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Capítulo 1 Cai a monarquia, começa a 
república

1  Os republicanos são os autores do manifesto publicado 
no jornal A República, em 1870. Com esse documento, 
eles defenderam o fim do Império e a realização de 
mudanças, sobretudo no âmbito das decisões políticas, 
e criticaram a existência de privilégios, pois apenas uma 
pequena parcela da população tinha o direito de par-
ticipar das relações políticas e econômicas do país. As 
críticas se focavam na ideia de que a instituição monár-
quica estava viciada no poder, era ultrapassada e des-
respeitava o direito de liberdade assegurado pela Cons-
tituição. De acordo com a argumentação formulada no 
texto, os privilégios, que carregavam um significado 
enorme para o período, seriam a principal caracterís-
tica das relações humanas na época imperial. Somente 
quem usufruísse de benefícios e das boas relações com 
a monarquia teria assegurados os seus direitos na socie-
dade. Dessa forma, poucos indivíduos controlavam a 
vida política, econômica e social do Brasil, criando desi-
gualdades sociais e divisões nas elites. 

2  A Lei Saraiva previa a reforma do sistema eleitoral bra-
sileiro por meio da restrição ao voto. A discussão sobre 
a reforma se estendeu por certo período, até que foi 
proposto o chamado censo literário, que excluía o 
voto dos analfabetos. Com o censo literário, tanto os 
libertos quanto os estrangeiros acabavam excluídos do 
processo eleitoral, o que assegurava os interesses da 
elite proprietária, a qual, apesar de desejar mudanças 
políticas, defendia a permanência de estruturas sociais. 
Dessa forma, o número de votantes, que já era baixo, 
ficou quase irrisório (cerca de 1% da população), redu-
zindo drasticamente os índices de representatividade 
do sistema eleitoral brasileiro. No entanto, a nova lei se 
mostrava contraditória, na medida em que aceitava os 
votos de elementos antes excluídos, como os não cató-
licos, e proibia os votos de analfabetos. Como é afir-
mado no trecho, foi criada, assim, uma democracia sem 
participação dos cidadãos.

3  C

 A charge de Agostini ironizou o apoio de última hora 
dado pelos cafeicultores do vale do Paraíba – os antigos 
barões do café e principal base social de apoio ao Impé-
rio – ao projeto republicano. Esse apoio aconteceu de 
última hora porque foi motivado pela insatisfação dos 
fazendeiros fluminenses do café com a aprovação da 
Lei Áurea e a abolição, sem indenização, da escravidão. 
Assim, percebe-se como o sistema político monárquico 
estava profundamente entrelaçado ao sistema econô-
mico-social do escravismo no Brasil (o primeiro não per-
sistindo muito após o fim do segundo).

4  A

 A partir da segunda metade da década de 1870, muitas 
críticas foram feitas ao imperador na mídia impressa, o 
principal meio de comunicação do período. Em certas 
publicações, sobretudo as de viés humorístico, a figura 
do imperador foi motivo de charges e de muitas carica-
turas, feitas para zombar e criticar a sua personalidade 
e a sua política, supostamente desinteressada da reali-
dade do país.

5  D. Pedro II foi nomeado imperador do Brasil aos 14 anos, 
por meio do chamado Golpe da Maioridade. Durante 
os 49 anos de seu reinado, muitas ações foram promo-
vidas pelo chefe de Estado, a maior parte agradou ape-
nas uma parcela da população: a elite proprietária de 
terras e escravos. Os grupos políticos foram tratados de 
maneira respeitosa e sempre se alternaram no poder, 
o que estabeleceu o padrão de seu modo de governo. 
Ao longo dos anos, também demonstrou apreço pelas 
letras e pela cultura, assim como pela vida burguesa, 
um fato sempre exaltado de forma positiva e que resul-
tou na construção da imagem “monarca-cidadão”. No 
entanto, no período final de seu reinado, a figura do 
imperador se desgastou e foi motivo de muitas críticas 
públicas, principalmente por parte da imprensa. Assim, 
despontou a caricatura dos jornais da época que retra-
tava o chamado “Pedro Banana”, um imperador desin-
teressado pelo Brasil, pelas relações públicas e pelo 
governo.

6  D 

 O imperador D. Pedro II se recusou a aceitar imposições 
de ordens papais, o que iniciou uma crise com a Igreja 
Católica. Bispos que cumpriam as exigências de Roma 
passaram a ser alvos de perseguições políticas, que 
resultaram em prisões. Tal fato desagradou uma par-
cela da população e gerou movimentações populares 
(até mesmo dentro da família real houve desacordos). 
A crise abalou as relações entre o imperador e os sacer-
dotes católicos, tanto que posteriormente, como se 
afirma no trecho citado, durante a crise de seu reinado, 
o monarca não contaria com o suporte da Igreja.

7  Durante o período monárquico, o imperador tinha o 
poder de decidir sobre questões que envolviam a reli-
gião sem se preocupar com as determinações papais. 
Tal prática existia desde os tempos coloniais, por meio 
do chamado padroado, e não fora substancialmente 
modificada durante os séculos seguintes, nem mesmo 
com a independência. O padroado era uma forma de 
sujeitar membros da Igreja à autoridade do governo 
colonial e, posteriormente, do governo brasileiro. Com 
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a  nomeação de Pio IX como Papa, na década de 1870, 
houve a determinação de separar membros da maço-
naria da instituição religiosa, fato que desagradou o 
imperador do Brasil, pois muitos políticos e parte da 
elite pertenciam a essa organização, inclusive o pró-
prio D. Pedro II. Em razão dessa situação conflituosa, o 
imperador invocou os poderes do padroado e rejeitou 
as ordens papais. O ato provocou desentendimentos 
entre membros do governo e da Igreja, ocasionando a 
prisão de quatro bispos brasileiros. Movimentos popu-
lares se manifestaram contra essa atitude e houve perda 
de apoio da instituição religiosa ao governo. Apesar de 
pontual, esse foi um evento controverso, que revelou 
desgastes na monarquia brasileira. 

8  C

 Após a assinatura do documento da abolição da escra-
vatura, não houve preocupação com inserção dos indiví-
duos libertos na sociedade e na vida econômica. Apesar 
de o fim da escravidão ter sido um marco jurídico impor-
tante, ele não representou uma profunda mudança na 
estrutura social brasileira, que continuou marcada por 
profunda desigualdade e sujeita a preconceitos.

9  Esse período foi marcado por diversas transformações, 
como o crescimento populacional, o fim da escravidão, 
o início da grande imigração europeia, o crescimento 
urbano e o início da diversificação econômica do país.

10  C

 A Proclamação da República aconteceu devido à união 
de alguns fatores: a Questão Religiosa, a Questão Mili-
tar, a insatisfação dos latifundiários com a política impe-
rial e, principalmente, a abolição da escravatura. Diante 
disso, o Império não cabia mais como modelo político 
nacional. Na conjuntura de crise, a mudança de regime 
se afirmou enquanto uma solução para grupos do exér-
cito e da elite agroexportadora assegurarem o controle 
da vida política nacional.  


