Pista 1
Como foi comentado anteriormente, a falta de um sucessor homem poderia
gerar problemas à monarquia. Associado a este fato estava também a própria
tristeza do imperador após perder, ainda bebês, seus dois meninos. Mas houve
um fato que causou graves problemas à coroa. Veja no texto abaixo:
“A guerra sangrenta que envolveu quatro nações sul americanas entre
dezembro de 1864 e abril de 1870 possui causas extremamente complexas, que
envolvem disputas territoriais entre estados cujas fronteiras e identidades
nacionais ainda estavam por se consolidar, e interesses políticos e econômicos
dos países envolvidos na mesma região, o Prata. Argentina, Brasil, Paraguai e
Uruguai envolveram-se em um conflito de proporções épicas que gerou
persistentes mitos, que perduram até hoje a despeito do esforço que os
historiadores têm feito neste século para desmistificar o episódio e seus
personagens emblemáticos. [...] O fato é que o Paraguai teve parte significativa
da sua população dizimada e o Brasil endividou-se severamente.
O Arquivo Nacional possui extensa documentação acerca da guerra do Paraguai,
ou da Tríplice Aliança”.
BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública. Arquivo Nacional. Guerra do Paraguai ou da Tríplice Aliança. Disponível
em: < h
 ttp://www.arquivonacional.gov.br/br/component/tags/tag/guerra-do-paraguai.html>. Acesso em: 2 fev. 2019.

Responda:
Qual foi o evento que causou graves problemas à coroa? Que grave
consequência para o Brasil pode ser percebida no texto?

Pista 2
Os batalhões de negros que partiam para a Guerra do Paraguai “se diziam
voluntários, mas eram quase sempre de recrutados à força”. Em certos círculos
da elite – sobretudo da elite que não participou da campanha – esteve em moda
referir-se a esses soldados, não vendo neles nenhum valor, como “voluntários
de corda” ou “voluntários a pau e corda”.
[...] Depois da guerra, a nova dignidade de soldado vitorioso e cidadão brasileiro
levou o povo negro a demandas até então inimagináveis ou adormecidas.
Demanda, por exemplo, por abolição, cidadania e participação política.
SILVA, Eduardo. O negro e a conquista da abolição. São Paulo: Rev. USP, nº 58, 2003. Disponível em:
<http://www.revistas.usp.br/revusp/article/view/33849>. Acesso em: 2 fev. 2019.

Responda:
Quem lutou na Guerra do Paraguai e por que isso se tornou um problema para
o governo imperial?
Pista 3
Ao fim da Guerra do Paraguai, “o número de negros no Brasil sofreu uma
grande queda, uma vez que havia um branco para cada 45 negros nas forças
brasileiras. A navegação brasileira dos rios Paraná e Paraguai foi garantida. O
Império, de acordo com Eduardo Galeano (1985), ganhou mais de 60 mil km² de
território e levou muitos prisioneiros paraguaios como mão de obra escrava. O
exército brasileiro ficou mais unido e ganhou importância política. Ele tornou-se
um centro de contestação à escravidão e ao Império, e aderiu às campanhas
abolicionista e republicana. A guerra do Paraguai foi uma das causas da queda
do Império brasileiro.”
MILANESI, Dálcio Aurélio. Sobre a Guerra do Paraguai. Maringá-PR: Rev. Urutágua, Nº 05, dez. a mar. 2004. Disponível
em: <http://www.urutagua.uem.br/005/06his_milanesi.htm>. Acesso em: 2 fev. 2019.

Responda:
Que grupo ganhou importância política a partir da Guerra do Paraguai e como
contribuiu para a queda do império brasileiro?

Pista 4
O bispo [...] D. Vital [...] juntamente com D. Antônio de Macedo Costa, bispo do
Pará, [...] foram condenados a pena de 4 anos com trabalhos forçados,
causando grande comoção nacional. Em 1875 a Questão foi encerrada com a
comutação da pena pelo imperador e a anistia concedida aos bispos. Contudo,
a Questão religiosa acirrou a intransigência da alta hierarquia da Igreja [...] De
outro lado, porém, quebrou o encanto da função monárquica. Para as
mentalidades que defendiam o progresso a atuação do governo no episódio
revelou-se fraca e movida unicamente pelos interesses políticos do gabinete
conservador. Para os fiéis [...] a prisão dos bispos indicou o caráter arbitrário
das instituições, distanciando-os do regime. Para a grande massa da população,

ainda presa à religiosidade antiga, tudo aquilo não passara de uma impiedade.
De todos os espíritos, retirava-se do cetro de D. Pedro II a aura mágica, que lhe
tinha assegurado até então o exercício do poder.
SOUZA, Ney. Catolicismo, sociedade e teologia no Brasil império. Atualidade Teológica, Rio de Janeiro, v. 46, p. 127-144,
jan./abr. 2013. Disponível em: <https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/23290/23290.PDFXXvmi=>. Acesso em: 3 fev. 2019

Glossário
Comutação de pena: Substituição de uma pena ou sentença mais grave por
uma mais branda/leve.
Anistia: Ato do poder público que anula condenações.
Comoção: Emoção forte e repentina.
Intransigência: Que não demonstra tolerância.
Arbitrário: Que não tem fundamento lógico; que apenas depende da vontade
ou arbítrio daquele que age.
Impiedade: Ausência de compaixão; crueldade, desumanidade, barbaridade.

Responda:
Que problema ou questão levou à diminuição do poder da monarquia?

Pista 5
A abolição da escravatura também colaborou para o fim do Brasil Império, que
perdeu importante apoio das elites agrárias, prejudicadas com a decisão do
governo de não indenizá-las de acordo com o número de escravos alforriados.
BRASIL. Saiba mais sobre o Brasil Império. Brasília: Governo do Brasil - Notícias - Cultura, 2017. Disponível em:
<http://www.brasil.gov.br/noticias/cultura/2009/11/imperio>. Acesso em: 3 fev. 2019.

Responda:
Por que as elites agrárias deixaram de apoiar o governo imperial?

