
Jornal Sans-Cullotes 
Como edição inicial do Jornal Sans-Cullotes, produzido pelos alunos do 2º 
Ano do Ensino Médio do Colégio E.Péry, será abordada a temática do 2º 
Reinado, período da história brasileira que data de 1841 a 1889, época em 
que a nação canarinho foi governada por Dom Pedro II. Nessa lógica, visando 
elucidar tal mote de maneira didática e descontraída, dividimos tal fase em 
variados temas que determinaram o Brasil à época. Em suma, esperamos 
ajudá-los com a matéria e, até mesmo, entretê-los. 

Quem somos? 
Assim como os revolucionários guerreiros Sans-Culottes da célebre Revolução 
Francesa, redigimos este jornal baseados em três lemas fundamentais, os 
quais devem reger, ao nosso ver, qualquer regime democrático. São eles: 
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Guerra do 
Paraguai 
Conheça os bastidores 
da guerra que destruiu 
o Paraguai e 
enfraqueceu a 
monarquia brasileira. 

Barão de Mauá 
Um capitalista 
excêntrico? Um tolo? 
Um gênio? Entenda o 
Barão de Mauá. 

Economia do 2o  
Reinado 
Entenda como as 
manobras econômicas 
de Pedro II definem a 
economia brasileira até 
os dias atuais

LIBERDADE 
Não há democracia 

sem autonomia.

1
IGUALDADE 

Igualdade entre os 
povos, sempre.

2
FRATERNIDADE 

Enquanto humanos, 
somos irmãos. 
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ENTENDENDO O FUNCIONAMENTO 
Vamos entender como funcionava o modelo de 
economia naquela época ? Foi no ano de 1830 que o 
café se tornou o principal produto para a economia 
brasileira, tornando-se então o motor da economia do 
Segundo Reinado aqui no Brasil! Mas só chegamos 
nisso por conta de uma crise que o setor brasileiro 
sofreu na mineração, e na produção do açúcar! Foi 
então que o interesse internacional pelo café 
impulsionou a nova era da economia brasileira!  

A plantação de café começou na região Norte do país, 
porém o seu solo não estava propício para plantações 
em larga escala, e o clima não era o ideal para esse 
tipo de plantação! Foi então que se iniciou as 
plantações no Sudeste no país, onde o solo e o clima 
eram favoráveis. Posteriormente indo para as regiões 
de São Paulo e Minas Gerais. 

Bom, a produção do café em grandes quantidades se 
iniciou no Vale do Paraíba, se caracterizando por uma 
produção com a utilização de trabalhadores 
escravizados. Em seguida, o Oeste Paulista se 
caracterizou como grande centro produtor de café no 
Brasil, apresentando uma organização produtiva mais 
moderna, substituindo o trabalho escravizado, pela 
mão de obra livre, atraindo milhares de imigrantes 
para o país. 

O café possibilitou uma  revolução na economia 
brasileira, principalmente na  região Sudeste do 
Brasil, permitindo o acúmulo de capital, o 

investimento em bancos, o desenvolvimento de 
ferrovias, e o melhoramento do porto de Santos.  

O fim do tráfico negreiro no país, através da Lei 
Eusébio de Queirós, de 1850, foi outro elemento 
fundamental para o crescimento econômico do país, 
porque possibilitou a diversidade de investimentos, já 
que os traficantes de escravos, não poderiam comprar 
mais escravos tendo que mudar seus investimentos, a 
partir disso, as exportações do país aumentaram, e a 
economia brasileira começou a ganhar novos 
caminhos. 

Com isso, a produção cafeeira fez surgir outras 
atividades econômicas veiculadas ao beneficiamento, 
transporte e à venda do café. Os fazendeiros 
tornaram-se acionistas de empresas e também 
surgiram os comissários do café, que trabalhavam na 
parte do comércio externo e na produção e logística 
de transporte. Tudo isso proporcionou aos comissários 
o acúmulo de capital, que serviu para formar 
instituições financeiras e empresas de importação. 

O café também estimulou a modernização na nossa 
sociedade, o processo de urbanização começou no Rio 
de Janeiro e no interior paulista. As ferrovias eram o 
principal símbolo da modernização e a partir da 
expansão desse meio de transporte, os custos para 
transportar o café diminuíram consideravelmente, 
facilitando a ligação com portos exportadores e 
favorecendo o contato da população com o 
capitalismo, causando um grande impacto no país. 
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Você Sabia? 
O Café é a segunda bebida mais ingerida do mundo, atrás somente da água. Tal fato 
é significativo à economia brasileira, já que o país ainda é o maior exportador 
mundial do grão. E você? Vai um cafézinho aí?



O LIBERALISMO ECONÔMICO DO BARÃO 
O Barão de Mauá foi o responsável por trazer o 
liberalismo econômico para o Brasil durante 1860. O 
liberalismo econômico defendia a emancipação da 
economia de qualquer dogma externo a ela, o que 
significa, em outras palavras, eliminar interferências 
que vem de qualquer meio da economia.  

Para os economistas liberalistas, o desenvolvimento 
econômico e a acumulação de riquezas não vem 
através de atividades rurais e nem comerciais, mas 
sim através do trabalho livre, sem intervenções. 
Nesse dizer, eles também defendiam a livre 
concorrência e a proposta de oferta e procura. 

Essa teoria surgiu com o fim do mercantilismo, em 
um contexto onde o capitalismo se populariza cada 
vez mais e precisa-se criar um novo modelo 
econômico, e daí vem a famosa frase do Barão “o 
melhor programa econômico de governo é não 
atrapalhar aqueles que produzem, poupam, 
investem, empregam, trabalham e consomem”. 

SUAS PRINCIPAIS INFLUÊNCIAS PARA O 
BRASIL. 
Barão de Mauá com toda sua influência e potencial, 
deixou grandes legados ao Brasil uma vez que 
participou da construção de três grandes Estradas de 
Ferro: Estrada de Ferro Dom Pedro II (hoje 
conhecida como Central do Brasil), Estrada de Ferro 
Recife – São Francisco e a Estrada de Ferro Santos-
Jundiaí. 

Também deu iniciativa a construção do canal do 
mangue no Rio de Janeiro e foi o responsável pela 
instalação dos primeiros cabos telegráficos 
submarinos que ligavam o Brasil à Europa. 

E no fim da década de 1850, Irineu Evangelista 
fundou o Banco Mauá, MacGregor & Cia, o qual teve 
outras muitas filiais em diversas capitais brasileiras e 
nas cidades de Londres, Nova Iorque, Buenos Aires e 
Montevidéu. Por fim, ajudou a fundar o segundo 

Banco do Brasil, já que o primeiro havia falido em 
1829. 

A OPOSIÇÃO DE IRINEU SOBRE A 
ESCRAVATURA. 
Irineu Evangelista de Sousa, conhecido como 
visconde de Mauá, É considerado, pelos registros 
históricos, como o primeiro grande industrial 
brasileiro. Foi um dos grandes opositores da 
escravatura e do tráfico de escravos, entendendo que 
somente a partir de um comércio livre e 
trabalhadores libertos e com rendimentos poderia o 
Brasil alcançar situação de prosperidade. Todavia, 
somente com a Lei Áurea, de 1888, foi abolida a 
escravatura no Brasil, assinada pela princesa regente 
Isabel. 

No início, ele foi contestado por uma sociedade rural 
e escravocrata, porém hoje em dia ele é considerado 
um símbolo dos empreendedores capitalistas 
brasileiros do século XIX. Foi precursor, no Brasil, do 
liberalismo econômico, defensor da abolição da 
escravatura, da valorização da mão-de-obra e do 
investimento em tecnologia. Em 1860, em seu auge, 
ele controlava dezessete empresas localizadas em 
seis países (Brasil, Uruguai, Argentina, Inglaterra, 
França e Estados Unidos). 
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CAUSAS 
A Guerra do Paraguai teve fins extremamente 
negativos para ambas as partes (Brasil e 
Paraguai), sendo notório os aspectos negativos 
dessa guerra que são perpetuados nas duas 
nações. 
  Nesse sentido, percebe-se a guerra do Paraguai 
como fator discrepante na história dos países, 
vez que aproximadamente 300 mil pessoas 
faleceram durante o período. Ademais, a guerra 
ocasionou na morte de mais 60% da população 
paraguaia e cerca de 80% da população 
masculina foi dizimada, restando velhos, 
crianças e mutilados de guerra. 
 Assim, a guerra que se perdurou por cerca de 6 
anos trouxe aspectos negativos para a 
atualidade, tanto do Brasil como para o 
Paraguai. A economia foi um fator de extremo 
impacto, dado que a indústria paraguaia ficou 
farta, fazendo com que país nunca mais voltasse 
a ter bons índices de desenvolvimento na 
indústria e na economia. Além disso, o lado 
econômico do Brasil foi degradado.  Os gastos 
com a guerra eram muito altos, assim, o país 
necessitou de “injeção” extra de verba. Com isso, 
a implantação de dinheiro para o confronto foi 
proveniente de países ricos, fato que aumentou 
a dívida externa do país.  
  Entre os países ricos se destaca a Inglaterra, 
sendo o único país a lucrar com o conflito. O 
apoio militar e os empréstimos de dinheiro 
feitos ao Brasil tinham alto custo, aumentando, 
assim, a dívida com o país inglês. Outrossim, a 
Inglaterra aumentou sua influência na América 
do Sul, vez que emprestou dinheiro para a 
reconstrução do Paraguai e para o Brasil, 
expandindo seu mercado. 

A GUERRA 
A Guerra do Paraguai ou guerra da tríplice aliança, 
teve como primeira ação hostil do Paraguai a captura 
do navio marquês de Olinda, no qual estava o 
presidente da província de Mato Grosso, que foi 
levado para prisão onde apodreceu e morreu. Após 
tal fato, o exército paraguaio começou a invadir o 

Brasil pelo Mato Grosso e ,em 13 de dezembro de 
1864, o Paraguai declarou a guerra oficial contra o 
Brasil. Com isso, o país platino invadiu Mato Grosso 
até a região de Coxim, mas o que o Brasil não sabia 
era de que os ataques eram apenas uma distração. 
Nesse dizer, o real objetivo de Solano Lopes, 
presidente do Paraguai, era invadir a região sul do 
Brasil, porém os paraguaios tinham de passar pelo 
território argentino. Contudo, eles não receberam a 
benção da Argentina de modo que os paraguaios 
invadem o país e, assim, em contra-ataque, forma-se 
a Tríplice Aliança, composta pelo Brasil, Uruguai e 
Argentina. No entanto, o Brasil não contava com um 
exército expressivo e, então, criou-se a campanha 
voluntários da pátria de Pitangui, recrutando jovens 
para a força militar. Dessa forma, em junho de 1865, 
o Paraguai decidiu invadir novamente a Argentina, 
na região de São Borja, e, com isso, o Brasil 
rapidamente, levou parte do exército para bloqueá-
lo. Então, o Paraguai decidiu fazer um ataque 
surpresa para o Brasil nesse rio e a batalha ficou 
conhecida como a batalha do Riachuelo, a qual o 
Brasil venceu, mas, no entanto, o Paraguai ainda 
avançava pelo rio Uruguai mas, la os Paraguaios 
foram parados pela tríplice aliança na batalha de 
Jataí. 
Posteriormente, os aliados tentaram dominar a 
fortaleza de Curupaiti, porém falharam nessa  
missão. Com a guerra enfim estagnada, os soldados 
começaram a morrer de doenças e os argentinos se 
retiraram da guerra e ,finalmente, Duque de Caxias 
entrou em ação. O Barão treinou os soldados e 
melhorou a higiene deles, iniciando seu plano de 
cercar Humaitá, no qual tem sucesso, isolando a 
fortaleza da capital  e, posteriormente, tomando este 
forte e recuperando as terras brasileiras no Mato 
Grosso. 
Nesse sentido, tem-se a dezembrada, consiste na 
tomada de várias fortalezas paraguaias, de modo 
que, no dia 1 janeiro de 1869, o Brasil chega em 
Assunção, capital do Paraguai, porém Solano foge. 
Então, em 16 de agosto de 1869 acontece a última 
batalha, a célebre batalha de Campo Grande, na qual 
o Brasil saiu vitorioso, mas Solano fugiu novamente, 
e por fim, em 1 de março de 1870 o Brasil arma uma 
emboscada, assassinando o General e dando fim à 
guerra.
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