraguai 

 Exército adquiriu grande 

dimensão profissional; 

maior importância e 

prestígio na sociedade, 

exigência de melhores 

condições políticas e 

sociais, negada pela 

Monarquia que se 

habituara a colocar os 

militares numa posição 

secundária; 
 

 grande desenvolvimento do 

núcleo primário-exportador 

 

 

 

 

 
 

       

 

 

 

 

 

 
 

PROCLAMAÇÃO 

DA REPÚBLICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cafeeiro  paulista,  evoluindo  gradativa- 

mente para adoção de práticas  capitalistas  

(fazendeiros de café do Oeste Novo Paulista querendo 

modernização econômica / introdução do trabalho livre  

não necessariamente assalariado por meio da imigração; 

 

 Manifesto Republicano: essencialmente  federativo  e  contra  o  unitarismo  publicado   no  Rio   de  

  Janeiro. 

        processo de modernização dos engenhos 
 Longa Seca assolou o Nordeste  

                                            expulsão de milhares de nordestinos 

  

Lei do Ventre Livre, 

adiando a resolução do 

problema    da    mão-de- 

-obra (Lei do R i o Branco). 

 

(medidas paliativas 

para  adiar  a  abo- 

lição / setor agrário 

proprietário    com-

prometido com as 

práticas escravistas-

cafeicultura do Vale 

do   Paraíba    e    do 

 Oeste Velho paulista 

 

      e velhos engenhos 

                   de açúcar no Nordeste. 

Formação do 

Partido Republi- 

cano  em   São 

Paulo (Conven- 

ção de Itu) – PRM / 

defesa do federa- 

lismo 

 Campanha  Abolicionista   ga- 

   nhou dimensões maiores     

(apoio de grupos urbanos). 

 A partir dessa década  gran- 

   de imigração  italiana  para  o 

   Oeste paulista. 

Lei do Sexagenário, 

adiando mais uma 

vez a resolução do 

problema da mão- 

-de-obra (Lei Sarai- 

va Cotegipe). 

Fundação 

do Clube 

Militar 

(corporação militar 

organiza-se). 

Lei Áurea 

(abolição da escravidão) 

 Articulação entre o núcleo 

primário-exportador  cafeeiro  

   paulista e elementos da alta 

oficialidade do Exército 

   

 

IMPORTANTE 
COLOCAÇÃO 

MILITAR COMO ÁRBITRO DA POLÍTICA 

BRASILEIRA / COMO RESPALDO DA 

LUTA   POLÍTICA;  SALVAGUARDA 

DA “ORDEM” PARA A REALIZAÇÃO 

DO “PROGRESSO” (República 

Positivista) 
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  1870                                                                                                                                                                                                                  1889 
 

 
 

                                                                     A) Questão da mão-de-obra / como resolver a crise do escravismo e garantir a economia cafeeira?  

                                                                      B) Questão Militar (militares identificados aos grupos urbanos / maior participação na política nacional / ideal da  

                                                                          corporação militar.  

 

Resistência da Monarquia às mudanças políticas e econômicas 
 

                                                                              REPÚBLICA APARECE COMO  ALTERNATIVA  para  realizar  as   transformações  necessárias na  sociedade  brasilei- 

                                ra  modernização econômica (defendida pelos fazendeiros de café paulistas) e federalismo; com apoio de grupos urbanos organizados, 

                                principalmente militares. 

 

       * agravamento crescente da crise político-partidária, mostrando sérios desentendimentos no interior da classe  dominante:  setores  conservadores   com 

         apoio do Imperador tentando adiar as mudanças X setores progressistas querendo modernização da sociedade (não  comprometidos  com  a  escravi- 

         dão e unitarismo da Monarquia); 

 

       * críticas internas à Monarquia: A) setores da Igreja, não querendo mais a subordinação ao Estado (contra o Regalismo); D. Macedo e D . Vital querendo 

         aplicar decisões do papa e foram punidos pelo Imperador                “QUESTÃO RELIGIOSA” (1872-1875): Igreja era um dos pilares da Monarquia; 

                                                              B) militares, após Guerra do Paraguai, desejam maior participação nas decisões políticas / espírito de corporação e profis- 

         sionalização               “QUESTÃO MILITAR”. 

 

       * conjunto de novas idéias: positivismo (o aperfeiçoamento pela ciência); evolucionismo (“estágio positivo da humanidade” transformações como forma 

          de aperfeiçoamento da sociedade); liberalismo inglês (defesa dos interesses individuais, favorecendo a luta pela ampliação da cidadania) e o federa- 

          lismo norte-americano (descentralização / autonomia dos estados)                essas novas idéias ajudaram a destruir as bases da monarquia. 

                                                                                  

 

 

 

  1870                                                                                                                                                                                                                    1889/ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSIÇÃO DO ESTADO NACIONAL MONÁRQUICO, UNITÁRIO, CENSITÁRIO, REGALISTA, ESCRAVISTA PARA UM ESTADO NACIONAL REPUBLI-

CANO, FEDERALISTA, LEIGO, DE SUFRÁGIO UNIVERSAL (Da Guerra do Paraguai até os primeiros anos do século XX) E MODERNIZADOR RUMO 

ÀS TRANSFORMAÇÕES CAPITALISTAS. 

REPÚBLICA REPOUSARÁ NO BINÔMIO “ORDEM E PROGRESSO”: militares como salvaguardas da ordem e árbitro das decisões políticas, com o 

 objetivo de garantir o caminho para o progresso (identificado ao capitalismo).       

1902 
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