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               História C – Aula 13 – Prof. Thiago 



A Maioridade de Pedro II 

• Articulado pelos 

Liberais; 

• Fim das Regências; 

• Centralização do 

Poder; 

• Estabilização política; 



O Golpe da Maioridade 

Brasileiros! 

 

• A Assembléia Geral Legislativa do Brasil, reconhecendo o feliz 
desenvolvimento intelectual de S.M.I. o Senhor D. Pedro II, com 
que a Divina Providência favoreceu o Império de Santa Cruz; 
reconhecendo igualmente os males inerentes a governos 
excepcionais, e presenciando o desejo unânime do povo desta 
capital; convencida de que com este desejo está de acordo o de 
todo o Império, para conferir-se ao mesmo Augusto Senhor o 
exercício dos poderes que, pela Constituição lhe competem, 
houve por bem, por tão ponderosos motivos, declará-lo em 
maioridade, para o efeito de entrar imediatamente no pleno 
exercício desses poderes, como Imperador Constitucional e 
Defensor Perpétuo do Brasil. 



As forças Políticas do Império 

Liberais Exaltados 

“Farroupilhas” 

Liberais Moderados 

“Chimangos” 

Restauradores 

“Caramurus” 

Progressistas 

Regressistas 

Partido Liberal 

“Luzias” 

Partido Conservador 

“Saquaremas” 

1831-1834 1835-1837 1837-1870 



As Revoltas Liberais 

• 1841 – D. Pedro II dissolve a Câmara e o 
Gabinete liberal entregando o poder aos 
Conservadores; 

• As medidas centralizadoras irritam os 
liberais que reagem iniciando uma revolta; 

• 1842 – Liderados por Diogo Feijó e Teófilo 
Otoni em São Paulo e Minas Gerais;  

• Repressão é feita por Caxias, os líderes da 
revolta Liberal são anistiados. 



Fim das Revoltas Populares 

• Estabilidade Financeira  

– Organização da grande lavoura do café 

– Empregou a mão de obra e os capitais oriundos 

da mineração 

 

• Atuação firme do exército 

– Luís Alves de Lima e Silva – Duque de Caxias  



O Parlamentarismo Brasileiro 

• Introduzido no Brasil em 1847; 

• Criação do Cargo de Presidente do Conselho 

de Ministros; 

• Alternância constante de Conservadores e 

Liberais no Poder; 

• Chamado de “Parlamentarismo às Avessas” 

 



1848 e a revolução Praiera 

• Criação do Partido da Praia em 1842; 

– Formado por um grupo de Liberais; 

• Idéias Revolucionárias influenciadas inclusive pelo 

socialismo utópico; 

 

• Contra Latifundiários e o Monopólio de 

comércio dos portugueses: 

 


