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Queridos (as) alunos (as) seguem algumas atividades de História para vocês! Vamos 

começar estudando o final do período do Brasil Império, particularmente o momento do 

governo do imperador D. Pedro II (1840-1889). Antes, porém, vamos relembrar quais 

foram os diferentes momentos do periodo imperial no Brasil (1822-1889).  

 

ATIVIDADE 1: O período do Brasil Império (1822-1889) 
 

 
[retirado de http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=26959] 

OBSERVE  a linha do tempo acima. O período do Brasil Império inciou-se em 1822 com 

a Proclamação da Independência e se estendeu até o ano de 1889 com a 

Proclamação da República.  

a) IDENTIFIQUE o que mudou no Brasil com a proclamação da independência no 

ano de 1822.  
b) IDENTIFIQUE 1 (uma) permanência entre o Período Colonial e o Período 

Imperial no Brasil (ou seja, algo que permaneceu existindo mesmo após a 

independência do Brasil) 

 



Relembrando! ® O Período Imperial (1822-1889) é subdividido em Primeiro Reinado 
(1822-1831) que corresponde ao Governo do Imperador D. Pedro I e Segundo Reinado 
(1831-1889). Já o Segundo Reinado teve dois momentos: o periodo regencial (1831-
1840), momento em que D. Pedro II era uma criança e não podia assumir o trono. Nesta 

época o Brasil Império foi governado por regentes; e o periodo do governo de D. Pedro 
II (1840-1889), quando o imperador assumiu o governo do Império. 

A partir das informações acima ELABORE uma linha do tempo do Brasil Império 

contendo os períodos do Primeiro Reinado e Segundo Reinado (Regência e Governo de 

D. Pedro II) 

 

ATIVIDADE 2: A Economia do Segundo Reinado  
ACESSE o Atlas Histórico do Brasil FGV/CPDOC  https://atlas.fgv.br/ 

Selecione na linha do tempo o período do II Reinado (05) e EXPLORE os mapas sobre: 

- a marcha para o oeste de São Paulo (https://atlas.fgv.br/marcos/expansao-
economica/mapas/marcha-para-o-oeste-de-sao-paulo-0) 

- São Paulo e Rio na fase da cafeicultura escravista (https://atlas.fgv.br/marcos/expansao-
economica/mapas/sao-paulo-e-rio-na-fase-da-cafeicultura-escravista 

- Café e Estrada de ferro (https://atlas.fgv.br/marcos/expansao-economica/mapas/cafe-e-estradas-de-
ferro 
 

Depois de observar os mapas e suas respectivas legendas LEIA o texto disponível que 

trata sobre a economia durante o II Reinado. ELABORE um resumo contendo as 

principais informações sobre o tema. 

 

ATIVIDADE 3: Navegando no site do Museu Imperial 
http://museuimperial.museus.gov.br/servicos-online/tour/visita-interativa.html 

Navegue no ambiente 360° disponibilizado pelo site e conheça alguns espaços deste 

museu que foi residência da família imperial. 

 

ATIVIDADE 4: Visitando a exposição virtual “O Império nos trópicos” 
Acesse a exposição virtual do Arquivo Nacional “O Império nos Trópicos” 

http://www.exposicoesvirtuais.arquivonacional.gov.br/index.php/galerias/10-exposicoes/118-brasil-
o-imperio-nos-tropicos.html 



a) Selecione a galeria Ordem econômica, clique no ícone “Saiba Mais!” e leia o 

texto. Em uma passagem o texto diz que “O Império pretendia-se mostrar moderno, 

civilizado, urbano, sem abrir mão de sua estrutura social marcada pela exclusão e 

hierarquia”. Observe com atenção a sessão de imagens/documentos dessa galeria 

e ESCOLHA 4 imagens que exemplifiquem a afirmação do texto de que o 
Império pretedia se mostrar moderno, civilizado e urbano. Depois ESCOLHA 4 

imagens/documentos que exemplifiquem a afirmação do texto de que o Império 
mantinha a sua estrutura social marcada pela exclusão e hierarquia. 

ELABORE um pequeno texto (até dois parágrafos) para cada conjunto de imagens 

JUSTIFICANDO a sua escolha. 

b) Selecione a galeria Escravidão, clique no ícone “Saiba Mais!” e leia o texto. 

Observe com atenção a sessão de imagens/documentos dessa galeria. Selecione: 

- 2 imagens/documentos que informem sobre os tipos de atividades realizadas pelos 

escravizados nas cidades; 

- 2 imagens/documentos que informem sobre os tipos de atividades realizadas pelos 

escravizados nas fazendas, 

- 2 imagens/documentos que informem sobre como os escravizados eram tratados 

por seus senhores ou pela polícia; 

- 2 imagens/documentos que informem sobre o tráfico de escravizados; 

- 2 imagens/documentos que informem sobre as formas de resistência dos 

escravizados; 

-  2 imagens/documentos que informem sobre a conquista da alforria ou 

emancipação (= liberdade) pelos escravizados; 

 

ATIVIDADE 5: Visitando a exposição virtual Viagens Italianas 
Acesse a exposição virtual do Arquivo Nacional “Viagens Italianas”. 

http://www.exposicoesvirtuais.arquivonacional.gov.br/index.php/galerias/10-exposicoes/9-viagens-
italianas.html 

Selecione a galeria A política imperial de imigração, clique no ícone “Saiba Mais!” e 

leia o texto. A partir das informações do texto RESPONDA: 

a) ELABORE um parágrafo relacionando os termos do quadro de palavras: 

Abolição do tráfico de escravos (Lei Eusébio de Queirós – 1850) – Lei de Terras (1850) – 

Política de Imigração do Estado 

 



Relembrando! ® 1850, Lei de Terras = transformou a terra em mercadoria (“terra 

cativa”); permite a concentração de terra e a continuação do latifúndio; um objetivo central 

era controlar a mão-de-obra rual e impedir o acesso `a terra por parte de imigrantes e 

libertos (ex-escravizados); 

® 1871, Lei Visconde do Rio Branco ou Lei do Ventre Livre = libertou, em tese, os 

filhos de escravizados nascidos a partir daquela data, porém permitindo aos grandes 

proprietários libertá-los como e quando quisessem; 

® 1885, Lei Saraiva-Cotegipe ou Lei dos Sexagenários – libertou os escravos com 

mais de 65 anos.  

Observem que as duas leis acima citadas libertavam os escravizados muito velhos ou 

muito jovens para o trabalho, mantendo a escravidão para os que tinham idade produtiva, 

o que significava também adiar, até quando possível, a abolição imediata da escravidão. 

 

1888, Lei Áurea = a Princesa Isabel decretou a abolição da escravidão em todo o país 

sem indenização.  

Para se compreender a Lei Áurea devemos levar em conta o contexto marcado pelo 

surgimento da campanha abolicionista nos centros urbanos, ganhando cada vez mais 

importância e crescendo na década de 1880. Além disso, aumentavam as fugas e 

revoltas dos escravizados, que não permaneceram passivos, atemorizando a elite 

proprietária. Existia na época um temor de que os escravizados fugissem ao controle 

realizando um grande levante e ameaçando fontalmente a ordem social. 

 

b) EXPLIQUE quais foram os dois projetos distintos de incentivo a imgração para o 

Brasil na segunda metade do século XIX:  

 

A partir das informações do texto disponível no “Saiba Mais!” e com base na observação 

das imagens/documentos e suas respectivas legendas (da exposição virtual desta 

galeria), RESPONDA: 

a) EXPLIQUE como eram as condições de viagem dos imigrantes para o Brasil: 

b) EXPLIQUE como era a vida dos italianos recém-chegados ao Brasil. A realidade 

correspondia `as suas expectativas? 

c) IDENTIFIQUE os tipos de atividades/profissões exercidas pelos imigrantes italianos 

no Brasil: 



[atividade adaptada do livro Projeto Araribá História – 8 ano. São Paulo, Editora Moderna, 

2014, p. 209] 

 

ATIVIDADE 6: Do Império `a República 
 
Acesse o link https://ensinarhistoriajoelza.com.br/fatos-que-marcaram-republica-no-brasil/ 
LEIA o texto e assista ao vídeo sobre o fim do Império e a Proclamação da República no 

Brasil. Com base nas informações, RESPONDA: 

a) IDENTIFIQUE os grupos sociais que defendiam a República no Brasil. Eles 

formavam um grupo coeso? Justifique. 

b) De acordo com o texto e o video de que modo a população mais pobre via o 

imperador e o movimento republicano? 

c) IDENTIFIQUE os grupos que participaram do golpe que levou ao fim da monarquia 

e `a instauração da República no Brasil. 

d) O que aconteceu com o Imperador D. Pedro II e a família imperial após a 

Proclamação da República no Brasil? 


