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Para facilitar seus estudos: 
 

� Leia atentamente os módulos e se achar necessário responda  
NO CADERNO as atividades propostas. Elas não são 
obrigatórias. 

 

� Consulte o dicionário sempre que não souber o significado das 
palavras. Se necessário, utilize o volume da biblioteca. 

 

� Se você tiver dúvidas com a matéria, consulte uma das 
professoras na sala de História. 

 

 

 
 

IMPORTANTE: 
 

NÃO ESCREVA NA APOSTILA, POIS ELA SERÁ 
 TROCADA POR OUTRA. 

 

 A TROCA SÓ SERÁ FEITA SE A APOSTILA ESTIVER EM 
PERFEITO ESTADO. 
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 Estamos acostumados a ver a história do Brasil repleta de heróis... de 
homens quase perfeitos...responsáveis por grandes feitos...Mas será mesmo 
que a nossa história é feita de heróis? 
 
 
 
 
 
 
 

           
 

 

 Direitos nunca são doados. Ninguém dá direitos a outros de mão 
beijada. Direitos não vêm através da caridade. Os poderosos só abram mão de 
seus privilégios depois de terem sido derrotados. O direito é sempre 
conquistado. E conquista envolve luta. O povo trabalhador conquista seus 
direitos quando, unido e organizado, luta para arrancá-los das classes 
dominantes. 
 

 Essa conversa de que quem faz a História são os heróis não é 
encontrada só na escola. Na televisão, nas histórias em quadrinhos, 
vemos aos montes os “salvadores dos oprimidos-coitadinhos”. Sempre a 
mesma idéia: “o povo é fraco, é incapaz, é ignorante...”. 
 

 D. Pedro não foi o autor da Independência do Brasil. Ele era apenas a 
pecinha de uma grande máquina, controlada pelos grandes latifundiários e 
apoiada pela Inglaterra. Se, em alguns momentos, ele assumiu um papel 
importante, e até de liderança; foi porque tinha o apoio de poderosos grupos. 

 

 

Schmidt, MárioNovaes - História Crítica do Brasil 

 
 
 
 
 
    
        
        

        
        

    Bem, para você compreender melhor a história do Brasil entre 
1840 e 1889 – época de D.Pedro - é importante saber antes, alguns 
acontecimentos que modificaram para sempre a vida dos povos da 
América Latina e da África, vamos lá? 

E o povo? 
 

Ah... O povo não 
aparece nos livros 

tradicionais... 
 

QUEM REALMENTE FAZ A 
HISTÓRIA??? 
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Vou 
mostrar 
quem é 
que 

manda! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 Hoje, no momento de globalização em que 
vivemos, é comum encontrarmos produtos com etiquetas 
aonde se lê: Made in Taiwan, Made in Hong kong, Made 
in Korea, ou então as marcas: Pepsi, Coca-cola, etc., 
fabricados por indústrias multinacionais. 
 

 Isto acontece porque as grandes empresas do mundo recebem 
vantagens para construir suas fábricas nos países pobres, principalmente 
através de isenções de impostos, doações de terrenos, mão-de-obra mais 
barata, assim como as leis de proteção ao meio ambiente, nem sempre tão 
rigorosas. Isso facilita a instalação, funcionamento e obtenção de lucros pelas 

grandes empresas estrangeiras. 
 

 Esse processo também ocorre no 
Brasil. Basta você observar que, a 
maioria das indústrias que temos são  

as multinacionais,exemplo: 
Volkswagen que é uma empresa  
Alemã, Coca-Cola que é dos Estados 

Unidos etc. 

  
 

  

 No século XIX, ocorreu também um processo de extensão da exploração 
dos países com tecnologia mais desenvolvida sobre áreas com menor 
desenvolvimento tecnológico. 
 

 Os países industrializados do continente europeu, necessitando de 
matéria-prima e de mercados consumidores para seus produtos, iniciaram um 
processo de expansão e conquista de outros continentes. 

 

 A essa expansão chamamos imperialismo do século XIX ou 
Neocolonialismo. 
 

 O imperialismo do século XIX sobre os continentes africano e asiático foi 
realizado através de conquistas e formação de colônias. 

 

É o imperialismo econômico dos países ricos sobre os 
países pobres. 
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 Na América Latina, o imperialismo se firmou através de acordos com as 

elites e governos locais. 
 

 O imperialismo do século XIX sempre usou de violência para eliminar a 
resistência das populações africanas e asiáticas. 

 

 Porém, não foi apenas no século XIX que os europeus saíram em busca 
de áreas para explorar. Já no século XV, portugueses e espanhóis iniciaram a 
dominação de outras regiões do mundo em busca de riquezas. Foi quando 
Cabral tomou posse do Brasil em nome do rei de Portugal. Conforme o que 
você estudou no módulo 5. 

 

 Existem diferenças entre o colonialismo da época de Cabral (século XVI) 
e o imperialismo do século XIX.  

 
Observe o quadro abaixo: 

  
 Colonialismo do século 

 XVI 
Imperialismo do 
século XIX 

Áreas exploradas 
ou colonizadas 

Américas e África Principalmente África e 
Ásia. 

Países 
colonizadores ou 
imperialistas 

Principalmente Portugal e 
Espanha 

Principalmente 
Inglaterra, França e 
Alemanha. 
Mais tarde, também os 
Estados Unidos e o 
Japão.  

Objetivos • Atender as necessidades 
comerciais européias. 

• Encontrar metais 
preciosos. 

• Atender as 
necessidades 
industriais 
européias. 

• Fundar bases 
navais. 

• Colocar 
excedentes 
populacionais. 

  
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 

A Inglaterra foi um dos países que teve mais colônias no 
século XIX. No entanto, como você viu acima, outros países 

também exerceram esse imperialismo. 
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Saiba que...Saiba que...Saiba que...Saiba que...    
    
    
    
    
    
    
    

  

  
 

 Desde sua independência em relação à Espanha, o governo paraguaio 
adotou uma política de desenvolvimento nacional a ponto de, no século XIX, 
não haver analfabetos no país. O Brasil, até hoje, não conseguiu resolver o 
problema do analfabetismo. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 
 

 
 

   
  
 
 
 
 Bem, o processo de decadência da economia paraguaia teve início com 
a Guerra do Paraguai. 

 

 No período 1865 - 1870, o Brasil, o Uruguai e a Argentina, formaram a 
Tríplice Aliança (um acordo entre esses três países), para lutar contra o 
Paraguai. Entre outros fatores desse conflito, podemos citar: 

 

• Os interesses ingleses em exterminar o exemplo de independência 
que o Paraguai poderia representar para os demais países 
americanos; 

 
 

• O interesse do imperialismo inglês em penetrar no Paraguai; 
 

 

• A política ofensiva de Solano Lopes (ditador do Paraguai), que 
procurava formar o “Paraguai Maior”, por meio da conquista de uma 
saída para o mar através do território brasileiro, argentino e uruguaio. 

 

Se o Paraguai era um 
país desenvolvido no século 
XIX, por que hoje é um 
país pobre, que tem 
grande parte de sua 

economia voltada para o 
comércio de importados de 
Taiwan, Coréia, China, 

etc? 

Na América Latina, o único país que, durante o século XIX 
não ficou sob o domínio inglês foi o Paraguai. 
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Observe no mapa abaixo a localização do Paraguai: 
 

   

  É importante salientar que, a partir de sua industrialização, tornou-se 
importante  para o Paraguai uma saída para o mar que lhe proporcionasse 
comércio com outros países. A guerra se tornou inevitável. 

 

 Não podendo interferir diretamente na região, a Inglaterra patrocinou o 
Brasil, Argentina e Uruguai que derrotaram o Paraguai reduzindo-o a um 
estado de miséria. 

 

 Ao final do conflito, o Paraguai estava arrasado: 96% dos homens e 
55% das mulheres haviam morrido. De seus 800 mil habitantes, restavam 
apenas 194 mil.  

  

 As terras pertencentes a pequenos produtores foram vendidas a 
estrangeiros, que passaram a cobrar para que os antigos donos pudessem 
trabalhar nelas. 

 

 Os objetivos ingleses foram plenamente alcançados: o Paraguai 
não representava mais uma ameaça e passou a depender da economia 
inglesa. 

 

  Argentina, Uruguai e Brasil tiveram inúmeras mortes em seus exércitos, 
além de aumentarem suas dívidas com os ingleses. 

 

 O Brasil e seus aliados ganharam a guerra contra o Paraguai, acabando 
com a sua economia. Entretanto, todos os países que participaram dessa 
guerra, ficaram dependentes economicamente da Inglaterra. 
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O exército brasileiro quando voltou da guerra começou a exigir maior 
importância e participação na vida política passando a defender as idéias 
republicanas, acelerando a queda do Império e o processo de implantação de 
um governo republicano. 
 

 

 

 

 

 
 

1840-1889 
 

ORGANIZAÇÃO POLÍTICA 
 
 
 Ao assumir o trono em 1840, com 

apenas 14 anos de idade, D. Pedro II, para 
dar uma aparência democrática ao seu 
reinado adotou idéias liberais (lembre-se 
que liberalismo é o conjunto de idéias que 
pregam a liberdade individual nas 
atividades econômicas e políticas). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Para responder em seu caderno:Para responder em seu caderno:Para responder em seu caderno:Para responder em seu caderno:    
 
1. “A Inglaterra foi o país que mais se beneficiou com a Guerra entre 

Brasil e Paraguai”. Explique a afirmativa. 
 

Como pode 
um garoto ter 

idéias tão 
sinistras?? 

D. Pedro IID. Pedro IID. Pedro IID. Pedro II    
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Você sabia que... 
O menino Pedro de Alcântara, filho de D. Pedro I, só poderia assumir o 
governo ao atingir a maioridade, (18 anos). Os representantes do Partido 
Liberal decidiram antecipá-la e deram o golpe da maioridade, isto é, 
articularam-se para declarar Pedro maior de idade no dia 23/7/1840. No ano 
seguinte, com 15 anos, foi coroado imperador, recebendo o título de D. 
Pedro II. 

 Na verdade, essas idéias liberais vinham dos partidos que se 
revezavam no poder: o partido Liberal e o Conservador. 
 

 Até que em 1848, entrou em vigor a lei que implantou o Parlamentarismo 
no Brasil. O governo de D. Pedro II é conhecido como “Parlamentarismo às 
avessas”. 

 

Veja por quê: 
 

 O Parlamentarismo é um sistema de governo no qual o povo elege os 
parlamentares (deputados e senadores) e estes aprovam ou não um primeiro 
ministro indicado pelo chefe de Estado, que exercerá as funções de chefe de 
governo. É isso o que ocorre na Inglaterra e na Itália dentre outros países, nos 
dias de hoje, sendo considerado um governo democrático. 
 

 No Brasil, porém, quem escolhia o presidente do conselho de ministros 
(primeiro ministro) era o imperador e, na realidade, era ele próprio que exercia 
de fato o governo, pois nenhuma lei aprovada poderia entrar em vigor sem a 
aprovação de D. Pedro II, o que impedia a democracia, pois o Imperador 
continuava centralizando todo o poder do país na sua pessoa, através do 
poder moderador, que dava amplos poderes ao Imperador. Nessa época, o 
voto era censitário, isto é, só participava da vida política quem tivesse renda 
superior a cem mil réis e fosse do sexo masculino. Poucas pessoas tinham 
condições econômicas para votar. 
 

 Apesar do crescimento da economia cafeeira e do início da 
industrialização, a situação da grande maioria da população brasileira era de 
pobreza e miséria. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 Isso é o que você pensa! As reações surgiram através de revoltas em 
várias regiões do Brasil. 
 

 Uma dessas revoltas foi a Revolução Praieira (1848), que ocorreu em 
Pernambuco, na qual os participantes propunham a forma de governo 
republicana. 
 

Mas, será que essa política 
era aceita por todos os 

brasileiros? 
Não havia nenhuma  reação do 

povo? 
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Nada de 
mexer na 
grande 
propriedade! 

 Com isso, queriam que o governo fosse exercido não mais pelo 
Imperador, mas por um Presidente da República. 
 

Suas reivindicações eram: 
 

• Voto livre e universal (todos poderiam votar); 
• Trabalho para todos os cidadãos; 
• Comércio controlado por brasileiros (queriam livrar-se dos comerciantes 

portugueses); 
• Garantia dos direitos individuais. Interessante notar que essas garantias 

dos direitos individuais não se estendiam aos negros. 
 
 

  
 Porque no Brasil não era interessante que os escravos se 
tornassem livres, pois os proprietários de terra perderiam quase toda 
mão-de-obra. 
 

 Bem, o exército do governo imperial, comandado pelo Duque de 
Caxias, aniquilou a revolta, punindo severamente os participantes mais pobres. 
 

 Além das revoltas populares, também ocorreram outras, só que dessa 
vez, organizadas 
pelos ricos 
proprietários de 
terras que 
dominavam 
os partidos 
Conservador 
e Liberal. 
 

 
 Bom, como 
era de se esperar, 
esses partidos 
mantinham constante 
disputa entre si para 
assumir o poder junto 
ao imperador 
utilizando, para isso, 
qualquer método fraudulento durante o pleito eleitoral. 
 

 Por conta das tais disputas, em 1842, uma onda de protestos chamados 
Revoltas Liberais, abalaram os laços de amizades entre o partido e o 
imperador, pois D. Pedro II havia nomeado um ministério com políticos do 
grupo conservador. 
  

 

Por que, se a abolição da escravatura já havia sido feita em 
grande parte dos países americanos? 
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 O protesto armado teve início em Sorocaba (SP) comandado pelo 
Brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar e pelo Padre Antonio Feijó, contando com o 
apoio dos revoltosos de Teófilo Ottoni, em Minas Gerais. 
      
  Essa revolta foi vencida pelas tropas do exército imperial, comandadas 
pelo Duque de Caxias. 
 
  O Padre Diogo Antonio Feijó foi preso quando estava à frente dos 
revoltosos, sobre a ponte do Rio Sorocaba. 
 
 Caxias prendeu o Brigadeiro Tobias onde hoje abriga um museu 
conhecido como Casarão do Brigadeiro, situado no distrito de Brigadeiro Tobias 
(bairro de Sorocaba). 
 

Presos os principais líderes, a Revolta Liberal terminou, sem qualquer 
alteração na política brasileira. 

 

 

 
 
 

 

      
     
 
 
           A economia continuava baseada nas características da economia colonial, ou seja, com produtos rícolas voltados para a exportação, latifúndio, escravidão e depe
 
 Sem dúvida, a maior riqueza do Brasil 
durante o Segundo Reinado foi o café. A partir de 
1850, as exportações do café representavam mais 
da metade do total das exportações brasileiras. 
 

  Os principais compradores de café foram os países 
europeus e, no fim do império, também os Estados Unidos. 
 
 Além do café, outros produtos eram também exportados: o açúcar, o 
algodão, o fumo, o cacau e a borracha. 
 

   A pecuária continuava a ser a principal atividade econômica do Sul e foi 
responsável pela ocupação e povoamento de novos territórios. Era o único 
produto que não se voltava para a exportação. 

 
 
 

    

Para Responder em seu caderno:Para Responder em seu caderno:Para Responder em seu caderno:Para Responder em seu caderno:    
 

2. Explique o termo: “Parlamentarismo às avessas”. 
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 Você sabe que para montar uma indústria são necessárias algumas 
condições básicas: 
 

• Capital para aquisição dos meios de produção (prédio e máquinas); 
• Mercado consumidor (compradores para os produtos); 
• Mão-de-obra disponível. 

 
Observe: 
 Durante todo o período colonial foi proibida a formação de indústrias. Os 
produtos ingleses sempre entraram no Brasil em larga escala, consumidos 
principalmente pelos grandes proprietários de terras. 
 

  Somente a partir de meados do século XIX as indústrias passaram a ter 
importância no Brasil, quando a produção industrial brasileira passou a se 
desenvolver. Isso ocorreu devido a certos fatores do momento: 
 

� Capital disponível nas mãos dos cafeicultores (os chamados barões do 
café); 

 

� Extinção do tráfico de escravos e a liberação de capital que, então, pôde 
ser aplicado nos setores industriais; 
 

� A tarifa Alves Branco que, indiretamente, favoreceu as indústrias 
nacionais pois 
aumentava os impostos 
sobre os produtos 
importados; 
 

� Grande quantidade de 
mão-de-obra disponível, 
principalmente de 
imigrantes. 

 

Embora muitas 
indústrias nacionais tenham se 
desenvolvido durante esse 
período, o setor agrícola 
permaneceu predominante no 
Brasil até a década de 1850. 
         Nessa época, começa a ser empregada na agricultura, a mão-de-obra 
vinda principalmente da Europa, dando origem a uma grande corrente 
imigratória.  
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 Os historiadores afirmam que os imigrantes que para cá vieram traziam 
como única experiência de trabalho as atividades rurais, ou seja, a mesma do 
ex-trabalhador escravo. No entanto, a eles estavam reservadas as novas 
oportunidades de trabalho. Em 1901, um estudo sobre a indústria paulista 
calculou que 90% dos operários industriais eram imigrantes. Observando esse 
estudo, podemos perceber que ex-trabalhador escravo foi de fato expulso do 
processo de industrialização que se iniciava no país. 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
 
   

  Hoje a importância do trabalho negro é relatada por diferentes 
estudiosos.  Não só o ouro ou o açúcar, mas a produção do tabaco, do 
algodão, do café entre outros, foi resultado do trabalho escravo. Apesar disso, 
o povo negro foi praticamente excluído da nova ordem que se instaurou a partir 
de 1888. A partir desse momento, passou a ser associado a problemas de 
saúde pública, criminalidade, entre outros (assunto que você verá mais adiante) 
Aos portadores de pele branca pertencia o futuro do Brasil, sonhavam as elites. 

 

 Alguns surtos imigratórios foram incentivados pelo governo e por 
fazendeiros brasileiros, principalmente depois que o governo pressionado pelos 
ingleses, aprovou a Lei Eusébio de Queiroz. 
 

 
 
 
 
 
 

 Essa lei que proibiu o tráfico negreiro para o Brasil, aliada à atitude 
inglesa de fiscalizar os navios negreiros e de aprisionar os traficantes de 
escravos, em pleno Oceano 
Atlântico, provocou grande 
aumento do preço dos 
escravos. 

 
 
 
 
 

Nas cidades, os negros 
exerciam qualquer tipo de 
atividade para garantir sua 
subsistência e ainda 

recebiam maus tratos. 

Em Tempo...Em Tempo...Em Tempo...Em Tempo...    
Não podemos esquecer que o ex-trabalhador escravo havia sido 

o principal produtor de riquezas durante quase quatro séculos, no 
entanto, não recebeu nenhum tipo de indenização, tendo sido 
entregue à própria sorte. 
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Mas, qual seria o motivo da preocupação da Inglaterra  
com os negros escravizados? 

 

 

 
 

 As pressões inglesas surgiram em função do  desenvolvimento industrial 
e foi um dos fatores determinantes do processo da abolição da escravatura. 
Cada escravo liberto implicaria na substituição do trabalho escravo em 
assalariado e conseqüentemente no aumento do mercado consumidor. 

 

   Em função disso, como já dissemos, no ano de 1850 foi aprovada          
a Lei Eusébio de Queiroz que proibia tráfico de africanos para o Brasil, ou 
seja, a partir dessa data, não poderia mais haver entrada de escravos africanos 
no país. 

 

   Esse processo de abolição foi lento graças à resistência da aristocracia 
escravista composta pelos senhores de engenho e cafeicultores do Vale do 
Paraíba, que conseguiram a assinatura de leis com o objetivo retardar a 
abolição, pois essas leis foram abolindo aos poucos a escravidão, e não 
totalmente, como deveria ser feito logo de início. 

 
 

 

 

 
  
  
 
 Pela Lei do Ventre Livre (1871), os filhos de escravos nascidos a partir 
da aprovação da lei estariam livres, porém, ficariam sob a tutela do proprietário 
até completarem 21 anos, ou seja, apesar de libertos continuavam vivendo nas 
mesmas condições dos escravos. 

    
 
 
 
 

 

 

  A Lei dos Sexagenários (1885), libertava os escravos com mais de 65 
anos de idade. Na realidade a lei beneficiava os proprietários de escravos que 
ficaram livres dos idosos, o que também não resolveria a situação do escravo, 
porque poucos chegavam até essa idade. O escravo trabalhava até morrer, 
sem direito algum de usufruir dos frutos do seu trabalho.  
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Será que os    
trabalhadores 
da ativa e os 
aposentados 
usufruem dos 
frutos do seu 
trabalho? 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
Até o momento, da elaboração desta, a legislação prevê a aposentadoria 

do trabalhador: para as mulheres, aos 30 anos de contribuição com a 
previdência e 55 anos de idade. Para os homens, aos 35 anos de contribuição 
e 60 anos de idade. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
   
   
 
  Em 13 de maio de 1888, data oficial da abolição da escravatura, menos 

de 20% dos negros encontravam-se na condição de escravos, pois a maioria já 
estava liberta, em razão de fugas e rebeliões.  

 

Para Responder em seu caderno:Para Responder em seu caderno:Para Responder em seu caderno:Para Responder em seu caderno:    
 

3. Qual foi interesse da Inglaterra na abolição da escravidão no Brasil ? 
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Crianças em uma favela carioca. 

 
  Vemos que assinatura da Lei Áurea, pela princesa Isabel, não foi um ato 

de bondade. Ao contrário do que diz a história oficial, a lei apenas reconheceu 
algo que já se dava na prática. Além disso, deveu-se também às pressões 
internacionais para que o Brasil criasse um mercado consumidor dos produtos 
europeus, o que só poderia ser feito por trabalhadores assalariados, conforme 
você já viu neste módulo. 
 

  
 Mesmo com a extinção 
da escravatura, ainda existem 
as desigualdades raciais, 
apesar de todo o discurso de 
que no Brasil existe uma 
democracia étnica. 

 
É importante saber que  

a história da resistência negra, 
com todos os seus detalhes, 
ainda está para ser contada. Só 
muito recentemente a história 
oficial tem se ocupado em 
resgatá-la. 
  

No entanto, essa 
resistência é marca registrada 
da história brasileira. Antes e 
depois da abolição. 

 
 Como exemplo dessa 
trajetória de luta, temos entre 
1903 e 1963 um fenômeno em 
São Paulo que tem sido 
estudado por muitos cientistas 
sociais: o surgimento de mais 
de 20 diferentes jornais 
escritos por negros. 
 

 Esses jornais eram mantidos pelos próprios negros, com a colaboração 
de membros da comunidade que se uniam para ajudá-los. Eles são um fato 
único no Brasil: revelam a determinação em manter a organização dos negros. 
 

  As discussões nesses jornais, a colocação permanente dos problemas 
da comunidade negra, as denúncias contra o racismo e a violência policial 
contra os negros levaram à criação do maior movimento político negro do 
Brasil: A Frente Negra Brasileira. 
 

 Criada em 1931, na Rua da Liberdade, em São Paulo, a Frente Negra foi 
um movimento de caráter nacional, com repercussão internacional. Abrigou 
milhares de negros e, transformou-se em partido político, em 1936. No entanto, 
em 1937, o então Presidente da República Getúlio Vargas dissolveu todos os 
partidos, entre eles a Frente Negra Brasileira. 
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 Atualmente jovens, universitários, pesquisadores, sindicalistas, grupos 
culturais, mulheres, intelectuais, agrupam-se cada vez mais em organizações 
de combate ao racismo. Contam muitas vezes com aliados brancos – 
estudiosos e militantes que acreditam cada vez mais na luta anti-racismo.     
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 Em substituição a Lei Afonso Arinos de 1951, 
O Congresso Nacional aprovou em janeiro de 1989, a 
lei Caó que define os crimes resultantes de 
preconceitos de raça ou cor. A partir da criação dessa 
lei, o Brasil adota princípios constitucionais e 
legislações que proíbem a discriminação racial. A 
prática discriminatória não ofende somente a 
dignidade da pessoa humana, mas fere também uma 
das bases da democracia: o direito à igualdade. 
 

 A idéia de que todos são iguais perante a lei significa que todas as 
pessoas devem desfrutar das mesmas oportunidades, embora as pessoas e os 
grupos sejam diferentes, seus direitos são iguais. 
  

 

Bem, agora que você já sabe um pouco mais sobre as leis, 
vamos voltar à década de 1880 e 1890... 

    

 

  
 
 
 
 
 
 
 A década de 1880-1890 foi marcada por 
crises cada vez mais agudas, determinadas 
pelas seguintes situações: 
 

• Embora, por acordo feito, liberais e 
conservadores dividissem o poder político entre 
si, havia grande insatisfação popular devido à 
situação de miséria. As escolas eram mantidas 
e freqüentadas pelos filhos da elite, 
permanecendo, a maioria do povo, no 
analfabetismo e na ignorância. Este fato, aliado 
ao voto censitário, impedia a participação 
popular na política do país. 
 

Lei Caó 
A Lei 7.716 contra a 
discriminação racial 
foi criada pelo 
deputado negro 
Carlos Alberto Caó, 
por conta disso, tem 
o seu sobrenome. 
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 República: forma de governo pelo qual o povo escolhe seus 
representantes que governam por um tempo determinado. 
  
 A República pode ser parlamentarista ou presidencialista. 
 

  Na República Parlamentarista o presidente é o chefe de Estado e o 
primeiro ministro é o chefe de governo escolhido pelo parlamento 
(Congresso Nacional). 
 
  Na República Presidencialista o presidente acumula as funções de 
chefe de Estado e chefe de Governo. 
 

• Muitos fazendeiros, descontentes com a administração de D. Pedro II e 
querendo assumir o poder político, passaram a defender a forma republicana 
de governo para o Brasil. 
 

•  Os militares, após a Guerra contra o Paraguai passaram a exigir 
melhores condições de trabalho, o que causou vários atritos com o 
imperador D. Pedro II. 

 

•  A Igreja, no Brasil, era obrigada a obedecer a vontade de D. Pedro II, 
que estava acima das ordens do Papa. Isso gerou crises entre a Igreja e o 
Império. 

 

•  A partir da Abolição da Escravatura, o segundo reinado deixou de 
receber apoio dos senhores engenho e dos cafeicultores escravocratas do 
Vale do Paraíba, pois a fonte de riqueza desses latifundiários era a mão-
de-obra escrava. 

 
 
 Com o lançamento do Manifesto Republicano de 1870 e a Convenção 
realizada na cidade de Itu, em São Paulo, o movimento republicano ganhou 
forma e se organizou através da fundação de partidos republicanos, como o 
PRP (Partido Republicano Paulista) e PRM (Partido Republicano Mineiro). 
 
 

   

 

 Aliados a esses fatores, idéias liberais, pregando liberdade econômica 
sem a intervenção do Estado chegavam ao Brasil estimulando o movimento 
que via forma republicana de governo, a solução para os problemas do Império. 
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Agora sim 
minha vida 
vai mudar! 

Dessa forma, no dia 15 de novembro de 1889, 

Marechal Deodoro da Fonseca... 

 

 

 
 

  
 Porém, a proclamação 
da República apenas 
assegurou os interesses dos 
cafeicultores, pois foram eles 
que governaram no período 
de 1894 a 1930. 
 

 Enquanto isso, a 
situação da maioria da 
população continuou 
marginalizada do processo 
econômico, social e político. 

 
Saiba que os primeiros anos 

da República brasileira, foi  
chamada de                
República Velha. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
����ASPECTOS POLÍTICOS 

 
 

    Após a proclamação da República (15/11/1889), foi eleito, 
de forma indireta, o primeiro presidente do Brasil. Por um 
pequeno período (1889-1891) conhecido como República 

da Espada, porque o Brasil foi governado por Marechal 
Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, que eram militares. 
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Nesse período, a censura foi intensa sobre a população: grupos políticos 
e intelectuais que se manifestassem poderiam ser presos, mortos ou 
exilados, (expulsos do país) por criticarem a política governamental. 

 

  
 Atualmente, a liberdade de criticar as ações do governo é maior e as 
eleições ocorrem em períodos regulares e determinados pela Constituição, 
aprovada em 1988. 

 
 

Porém, isso não quer dizer que hoje a situação do povo seja  
melhor do que no primeiro período republicano,  

pois a miséria, o analfabetismo e o desemprego são uma realidade 
vivenciada por milhares de brasileiros. 

 

 
 

E como era a política brasileira na República Velha? 
 
 
 
   O Congresso Nacional aprovou, em 1891, uma Constituição na qual foi 

instituída a eleição direta para os cargos políticos, porém o voto não era 
secreto, mas aberto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Com o voto aberto essa organização eleitoral abriu espaço para que a 

corrupção e as fraudes fossem atitudes comuns naquela época. Tal realidade 
perpetuou os ricos fazendeiros — Coronéis do café — no poder político, pois 
ficou fácil para eles (ricos fazendeiros) decidirem em quem a população deveria 
votar. Esse tipo de controle foi chamado de CORONELISMO. 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

Era isso o que acontecia na República Velha. 

Eleição Direta: sistema pelo qual o povo elege seus representantes 
através do voto, que pode ser: secreto ou aberto. Neste último caso, todos 
podem saber em quem os eleitores votam. 
 

Eleição Indireta: os candidatos são eleitos pelos membros do Congresso 
(deputados e senadores). 
 

Você já pensou se o seu Você já pensou se o seu Você já pensou se o seu Você já pensou se o seu 
patrão exigisse em quem patrão exigisse em quem patrão exigisse em quem patrão exigisse em quem 

você deve votar?você deve votar?você deve votar?você deve votar?    
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 O coronelismo foi responsável pela: 
 
 

• Política dos Governadores: os Governadores indicavam quem deveria 
substituí-los e escolhiam os candidatos a Presidente. 
 
• Política do Café-com-leite: São Paulo, como o maior produtor de café, 
e Minas Gerais como o maior produtor de gado leiteiro, se revezavam 
indicando, cada um deles, o seu candidato à 
presidência da república. 

Os governadores, os políticos paulistas e 
mineiros só conseguiam se manter no poder 
devido ao apoio dos coronéis que garantiam 

os votos necessários à eleição. 
 

  
 Os coronéis usavam de violência ou 
faziam muitos favores aos trabalhadores rurais: 
terras, ajuda em caso de doença, arranjavam e 
emprestavam dinheiro. Em troca exigiam o voto 
dos eleitores para seus candidatos. Isso foi 
chamado de voto de cabresto. 

 
 

 

 
 
 
 
  

����ASPECTOS ECONÔMICOS E SOCIAIS: 
 
  Na República Velha, a desigualdade social era muito grande. 
 
 

  Você estudou, no item anterior, que os ricos coronéis comandavam a 
política brasileira. 
 
 

 Quando você vê os noticiários da TV, percebe que as notícias giram 
sempre em torno da alta criminalidade existente no país, do nível de corrupção 
cada vez mais vergonhoso, da pobreza cada vez maior, desemprego, falência 
dos sistemas de saúde e educação e outros problemas sociais que atingem 
principalmente as classes de baixa renda. 
 

         Como você já pôde ver, desde o tempo da Colônia que as desigualdades 
sociais existem.  

   VOTO DE CABRESTO 

Para Responder em seu caderno: 
 

4. Sintetize, quer dizer, escreva em poucas palavras os principais aspectos 
políticos da República Velha. 
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  Quando a República foi implantada no Brasil, o povo teve esperanças de 
que isso fosse mudado, mas não aconteceu mudança alguma. A sociedade 
sempre foi dividida em classes distintas, a riqueza sempre concentrada nas 
mãos de poucos. 
 

     Através da pirâmide da estratificação social, você pode perceber que a 
desigualdade social existente no Brasil, não foi superada com a proclamação 
da República. 

 
 

A sociedade ficou dividida da seguinte forma: 
 
 

 
 
                                                                   Grandes fazendeiros 
 
 
                                                                        Classe média urbana 
 
 
                                                                                Classe trabalhadora 
                                                                                       

 
 

• grandes fazendeiros que também investiam capital na montagem 
de indústrias. 

• classe média urbana que, devido ao sistema eleitoral via-se 
destituída da participação política. 

• classe trabalhadora, constituída por trabalhadores urbanos e 
trabalhadores do campo explorados pelos fazendeiros e industriais; 
eram manipulados através do voto de cabresto. 

 
       Esse predomínio dos ricos fazendeiros na sociedade pode ser explicado 

pelo fato de que eles detinham o poder econômico, isto é, eram os donos dos 
latifúndios (grandes extensões de terra) e alguns que se mantinham na 
atividade industrial. 

 

       O principal produto de exportação nesse período foi o CAFÉ. Como o 
café proporcionava altos lucros aos produtores, a cada ano os fazendeiros 
plantavam maior número de pés de café. 

 

       A produção em grande escala passou a não ser 
totalmente comprada pelo mercado consumidor interno e 
externo. Dessa forma, o excedente (sobra) provocava quedas 
constantes nos preços do café. 

 
 
Se o café era a fonte de riqueza dos fazendeiros, essas quedas de preço 

não provocaram crise para eles? 
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Para Responder em seu caderno: 
 

05.   Explique por que os grandes fazendeiros formavam a classe alta no 1º 
período da República Velha. 

 

06.   A maioria das indústrias brasileiras são multinacionais. Justifique. 
 

     NÃO, pois como você percebeu, quem controlava o governo eram os 
ricos fazendeiros. Dessa forma, eles criaram mecanismos que os protegiam de 
crises com por exemplo:  

         O governo, através de empréstimos no exterior, comprava o café dos 
produtores, pelo preço de mercado guardava em grandes armazéns para 
vendê-lo depois a bom preço. 

      Porém, esse bom preço nunca foi alcançado, pois como o governo 
mantinha o preço de mercado para o fazendeiro, aumentava o número de 
fazendeiros a produzirem café e o governo ficava no prejuízo. Este acordo 
governo-fazendeiros de café, foi feito na Convenção de Taubaté, em 1906. 

 
 Além do café, o cacau, a borracha e o açúcar também se destacaram, 

embora sem alcançar a importância do café. 
 
    A INDÚSTRIA, nesse período, dispunha de um nível 

tecnológico ainda baixo. Os produtos importados eram 
vendidos a baixo preço ocasionando forte concorrência aos 
produtos brasileiros. A primeira guerra mundial levou o 
Brasil a substituir as importações pela produção de bens de 
consumo, pois os europeus dedicaram-se à indústria bélica 
(armas). 

 

      Somente após 1930, a indústria brasileira recebeu grande impulso, pois 
Getúlio Vargas, presidente na época, adotou uma política de incentivo à 
industrialização nacional. 
 

       A partir de 1950, as indústrias estrangeiras passaram a ter livre acesso 
no Brasil, pois o presidente Juscelino Kubitschek, os governos militares (1964 a 
1985) e os presidentes posteriores, desenvolveram uma política econômica de 
incentivo ao capital estrangeiro. 

     
       Por esse motivo, a grande maioria das indústrias no Brasil são 

multinacionais, ou seja: são indústrias de capital pertencente a outros países. 

 As desigualdades sociais fazem com que as pessoas que se sentem prejudicadas se organizem. 
 
 Dessa forma, nessa época surgem 
vários movimentos de operários, 
inspirados em manifestações européias. 
 

     A partir da república, com o 
desenvolvimento industrial, foi formada 
no Brasil, a classe operária 
(proletariado). 
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Sindicato: entidade organizada pelos diversos setores de trabalhadores, 
para fortalecimento da política salarial reivindicada pelos seus membros, 
assistência médica, jurídica, lazer, etc. 
 

Anarquismo: defendia o fim do Estado e do capitalismo e a organização 
de uma sociedade igualitária. Seria abolida qualquer forma de governo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Imagine como era a vida do trabalhador na época em que esses direitos 
não existiam. Pois era essa a realidade vivida pelos operários na República 
Velha.  A maioria dos operários desse período eram imigrantes europeus ou 
filhos de imigrantes.  
 Esse trabalhadores trouxeram da Europa várias formas de organização, 
como os sindicatos e, ideais políticos, como o anarquismo. 
 

 
 

Reflita! 

 
 

 
 

Hoje, os operários possuem direitos garantidos por lei, como por exemplo: 
 
 
 

• descanso semanal e férias remunerados; 
• 13º salário; 
• aposentadoria. 

 
 
 
   

Esses direitos foram conquistados ao longo de vários anos através de 
lutas reivindicatórias dos trabalhadores. Atualmente, mesmo com vários 
direitos garantidos, a situação do trabalhador ainda é precária, pois ele não 
ganha o suficiente para garantir suas necessidades básicas como: 

 

• moradia; 
• saúde; 
• alimentação; 
• educação. 
 
 
 
 
 

Existem negociações entre trabalhadores e empregadores, onde os 
direitos trabalhistas sofrem modificações temporárias. Essas negociações 
fazem com que o assalariado perca seu poder aquisitivo. 
 

Atualmente, o brasileiro 
desempregado, pode fazer o 

que para melhorar sua 
condição social? 
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  Veja como os operários da 1ª República 
reivindicaram seus ideais socialistas, que buscavam 
uma sociedade mais justa. 
 

    Entre 1917-1918, no eixo Rio de Janeiro-São 
Paulo, começaram a ocorrer greves, que em um 
primeiro momento eram vistas como simples casos de 
polícia.  Os confrontos entre o operariado e a 
repressão policial eram uma constante. Os 

trabalhadores lutavam para se impor enquanto camada social. Eles apenas 
queriam o mínimo que qualquer cidadão deseja, ou seja: melhores salários, 
melhores condições de trabalho, redução na jornada de trabalho.         

  As áreas rurais também sofreram os males decorrentes da desigualdade 
social. Vários foram os movimentos de reação promovidos pelos trabalhadores 
da terra, reprimidos pelo governo.        

 Atualmente, vemos o M.S.T (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 
Terra) reunindo as reivindicações dos trabalhadores do campo desempregados 
e daqueles que, vindo para a cidade e não encontrando emprego, tentam voltar 
para o campo.       

 Portanto, assim como a classe operária, os problemas enfrentados pelos 
trabalhadores do campo não são recentes, pois já aconteciam também na 
República Velha. 

 

         
 Até agora você viu movimentos onde não houve guerra civil, mas no final 

do Império, aconteceu uma guerra que teve grande importância pela maneira 
como o povo resistiu às reações do governo. 
 
 
 
 
 
 

     Como você já estudou, os coronéis eram os grandes fazendeiros que 
mantinham sob seu domínio os trabalhadores do campo. 
 

      A grande miséria vivida pelos trabalhadores do campo aliada ao 
sentimento religioso católico da grande maioria da população, deu origem a 
movimentos que ficaram conhecidos como MESSIÂNICOS. 

 
 
 

 
 

    

Para responder em seu caderno: 
 

07. Explique a situação do trabalhador brasileiro, atualmente. 
 

08. Todo trabalhador deve ser sindicalizado. Justifique a afirmação. 

MESSIANISMO: é o conjunto de crenças religiosas de um grupo 
que deposita suas esperanças num herói, e salvador, o Messias. 

 O grupo acredita que o Messias lhe abrirá as portas 
 para uma vida livre de misérias e injustiças. 
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    No final do século XIX, surgiu no interior da Bahia, 
o movimento de Canudos, fruto da miséria absoluta na 
qual vivia a população. 
 

   Canudos era o nome do povoado, fundado em 
1893 pelo beato Antonio Conselheiro (espécie de guru 
religioso), ele propagava a salvação eterna e uma vida 
igualitária. 
 

      O Arraial de Canudos crescia, a ponto de incomodar 
o Governo Federal. O sistema de produção era comunitário, a sociedade 
era igualitária. Não havia grandes riquezas... Mas ninguém passava fome. 
Canudos foi uma revolta social contra as explorações e injustiças da 
estrutura agrária nordestina, principalmente o latifúndio. 
 

      No arraial de Canudos, a prostituição foi abolida, bebidas alcoólicas 
foram proibidas. A comunidade atraía pessoas de toda a região nordeste. Os 
fazendeiros descontentes com a falta de trabalhadores que partiam para o 
arraial, pressionaram o governo federal, que enviou expedições militares que 
acabaram por destruir completamente Canudos.   

 
 Canudos é apenas um exemplo de movimento de luta e resistência 

dos camponeses.  
 
 

 

 
 A REVOLTA DA CHIBATA A REVOLTA DA CHIBATA A REVOLTA DA CHIBATA A REVOLTA DA CHIBATA    
 
 
Ser marinheiro, viver no mar, conhecer 

o mundo. Muitos jovens em diferentes 
épocas acalentaram sonhos românticos como 
esses. 

 Mas é dura a vida no mar. Pior ainda se for um simples 
marujo. Ainda mais terrível se tiver sido marujo brasileiro até por 
volta da década de 1910. 
Você faz idéia de como eram tratados os marinheiros até essa época? 
  

 Para começar, o trabalho era extenuante e sem hora para 
começar ou terminar. Além disso, o soldo (salário) era irrisório e a 
alimentação, insuficiente. Para finalizar, o pior de tudo: os atos de 
indisciplina eram punidos com extrema violência, com castigos 
corporais nos quais predominavam os açoites. 
  

 Todos os marinheiros, na sua esmagadora maioria negros, 
continuavam a ser açoitados às vistas dos companheiros, por 
determinação da oficialidade branca. Vivia-se uma situação absurda: 

no mesmo país onde a escravidão havia sido abolida anos antes 
praticava-se um outro tipo de escravidão. A diferença era de local: em 
vez das lavouras, o interior dos navios da Marinha. 
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Continuando... 
 
 Atualmente vivemos no Brasil, um período de liberdade política, no qual 
os variados grupos sociais podem se manifestar através de greves, passeatas, 
protestos e pelos meios de comunicação; as escolas tornaram-se mais 
acessíveis à uma parcela maior de pessoas, graças às pressões da própria 
população que vê essa escola como meio de ascensão social. 
 

 Mesmo com essa liberdade e a existência de um número cada vez maior 
de escolas, vemos um quadro de alto índice de analfabetismo, baixo nível de 
ensino, pobreza, miséria e muitas promessas de políticos. 
 
 

Após um século de proclamação da República,  
o poder ainda se mantém nas mãos das elites que dominam,  

das mais diversas formas, as áreas econômicas,  
social, política e cultural do país. 

 
 

 

 Com isso criaram-se condições de revolta entre os marujos. 

Chefiados por Francisco Dias, João Cândido e outros tripulantes do 
navio Minas Gerais, organizaram-se contra a situação humilhante de 
que eram vítimas. Em 22 de novembro de 1910, num golpe rápido, 
apoderaram-se dos principais navios da Marinha de Guerra brasileira 
e se aproximaram do Rio de janeiro. Em seguida mandaram 

mensagem ao presidente da república e ao Ministro da marinha 
exigindo a extinção do uso da chibata.   

 O governo ficou estarrecido. Depois de muitas reuniões 
políticas foi aprovado um projeto de anistia (perdão) para os 

amotinados. 
  A revolta havia durado 5 dias e terminava vitoriosa. 
Desaparecia, assim, o uso da chibata como norma de punição 
disciplinar na Marinha do Brasil.   

 As forças militares, não conformadas com a solução 

encontrada para a crise, apertaram o cerco contra os marinheiros. A 
anistia fora uma farsa para desarmá-los. João Cândido e seus 
companheiros de revolta são presos incomunicáveis, e o governo e a   

Marinha resolvem exterminar fisicamente os marinheiros. 

Esses marinheiros foram sendo assassinados aos poucos: fuzilados 
sumariamente e jogados ao mar.      

 João Cândido enlouqueceu. Tuberculoso e na miséria, 
consegue, contudo restabelecer-se física e psicologicamente. 
Perseguido constantemente, morre como vendedor no Entreposto de 
Peixes da cidade do Rio de Janeiro, sem patente, sem aposentadoria e 

até sem nome, este herói que um dia foi chamado, com mérito, de 
Almirante Negro. 
 

(Extraído de “Cidadania em preto e branco”- Maria Ap. Silva Bento- Ed Ática - 2001)  
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FFuunnddaammeennttaall..  SSããoo  PPaauulloo::  FFrraassee  EEddiittoorraa,,  22000011..  

��  SSAARROONNII,,  FFeerrnnaannddoo..  RReeggiissttrraannddoo  aa  HHiissttóórriiaa::  IIddaaddee  
MMooddeerrnnaa  ee  IIddaaddee  CCoonntteemmppoorrâânneeaa..  SSããoo  PPaauulloo::  FFTTDD,,  
11999977..  

��  BBEENNTTOO,,  MMaarriiaa  AAppaarreecciiddaa..  CCiiddaaddaanniiaa  eemm  PPrreettoo  ee  BBrraannccoo::  
DDiissccuuttiinnddoo  aass  rreellaaççõõeess  rraacciiaaiiss..  SSããoo  PPaauulloo::  EEddiittoorraa  ÁÁttiiccaa,,  
22000011..  

��  SSTTAAMMPPAACCCCHHIIOO,,  LLééoo..  PPrroojjeettoo  EEssccoollaa  ee  CCiiddaaddaanniiaa::  HHiissttóórriiaa--  
SSããoo  PPaauulloo  ––  EEddiittoorraa  ddoo  BBrraassiill,,  22000000..  

��  MMUUNNAANNGGAA,,  KKaabbeennggeellee..  AA  mmeessttiiççaaggeemm  nnoo  ppeennssaammeennttoo  
bbrraassiilleeiirroo..  TTeexxttoo  eexxttrraaííddoo  ddoo  lliivvrroo::  RReeddiissccuuttiinnddoo  aa  
mmeessttiiççaaggeemm  nnoo  BBrraassiill  ––  IIddeennttiiddaaddee  NNaacciioonnaall  vveerrssuuss  
iiddeennttiiddaaddee  nneeggrraa--  MMiinnaass  GGeerraaiiss..  EEdd..  AAuuttêênnttiiccaa,,  22000044..  

��  AAPPOOSSTTIILLAASS  DDOO  CCEEEESS  DDEE  SSOORROOCCAABBAA  
��  PPAARRÂÂMMEETTRROOSS  CCUURRRRIICCUULLAARREESS  NNAACCIIOONNAAIISS  ––  EEnnssiinnoo  

FFuunnddaammeennttaall  
��  DDIIRREETTRRIIZZEESS  CCUURRRRIICCUULLAARREESS  PPAARRAA  AA  EEDDUUCCAAÇÇÃÃOO  DDAASS  

RREELLAAÇÇÕÕEESS  ÉÉTTNNIICCOO--RRAACCIIAAIISS  EE  PPAARRAA  OO  EENNSSIINNOO  DDEE  
HHIISSTTÓÓRRIIAA  EE  CCUULLTTUURRAA  AAFFRROO--  BBRRAASSIILLEEIIRRAA  EE  AAFFRRIICCAANNAA..  

��  SSiitteess  ddaa  IInntteerrnneett  
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