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II Reinado [1840-1889]
Liberais que promoveram a ascensão de Pedro II [14 anos] em 1840. Conselho de Estado foi restabelecido;
código de processo criminal foi modificado [1841] e os juizes de paz perderam importância para a polícia
[criados cargos de delegado e subdelegado; a polícia passava também a processar pessoas e aplicar penas,
além de investigar]; Guarda Nacional reformada [governo central escolhia; a guarda ficou responsável pela
manutenção da ordem e a defesa dos grupos dominantes em nível local; o exército responsável por arbitrar
as disputas, garantir as fronteiras e manter a estabilidade geral do país].
Revoltas liberais em maio e junho de 1842 [São Paulo, Minas e Rio de Janeiro]. Entre os líderes estavam
Feijó e Campos Vergueiro de SP, Limpo de Abreu e Teófilo Otoni, em Minas.
1848 Revolução Praieira em Pernambuco [lembrando do contexto revolucionário me toda a Europa]. Luta
contra a estrutura agrária concentrada e o monopólio do comércio por estrangeiros. Idéias socialistas ainda
existiram [socialismo de Proudhon, Fourier e Owen]. Queixa da perda dos liberais para os conservadores.
Tentaram tomar [2500 homens] Recife, mas foram mal sucedidos. Persistiu a guerrilha até 1850. Federalismo
e fim do poder moderador, expulsão dos portugueses e nacionalização do comércio a varejo; defesa do
sufrágio universal.
A partir de 1847 começou a se desenhar uma espécie de “parlamentarismo” [cargo de presidente do conselho
de ministros]. O imperador usava as prerrogativas do poder moderador quando lhe convia, dissolvia a Câmara
e convocava novas eleições. 50 anos de poder 36 câmaras.
2 partidos: Conservador [saquarema] e Liberal [luzia; mais centralizadores; depois de 1860 descentralização e
luta pela representação política mais ampla dos cidadãos]. Não havia grandes diferenças entre eles. Eram
extremamente corporativistas mais que buscavam algum programa de governo. Muita violência era usada nas
eleições. Em 1870 o “novo” partido liberal propunha: eleição direta nas maiores cidades; senado temporário;
redução das atribuições do conselho de Estado; garantia da liberdade de consciência, educação, comércio e
indústria e abolição da escravatura.
Conservadores [Bahia e Pernambuco]; Liberais {São Paulo, Minas gerais e Rio Grande do Sul]. Cada qual
dos liberais tinha suas razões para a descentralização de poder. Em SP, por exemplo, queriam uma
autonomia provincial em função da classe baseada na produção cafeeira. A descrença nisso tudo gerou o
movimento republicano.
Porque então o Brasil manteve a integridade territorial? Murilo de Carvalho considera que a união se dava
pela homogeneização das classes dominantes [nível superior; muitas vezes de educação comum –
magistrados]; por outro lado, Luís Felipe de Alencastro, afirma que a unidade foi mantida pelo papel do
sistema escravista e o quadro das ri’s [Por mais que Inglaterra quisesse o fim da escravidão, o Brasil era a
única monarquia na região das repúblicas – isso fez com que a pressão inglesa aqui não fosse insuportável;
se houvesse independência ou fragmentação, as províncias teriam que lidar com a Inglaterra].
Século XIX economia cafeeira de exportação [Vale do Parnaíba; bom pela proximidade com o Rio de Janeiro].
As terras, todavia, não tinham demarcações oficiais, em um quadro assim prevalecia a lei do mais forte [forte
é quem tinha condições de manter a terra, se livrar de posseiros, contratar bons advogados e influenciar
juízes para legalizar suas terras]. Investimento no café pressupunha um retorno de 4 anos e com pesado
investimento. Plantar, colher, torrar, exportar – este era o complicado processo. Uma figura se destaca na

venda do café, o comissário [intermediador]. Apesar de produtor e comissário serem brasileiros, as
exportações geralmente eram feitas por empresas americanas e inglesas. Os créditos para produção do café
vinham da Inglaterra que, para piorar, não consumia café de forma que a dívida não podia ser compensada
pela transação comercial.
Pólo econômico brasileiro se deslocou para o centro-sul. Todavia, o governo central ainda se relacionava
separadamente dos poderosos barões do café. Os líderes de províncias raramente eram estas figuras.
Escravidão movia a produção de café, apesar de que quando a escravidão foi extinta a produção continuou a
acontecer normalmente [1827 – acordo que declarou ilegal o tráfico de escravos e o direito de inspeção de
navios à Inglaterra]. Criou-se, a partir de 1831, leis contra traficantes – lei para “inglês ver”. Raramente havia
revolta geral dos escravos com exceção dos da Bahia que em 1835, negros muçulmanos, conhecidos como
malês, se rebelaram. A repressão foi feroz.
O ato conhecido como “Bill Aberdeen” de 1846 que dava aos ingleses de tratar navios negreiros como piratas,
podendo apreender e julgar foi muito mal visto não só no Brasil como na própria Inglaterra. Quando Eusébio
de Queiros assumiu o ministério da justiça em 1849 ele apresentou um projeto de lei para que fossem
tomadas medidas mais duras contra o tráfico, reforçando a lei de 1831. Este projeto virou lei em 1850 e daí o
tráfico foi diminuindo drasticamente. Questões externas [pressão inglesa e possibilidade de invasão argentina
ao Brasil – nós protegidos pelos ingleses] e questões internas [ódio crescente aos traficantes; movimentos
internos como na Bahia e em Pernambuco contra o tráfico] contribuíram para a gradativa extinção.
Lei de Terras – permitia a venda de terras públicas. Porém, o preço era tão alto que impedia que imigrantes
viessem para cá se tornarem donos. Com isso, os imigrantes vinha para se tornar trabalhadores normais.
Com o fim do tráfico, liberou-se capitais (ingleses), no Brasil. No plano político houve a instituição do
Ministério da Conciliação (1853-1856), uma espécie de acordo nacional entre conservadores e liberais. Esta
conciliação durou até 1861.
Foi o primeiro período na história do país de tentativa de modernização capitalista [destaca-se a figura do
Barão de Mauá – de mensageiro de uma empresa importadora inglesa, Mauá passou de sócio, abriu uma
fundição de ferro e aplicou dinheiro em ferrovias, navios e serviço de gás. Crises financeiras de 1860 a 1870
levaram-no à falência em 1875]. A primeira estrada apareceu [Petrópolis-Juiz de Fora]. Foi criado também o
“privilégio de zona” para quem construísse ferrovias. No nordeste foi em Pernambuco que se começou a
modernização, muito em função da necessidade de escoamento da safra de açúcar. Obviamente, a maior
parte dos empréstimos para estas construções vinha da Inglaterra. A linha Dom Pedro II, conhecida
posteriormente como Central do Brasil, resolveu parte do problema de transporte na ligação Rio-São Paulo.
O café aos poucos foi se instalando também no oeste paulista. Esta região tinha sido produtora de açúcar
mas o café era mais rentável. O açúcar só voltou a ser plantado na região nos anos 1940 e 1950. A
construção da estrada de ferro Santos – Jundiaí [1868] facilitou o escoamento do café. Surgiu a Companhia
Paulista de Estradas de Ferro. Lógico que estas estradas e as linhas de comunicação levaram décadas para
serem realmente significativas. O sucesso do oeste paulista [terra roxa mais clima favorável; introdução da
tecnologia do arado e do despolpador para descascamento; classe da burguesia cafeeira] coincidiu com o
declínio do Vale do Paraíba. Vários centros urbanos surgiram em São Paulo e o desenvolvimento foi sendo
beneficiado pelas ferrovias, bancos e comércio. A partir de 1880 veio a migração em massa.
1871 aprovada a lei do Ventre Livre, ou seja, filhos de escravos nascidos após esta data seriam livres. Em
termos de imigração, o governo paulista começou a subsidiar, inclusive viagens, para que imigrantes
europeus fossem para lá. Até um prédio governamental foi construído para receber imigrantes na capital por
um tempo até seu deslocamento até as fazendas. Obviamente a imigração ainda foi muito escassa.

A crise italiana, resultante da unificação dos país e das transformações capitalistas, e os incentivos de
transporte e alojamento, fizeram com que o fluxo de imigração aumentasse. Em 3 anos [1885-1888] o número
chegava a quase 100 mil novos imigrantes.
A Guerra do Paraguai ou Guerra da Tríplice Aliança [1864-1870]
O Vice Reinado da Prata não sobreviveu ao fim do colonialismo espanhol das primeiras décadas do século
XIX – dali surgiram Argentina, Uruguai [1828], Paraguai [1842] e Bolívia. A Argentina foi a primeira se tornar
república.
Solano Lopez chega ao poder em 1862, depois de anos do governo de seu pai. O Brasil pouco se importava
com o Paraguai pois a grande preocupação brasileira era com a Argentina que unificada e republicana
poderia incorporar a inquieta província do Rio Grande do Sul. Então, o Paraguai só servia ao Brasil quando as
relações com a Argentina deterioravam. As divergência com os paraguaios diziam respeito a questões de
fronteira e à insistência brasileira na garantia de livre navegação pelo Rio Paraguai, principal via de acesso a
Mato Grosso.
Mitre derrotou os federalistas na Argentina e se tornou presidente. Era bem visto pelos liberais brasileiros.
Aproximou-se dos colorados uruguaios e defendia a livre navegação dos rios. Isolado, Solano Lopes se uniu
aos blancos uruguaios e aos adversários de Mitre. Neste período, o Brasil tinha problemas com os ingleses
[questão Christie] e depois da apreensão de navios brasileiros pelos ingleses o Brasil rompeu relações com a
Inglaterra [1863]. Após denuncias de violência contra brasileiros no Uruguai, o governo no Império invadiu o
Uruguai para colocar os colorados no poder [1864].
Com medo da possível expansão imperial brasileira, López mandou atacar o navio brasileiro Marquês de
Olinda [1864] e partiu para a ofensiva contra Mato Grosso. Relações diplomáticas foram rompidas e a guerra
começou. No Uruguai, Venâncio Flores, colorado, subiu ao poder. Em março de 1865, o Paraguai declara
guerra à Argentina e em maio é assinado o Tratado da Tríplice Aliança. Brasil [18 mil], Argentina [8 mil] e
Uruguai [1 mil] versus 64 mil do Paraguai mais uma reserva de 38 mil. A superioridade naval brasileira todavia
era patente nas operações de rio. No decorrer da guerra o Brasil aumentou seu efetivo [135 a 200 mil]. Uma
lei de 1866 concedeu liberdade aos “escravos da nação” que servissem no exército. Almirante Tamandaré
derrotou a marinha paraguaia na Batalha de Riachuelo. A maior batalha campal da guerra foi em Tuiuti (1866)
com o comando do Gal. Osório. Caxias, nomeado comandante das forças brasileiras em 1866 em
substituição a Mitre, que enfrentava problemas internos. A fortaleza do Humaitá capitulou em 1868 e em
janeiro de 1869 os brasileiros entraram em Assunção. Solano Lopez foi cercado e morto em 1870. Paraguai
foi destruído e parte da sua população dizimada. A modernização experimentada foi por terra. O Brasil se
endividou ainda mais com a Inglaterra [relações diplomáticas foram retomadas].
A Crise do II Reinado [1870-1889] – início do movimento republicano e os atritos do governo imperial com o
exército e a Igreja. A escravidão terá também a sua contribuição para esta queda.

