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Leis pela Abolição 

• Dois grupos defendiam a abolição, os radicais por meio da luta 
e os moderados que pregavam uma saida parlamentar 
 

• 1871 - Lei do Ventre Livre,  
• 1885 - Lei Saraiva-Cotegipe ou Sexagenário,  
• 1888 - Lei Áurea. 

 
 
 

• Uma forte campanha abolicionista foi deflagrada na imprensa, os estados do 
CEARÁ e AMAZONAS libertaram seus cativos ainda em 1884. 

 
  



A Crise do Império 

• O início do fim: 

 

• Não foram os ideais republicanos que 
cresceram, foi a monarquia que se 
enfraqueceu e não foi capaz de enfrentar a 
modernização do Brasil. 



Questão Militar 

• A guerra do Paraguai conferiu prestigio 
político aos militares brasileiros. Nos 
países republicanos vizinhos perceberam 
uma maior participação do exército na 
vida política nacional. 



Questão Religiosa 

• A existência do Padroado e do Beneplácito 
desagradava profundamente a Igreja no 
Brasil. A partir da prisão de Bispos, que 
haviam desobedecido ordens o império 
perderia o suporte da Igreja. 

• Enfrentamento entre setores ligados à 
maçonaria e o clero católico. 

 





Questão Escravista 

• A abolição colocou boa parte da 
Aristocracia Rural, principalmente os 
tradicionais produtores do vale do 
paraíba, contra a monarquia brasileira. 

 



Questão Republicana 

• O partido Liberal à partir de 1868 dividi-se 
entre moderados e Radicais que passam a 
adotar um ideário republicano: 

• O movimento vai se fortificar a partir de 1870 
com o lançamento do Manifesto Republicano 
no Rio de Janeiro dizia: “Somos a América e 
queremos ser americanos”. Três anos depois 
a Convenção de Itu criou o PRP.  



A Monarquia tenta resistir? 

• Propostas de reformas: 

 

• liberdade Religiosa e de ensino,  

• autonomia para as províncias  

• mandato temporário para os senadores. 



Proclamação da República 

• Em 15 de novembro o Marechal Deodoro 
da Fonseca assumiu o comando das 
tropas revoltosas no Rio de Janeiro. Na 
mesma noite foi constituído o governo 
provisório republicano. 

 

 

 



E o povo?? 

• A república brasileira, não alterou a 
realidade social ou econômica do Brasil, e 
nem contou com a participação efetiva do 
povo. 

• Segundo Aristides Lobo, durante a 
proclamação: “O povo assistiu a tudo 
bestializado”. 

 


