
2º Reinado  
1840 -1889 

POLÍTICA INTERNA 

 



• 2 correntes políticas: 

 

– Liberais: profissionais liberais urbanos, latifundiários ligados a 
produção para o mercado interno (áreas mais novas). 

 

                       Descentralização Política 

 

– Conservadores: grandes comerciantes, latifundiários ligados ao 
mercado externo, burocracia estatal. 

 

                                Centralização Política 

– Sem divergências ideológicas, disputavam o poder mas 
convergiam para a conciliação. Ambos representavam elites 
econômicas. 



(1840-1841) -  Ministério Liberal 

Formação Liberal (Ministério)  

•  Medidas tomadas pelo 
governo “liberal” :  

• Anistia aos envolvidos nas 
revoltas do período regencial  

• “Eleições do cacete”  

• Não conseguiram liquidar a 
Farroupilha. 

• Março de 1841 – D. Pedro II 
demitiu o  ministério liberal e 
nomeou outro formado por 
conservadores.  

 



(1841 – 1844) – Ministério Conservador 

Medidas do governo conservador:  

• reforma do Código do processo criminal (1833) – 
duras penalidades contra os subversivos  

• Restabelecimento do Conselho de Estado – dobrou-
se a renda p/ ser eleitor  

• criação do cargo de chefe de polícia nas Províncias  

• 1842 anulação das eleições do cacete. 

 



REVOLTA DOS LIBERAIS 1842 

• SP (Feijó e Tobias Aguiar)  

•  MG (Teófilo Otoni e Coelho da Cunha) para 
pacificar esse movimento foram enviadas tropas da 
Guarda Nacional e do Exército sob o comando do 
Gal. Luís Alves de Lima e Silva (Barão de Caxias) – 
os líderes foram presos e receberam anistia em 
1844. 

 



(1844-1848) – Ministério Liberal 

• 1844 – O imperador demite o Gabinete conservador de 
Carneiro Leão e os liberais voltam ao poder  

•  4 anos de um governo fraco (ministério trocado 6 vezes)  

• manutenção das medidas repressivas adotadas pelos 
conservadores  

• único fato político (1847) importante foi a criação do cargo de 
PRESIDENTE DO CONSELHO DE MINISTROS (1º MINISTRO) 
ponto de partido para o parlamentarismo no Brasil.   

• Em setembro de 1848 o imperador afasta os liberais e entrega 
novamente aos conservadores. 

 



Parlamentarismo às avessas 



Parlamentarismo às avessas 

• O parlamentarismo no Brasil (às Avessas) início em 1847 com 
a criação do cargo de Presidente do Conselho de Ministros 
(escolhido pelo imperador)  

 
• CARACTERÍSTICAS:  
• manutenção do poder moderador 
•  falsa democracia devido ao rodízio no poder. 
 
• FAVORECEU:  
• Preservação da imagem do imperador  
•  fortaleceu a monarquia e consolidou o poder nas mãos da 

aristocracia rural  
•  redução das disputas internas da classe dominante. 



1848 – 1853 – Ministério Conservador 

• 1848 – 1853 – CONSERVADORES NOVAMENTE – Líderes 
Marquês de Olinda e Marquês de Monte Alegre , 
devido a isto ocorre a última rebelião do império. 

 

• 1848 – 1850 -  Revolução Praieira (Pernambuco) 

• causas reais: injustiça social – terras nas mãos dos 
Cavalcanti – idéias socialistas – comércio nas mãos dos 
lusitanos (Jornal Novo Diário localizado na rua da Praia) 
líderes Nunes Machado e Borges da Fonseca 

•  estopim a queda dos liberais 

•  recebeu o apoio popular “essa gente”  

• Pedro Ivo último a resistir foi traído pelo próprio pai 

 



1853-1858  
Ministério da Conciliação 

• Liberais e Conservadores, isolam os radicais de 
ambos os partidos 

• Liberais Radicais – Proclamação da República e 
Abolição da Escravatura 

• Conservadores Radicais – Não desejavam 
nenhuma alteração 

• Com a paz entre os partidos o Brasil volta a 
crescer. 



2º Reinado  
1840 -1889 

POLÍTICA EXTERNA 



A Questão Christie (1861 – 1865): 
Rompimento de relações diplomáticas entre BRASIL  e 
INGLATERRA 
 
Causas: 

1 - Roubo de carga de navio inglês naufragado no RS 
(INGLATERRA exige  indenização) - 1861 
 
2 - Prisão de marinheiros ingleses no RJ (INGLATERRA 
exige desculpas) - 1862 
 

Segundo Reinado – 1840-1889 
A política externa 



Segundo Reinado – 1840-1889 
 

A QUESTÃO CHRISTIE – (1861-1865) 

• A Questão Christie foi um incidente diplomático 
envolvendo o Brasil Império e a Grã-Bretanha. 

• William Christie – Embaixador inglês no Brasil 

• 1861 – Naufrágio do navio inglês “Príncipe de 
Gales” no Rio Grande do Sul 

• A carga do navio foi roubada e Christie exige 
indenização pela carga 

 

 



A QUESTÃO CHRISTIE 
1861-1865 

 • 1862 - três marinheiros britânicos foram presos por 
se envolverem em briga com brasileiros no Rio de 
Janeiro.  

• O Ministro dos Negócios Estrangeiros do Brasil 
solicitou que os dois fossem colocados à disposição 
da justiça brasileira para julgamento. 

 



A QUESTÃO CHRISTIE 
1861-1865 

• O embaixador William Christie revidou ameaçando o 
imperador do Brasil, caso a indenização ao naufrágio da 
embarcação no sul não fosse paga, de punir os 
brasileiros envolvidos na briga, demitir os policiais que 
prenderam os britânicos e forçar um pedido de 
desculpas oficial aos britânicos.  

• Ao contrário do que se poderia esperar, Dom Pedro II 
respondeu que estaria pronto para a guerra.  

• A Esquadra inglesa  aprisionou cinco navios brasileiros 
no Rio de Janeiro e exigindo alta indenização.  

• A situação enfureceu a população brasileira que vivia 
na capital do país, Rio de Janeiro, ameaçando depredar 
propriedades de britânicos no país. 



A QUESTÃO CHRISTIE 
1861-1865 

• Para solucionar a questão, foi escolhido o Rei da Bélgica, 
Leopoldo I. 

 

• Leopoldo I deu parecer favorável ao Brasil, cabendo a 
Inglaterra, a obrigação de pedir desculpas  oficiais ao Brasil. 

 

• Face a recusa inglesa, D. Pedro II rompeu relações 
diplomáticas com a Inglaterra. 

 

• Somente em 1865, com pedido oficial de desculpas do 
governo inglês, o Brasil retorna seus negócios com a 
Inglaterra. 

 

 



• Somente em 1865, com pedido oficial de desculpas 
do governo inglês, o Brasil retorna seus negócios 
com a Inglaterra. 

 



 POLÍTICA EXTERNA 
• Conflitos platinos: 

 

– Causa básica: controle da 
navegação na Bacia do 
Prata. 

– Causas secundárias:  
• Disputas territoriais e 

enfraquecimento de 
rivais. 

• Acesso a províncias do 
interior, especialmente 
MT (BRASIL). 

 



Guerra contra Oribe – 1851 - Uruguai 

Blancos  
 * estancieiros, interior, líder - ORIBE; 

* Recebeu apoio do Pres. Rosas (Argentina) 

  x    

Colorados   
  
• Comerciantes, Montevidéu 
• líder – FRUTUOSO RIVERA 
• Recebeu apoio do Brasil (estancieiros do Sul)  
• Argentina (Gal. Urquiza – Províncias Entre Ríos e Corrientes) 



Conflitos Platinos 

Guerra contra Oribe 

• Oribe é derrubado  

• Rivera assume a presidência do 
Uruguai 

Guerra contra Rosas  1852 - 
Argentina 

Gal. Rosas  

(Presidente da Argentina) 

X 
Gal. Urquiza 

Províncias Entre Ríos 

E Corrientes 

 

 



1864: Guerra contra  Atanásio Aguirre  - URUGUAI 

BLANCOS 
Aguirre + Solano Lopez 

X 

COLORADOS 
Venâncio Flores + Brasil + Argentina 



– 1864: Guerra contra Aguirre (URUGUAI – Blanco) 

• BRASIL invade o URUGUAI, depõe Aguirre e coloca em seu 
lugar o colorado Venâncio Flores. 

• Equilíbrio no Prata é rompido.  



• A Guerra do Paraguai (1864 – 1870): 

– Maior conflito armado da América 
Latina. 

– Antecedentes:  

• PARAGUAI:  

• inexistência de dívida externa 

• Inexistência de  analfabetismo, miséria 
ou escravidão  

• Possuía indústrias, estradas de ferro,  
telégrafo,  

• exército desenvolvido 

• governado ditatorialmente por Solano 
López. 

 Solano López segundo 

a imprensa brasileira 



Expansionismo de Solano Lopez em formar  

“O Grande Paraguai” 

 



Causas do conflito: 

 
• PARAGUAI  sem saída para o mar  

 

• Expansionismo de Solano Lopez em formar “O Grande 
Paraguai” 

 

• “Mau exemplo” – oposição inglesa ao projeto paraguaio 

 

• Rompimento de relações diplomáticas com o BRASIL  

 

• Represália a invasão do URUGUAI e deposição de Aguirre 

 

• Aprisionamento do navio brasileiro Marquês de Olinda que 
navegava próximo a Assunção. 

 

 



Tríplice Aliança 

• 1864 -  Na reunião de Puntas Del Rosário, Brasil, 
Argentina e Venâncio Flores(Uruguai) formam 
uma aliança para ficar contra o Paraguai, tudo isso 
com aval do embaixador inglês Edward Thornton  



TRÍPLICE ALIANÇA (BRA + ARG + URU)   
X    

PARAGUAI 
 

POPULAÇÃO 
(1864): 

PAÍS SOLDADOS 
(1864): 

10 milhões BRASIL 18 mil 

1,5 milhão ARGENTINA 8 mil 

300 mil URUGUAI 1 mil 

800 mil PARAGUAI 64 mil 



Operações Militares: 

 * 1864 – 1865  - ofensiva Paraguaia no Brasil e Argentina  

* 1866 – 1868  - Gal. Bartolomeu Mitre (Argentina) invade o Paraguai  

*  1868 – 1869  - Caxias assume o comando aliado -  (DEZEMBRADA) 

* 1869 –1870 -  Campanha na Cordilheira Conde D’Eu destruiu o restante do 

exército paraguaio. 



Consequências para o Paraguai 

• Cerca de 75%  à  80% da população Morta (homens) 
•  destruição total do Paraguai 
• Destruição do Parque Industrial Paraguaio (Fundição de 

Ibicuí) 
• Paraguai perdeu cerca de 150 mil Km2 (foi dividido entre 

Brasil e Argentina) 
• A economia paraguaia ficou reduzida à agricultura 
•  O país ficou endividado com o Brasil, cuja dívida somente foi 

perdoada no governo de Getúlio Vargas. 
 
 
 



 



População no começo da guerra 800 mil 

População morta durante a guerra 606 mil 
(75,75%) 

População após a guerra 194 mil 
(24,25%) 

Homens sobreviventes 14 mil (1,75%) 

Mulheres sobreviventes 180 mil 
(22,5%) 

Homens sobreviventes menores de 10 
anos 

9800 (1,225%) 

Homens sobreviventes até 20 anos  2100 
(0,2625%) 

Homens sobreviventes maiores de 20 anos  2100 
(0,2625%) 



Consequências para o Brasil  

• Endividamento com a Inglaterra 
•  Brasil anexou, do Paraguai, parte do que hoje é o estado do 

Mato Grosso do Sul 
• Cerca de 50 mil mortos 
• No plano político, os militares saíram fortalecidos, passando a 

influir nos destinos do império (Institucionalização do 
exército) 

• Crise do escravismo (Os negros alforriados, veteranos de 
guerra, passaram a criticar a permanência da escravidão no 
Brasil) 

• Crise do Império (A guerra acelerou a decadência do império 
e abriu caminho para a Proclamação da República) 



Consequências da Guerra para o 
Argentina e Inglaterra 

• A Argentina reconquistou os territórios de Entre Rios e 
Corrientes e anexou parte do território paraguaio. 
Ganhou muito dinheiro abastecendo de suprimentos o 
Exército aliado. 

 
• A Inglaterra obteve grandes lucros fazendo 

empréstimos aos países em guerra e vendendo-lhes 
armas. 

  
 

 


