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 Da Idade Média à Idade Moderna 

 
 
1. O FEUDALISMO 
 
• Introdução 
A história deve ser vista como uma ciência em constante construção. O atual estudo da história 
não se resume a meras questões factuais, isto é, a memorização de datas, episódios e nomes. 
O historiador privilegia o emprego de uma metodologia científica, valorizando a análise, a 
interpretação e a postura crítica em relação aos episódios históricos. A periodização do tempo 
cronológico deve ser compreendida como um instrumento didático que tem por finalidade separar 
idades históricas que apresentam características peculiares que as distinguem. 
 
A periodização da história pode ser admitida da seguinte forma: 
 
   IDADE ANTIGA          IDADE MÉDIA         ID. MODERNA          ID. CONTEMPORÂNEA 
__________________I________________I________________I______________________ 
(3000 a.C. ao séc.V)   (séc.V ao séc.XIV)    (séc.XIV ao XVIII)     (séc.XVIII aos dias atuais) 
 
Embora existam datas que ajudem a nortear as mudanças de idade, esses processos levam 
muitos anos e vários episódios estão envolvidos, gerando uma série de mudanças nas 
sociedades. Mesmo os historiadores divergem quanto às datas que limitam uma idade e outra. Ou 
seja, tal divisão é meramente didática e subjetiva, e não tem a pretensão de ser perfeita ou 
completa.  
 
 
 
2. A ESTRUTURA DO FEUDALISMO 
 
• Economia 
O Feudalismo pode ser visto como um sistema de produção a partir do século IX, definido após 
um longo processo de formação, reunindo principalmente elementos de origem germânica e de 
origem romana (grande parte importados do Império Carolíngeo). Essa estrutura foi marcante na 
Europa Ocidental que foi sofrendo um processo de ruralização e desorganização das cidades 
após a queda do império romano (séc. V) e responsável pela consolidação de conceitos e valores 
que se estenderão por muitos anos, na chamada Idade Média. 
 
A economia feudal possuía base agrária, ou seja, a agricultura era a atividade responsável por 
gerar a riqueza social naquele momento. A pecuária, a mineração, a produção artesanal e mesmo 
o comércio eram atividades que existiam de forma secundária. 
Como a agricultura era a atividade mais importante, a terra era o meio de produção fundamental. 
Os proprietários rurais eram denominados Senhores Feudais, enquanto que os trabalhadores 
camponeses eram denominados servos e o feudo era a unidade produtiva básica. 
Uma vez que os servos dependiam das terras dos senhores para viver, eram várias as formas de 
tributação que se estabeleciam entre eles.  
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 Entre elas as mais comuns eram: 

 
a) Banalidade – Taxa paga pelo uso do forno, moinho, estábulos, celeiro, ou seja, pelos 
aparelhos de produção 
b) Talha – Imposto pago em gêneros pelo uso das terras. Pago toda colheita. 
c) Corveia – Trabalho nas terras senhoriais, cuja produção era integralmente do senhor feudal 
Os impostos feudais, inclusive, ajudavam a preservar a estrutura estamental da sociedade 
europeia. 
 
 
• Sociedade 
A sociedade feudal era composta por três classes sociais: Clero, Nobreza e Campesinato 
(servos). A estrutura social praticamente não permitia mobilidade, sendo portanto que a condição 
de um indivíduo era determinada pelo nascimento, ou seja, quem nasce servo será sempre servo. 
 

 
Trabalho do camponês 
 
Cada grupo tinha sua função bem definida dentro da sociedade feudal. Na base, os servos 
representavam a grande massa de camponeses que produziam a riqueza social, ou seja, 
trabalhavam. Os nobres eram os proprietários das terras e tinham uma função, enquanto 
cavalheiros, de defender a sociedade. No topo da pirâmide social está o clero que possuía grande 
importância, cumprindo um papel específico em termos de religião, de formação social, moral e 
ideológica. No entanto, esse papel do clero é definido pela hierarquia da Igreja, quer dizer, pelo 
Alto Clero, que por sua vez é formado por membros da nobreza feudal. Acabamos por considerar 
o clero e a nobreza como uma única classe social, a aristocracia. 
Um outro tipo de relação social é o de “vassalagem”. Nesse processo um indivíduo tornasse 
vassalo de um senhor feudal, seu suserano, fornecendo a ele auxilio financeiro e militar sempre 
que fosse necessário. Em troca, recebia uma porção de terra para si (um feudo) e a proteção de 
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 seu senhor. Esse processo foi fundamental para a constituição de grandes exércitos em torno 

desses senhores feudais. 
 
 
• Política 
No mundo feudal não existiu uma estrutura de poder centralizada. Não existia a noção de Estado 
ou mesmo de nação. Portanto, consideramos o poder como localizado, ou seja, existente em 
cada feudo. Apesar da autonomia na administração da justiça em cada feudo (ambas nas mão do 
senhor feudal), existiam elementos limitadores do poder senhorial. A influência da Igreja Católica, 
única instituição centralizada, que ditava as normas de comportamento social na época, fazendo 
com que as leis obedecessem aos costumes e à "vontade de Deus". Dessa forma a vida quase 
não possuía variação de um feudo para outro. Podemos, assim compreender que se trata de uma 
sociedade regida pelos costumes e tradições, uma vez que aquela organização foi feita por Deus 
não cabia ao homem criticá-la ou modificá-la. Ou seja, se trata de uma sociedade 
TEOCÊNTRICA. 
 

 
Cavalheiro medieval 
 
Embora houvesse uma grande rigidez na estrutura social, isso não significa que não havia 
revoltas. Os servos protagonizaram muitas delas. O principal motivo para as contestações era a 
fome, pois independente da produção os senhores faziam questão de sua parte, mesmo que isso 
significasse a fome dos camponeses. 
 Ainda que existisse uma monarquia feudal, o rei não detinha controle sobre toda a sociedade, ou 
seja, ele não tinha súditos. O rei detinha apenas uma grande quantidade de vassalos que lhe 
garantia apoio militar e, em algumas circunstâncias, econômico.  
 
 
 
3. RENASCIMENTO COMERCIAL E URBANO 
As estruturas econômicas e sociais sofreram importante alteração a partir do reaparecimento do 
comércio. O aperfeiçoamento das ferramentas e das técnicas de plantio fez com que a produção 
crescesse significativamente. Inicialmente, essa produção foi absorvida pela própria população do 
feudo. Mais tarde um excedente viria a promover um renascimento comercial e urbano na Europa 
devido a intensificação das trocas comerciais. 
Com o crescimento do comércio observamos o surgimento das cidades comerciais, os burgos, e 
assim a BURGUESIA. É importante lembrar que esse grupo social que surgira enfrentaria ainda 
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 uma série de problemas não só com a Igreja Católica, que criticava o lucro e a usura, mas 

também a falta de uma padronização de pesos e medidas, um grande número de impostos. Ou 
seja, o comércio não era facilitado pelas estruturas vigentes. 
 

 
Burgo 
 
Outro fator que acabou não só por fortalecer o comércio, mas também o processo de 
urbanização, foram as cruzadas. As cruzadas foram expedições militares-religiosas organizadas 
pela Igreja no concílio de Clermont pelo papa Urbano II em 1095 com o objetivo de expulsar os 
muçulmanos da Terra Santa. Além dos interesses políticos e religiosos do papa, as cruzadas 
tiveram um importante papel na reabertura do mediterrâneo como rota comercial. O objetivo 
principal foi um fracasso, pois os muçulmanos, após violentos conflitos, conseguiram manter o 
controle sobre Jerusalém, mas com as últimas cruzadas algumas cidades italianas passam a 
monopolizar o lucrativo comércio com o Oriente, fator que propiciou mais tarde um grande 
renascimento cultural nessas regiões. Ou seja, graças a um processo de negociação, os italianos 
tornavam-se os atravessadores das desejadas riquezas orientais. 
 
 
• A crise do modelo feudal 
No século XIV, a Europa assistiu uma grave crise que demonstraria toda a fragilidade do sistema 
feudal e, consequentemente, sua deterioração. Devemos imaginar que todos os fatores que 
compõem a crise não eram novidade na época, guerras, fomes e pestes eram algo comum em 
uma sociedade guerreira e com precárias condições de higiene. Porém, esses fatores 
combinados levaram a uma grave quebra na curva demográfica europeia. 
Começamos com uma grave crise agrícola provocada por problemas climáticos, que levaram em 
alguns casos a cenas de canibalismo. Nesse momento as guerras se tornam mais uma forma de 
se apropriar de alimentos e por esse motivo se tornam cada vez mais comuns. A última e mais 
conhecida das guerras feudais europeias foi a guerra dos cem anos (1337/1453) que envolveu as 
monarquias que futuramente se centralizariam nos Estados da Inglaterra e França. 
É justamente nessa sociedade marcada pela fome e pela guerra que a peste negra não 
encontrara dificuldades para ceifar a vida de milhões de europeus. Além das repercussões 
políticas e econômicas da crise, percebemos que a forma de encarar a sociedade, a vida e até 
mesmo a religiosidade sofreram uma gradativa modificação. 
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 • A formação dos Estados modernos 

A centralização política acabava se transformando em uma solução para os graves problemas 
enfrentados por todas as classes sociais.  
Para a nobreza, era importante um poder que pudesse garantir segurança. Justamente por isso, 
John Locke, um dos precursores do iluminismo, viria afirmar séculos depois que o Estado surgiu 
para garantir a vida e a propriedade privada. 
O clero, além de possuir as mesmas preocupações da nobreza, também encontrara no Estado 
uma forma de manter sua hegemonia política e ideológica ao apoiar o Estado que surgira em 
torno da figura do rei. 
Já a burguesia encontrou na própria centralização política o impulso as atividades comerciais. Aos 
poucos ia se transformando no principal parceiro econômico da monarquia e graças a isso 
conseguiu colher seus frutos. O estabelecimento de fronteiras, idioma, moeda nacionais e um 
imposto único ajudaram a fortalecer os burgueses. 
O quadro estava pronto para que o processo de centralização fosse iniciado. De fato seria o 
Estado Nacional o principal agente patrocinador do ambicioso projeto de expansão marítima e 
comercial europeia que iria ampliar os horizontes geográficos da Europa ocidental e superar a 
crise europeia através de uma política mercantil de colonialismo e metalismo. 
A crise e a consequente formação dos Estados fazem parte de um lento processo de transição da 
Idade Média para a Idade Moderna. Outros fatores serão muito importantes para que tal 
fenômeno seja concretizado e nós os estudaremos em outro capítulo. 
 
 
 
4. O ANTIGO REGIME 
 
• Introdução 
Antigo Regime é o nome que damos ao conjunto de características que marcaram os Estados que 
se formaram na Idade Moderna. Embora seja importante ressaltar que nem todos os Estados 
tiveram o mesmo tipo de organização. No entanto, adotamos um modelo que se baseia no Estado 
francês. 
Para compreendermos melhor o período analisaremos a estrutura política, econômica e social. 
Assim, falaremos em absolutismo monárquico, mercantilismo e a sociedade estamental que 
marcaram a consolidação dos Estados Modernos europeus. 
 
 
• O Absolutismo Monárquico 
Podemos definir o absolutismo como um sistema político e administrativo que prevaleceu nos 
países da Europa, na época do Antigo Regime (séculos XV ao XVIII). No final da Idade Média 
(séculos XIV e XV), ocorreu uma forte centralização política nas mãos dos reis. 
Tal centralização só foi possível graças a uma série de acordos que foram firmados entre as 
classes sociais da época.  
A nobreza, atemorizada pelas diversas revoltas camponesas, percebia a necessidade de 
proteção. Encontrou na figura do soberano a garantia da vida e da propriedade privada. Dessa 
forma, abriu mão de seu poder político local em favor do rei, que a partir de então podia organizar 
seus órgãos onipresentes: exército permanente, polícia, burocracia, clero e magistratura.  
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 Além disso, o monarca também estabeleceu a padronização de pesos e medidas, moeda 

nacional, tributos do Estado e língua nacional. Todas essas medidas acabaram ajudando uma 
burguesia que se via prejudicada com a descentralização medieval. Imagine a quantidade de 
moedas que os comerciantes tinham que carregar, além da infinidade de impostos que pagavam 
aos senhores feudais. A burguesia se tornava a maior parceira econômica do rei.  
 

 
Luís XIV: o rei sol 
 
Para a Igreja, a proteção do rei também foi algo muito interessante. Além de conseguir manter 
sua influência entre os súditos, a instituição conquistou alguns privilégios que serão tratados 
adiante. O mais importante agora é percebermos a importância da Igreja na legitimação do poder 
monárquico. Autores, membros do alto clero católico, como Bodin, Bossuet e Le Bret formularam 
a TEORIA DO DIREITO DIVINO DOS REIS, que consistia na ideia de que os monarcas foram 
designados por Deus. Eles seriam mensageiros do Senhor na terra e por isso sua vontade não 
podia ser contestada. Se levantar contra o rei era se levantar contra a vontade de Deus. 
No entanto, havia também uma outra corrente que buscava legitimar o poder dos reis sem utilizar 
a religiosidade. Eram os leigos. Dentre os mais citados está Nicolau Maquiavel, diplomata 
florentino, escreveu O Príncipe, um verdadeiro manual de como chegar e permanecer no poder. 
Para o pensador, o rei deve ser um homem de virtude, para ser capaz de perceber tudo que 
ocorre ao seu redor e tomar decisões que garantam a prosperidade e a ordem. Seus atos, 
inclusive, não precisavam (e, de certa forma, não deveriam) estar de acordo com a moral cristã. 
Dessa forma, o príncipe pode mentir, roubar, matar, contanto que o seu objetivo fosse o 
fortalecimento de seu poder e do Estado. É atribuída a ele a famosa frase: “os fins justificam os 
meios”. 
Outro importante pensador foi o inglês Thomas Hobbes. Em seu livro, O Leviatã, defendia a teoria 
de que os homens são naturalmente inaptos a viverem em sociedade. O homem seria corrupto e 
mau por natureza (no chamado “estado de natureza”), o que garantiria um constante estado de 
guerra. Assim, “o homem é lobo do próprio homem”, e por isso era necessário um Estado forte 
que pudesse garantir a paz e a prosperidade. Era a troca da liberdade pela segurança. 
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 Ainda podemos citar o jurista holandês Hugo Grotius, considerado fundador do direito 

internacional, que defendia a necessidade do Estado ser forte para garantir sua independência 
frente aos demais Estados. Sua obra mais importante foi Do Direito da Paz e da Guerra. 
 
 
• A Sociedade 
Devemos compreender o Estado absolutista na sua mais íntima relação com a estrutura da 
sociedade. Havia, basicamente, três camadas sociais: clero, nobreza e terceiro estado. 
Lembrando que as duas primeiras consistiam naquilo que chamamos de aristocracia. Era o que 
chamamos de uma sociedade estamental, onde a mobilidade vertical dentro da pirâmide social 
era algo extremamente difícil. 
 

 
 
Comparando a Idade Média com a modernidade, percebemos que a sociedade não sofreu 
grandes alterações em sua estrutura. Isso se deve ao fato do Estado, na verdade, ter a função de 
garantir as relações de dominação do período anterior, fazendo com que a aristocracia 
mantivesse o predomínio sobre as demais classes. 
Em troca do apoio político fornecido pela aristocracia o rei garantiu a manutenção de uma posição 
privilegiada para o grupo dentro do Estado que se formava. Gozavam de privilégios, como por 
exemplo, o direito de portar armas, direito de exploração dos camponeses, e principalmente a 
isenção fiscal. Ou seja, a aristocracia não pagava impostos, sobrecarregando as demais camadas 
sociais que compunham o terceiro estado: burguesia, artesãos e camponeses.  
No entanto, o conflito entre as classes sociais foi condição fundamental do poder absoluto. O 
próprio rei instigou o conflito, procurando sobrepor-se a ele e dele tirar proveito. Protegeu a alta 
burguesia, deu-lhe monopólios comerciais e industriais, arrendou-lhe impostos, garantiu-lhe 
ascensão social, apoiando-a contra clero e nobreza. Reciprocamente, concedeu privilégios ao alto 
clero e domesticou a nobreza, atraindo-a a seus palácios por meio de cargos e pensões. 
O poder real, em suma, descansava sobre o conflito generalizado que tendia a equilibrar as forças 
sociais, especialmente o conflito entre as duas classes mais poderosas, nobreza e burguesia.  
 
 
• O Mercantilismo 
 O Mercantilismo é entendido como um conjunto de práticas, adotadas pelo Estado absolutista na 
época moderna, com o objetivo de obter e preservar riqueza. A concepção predominante parte da 
premissa de que “a riqueza da nação é determinada pela quantidade de ouro e prata que ela 
possui”. Os metais preciosos permitiriam ao governo comprar armas, contratar soldados, construir 
navios, pagar funcionários e custear as guerras.  A essa ideologia damos o nome de Metalismo.  
Ao mesmo tempo, os governantes consideravam que a riqueza que existia no mundo era fixa, não 
poderia ser aumentada, portanto, para um país enriquecer outro deveria empobrecer. Essa 
concepção foi responsável pelo acirramento das disputas entre as nações.  



	  
	  
	  
	   	  
	  
	   	  

 
 

 
Este conteúdo pertence ao Descomplica. É vedada a cópia ou a reprodução não autorizada previamente e por escrito. 

 Todos os direitos reservados. 
9 

Apostila ENEM em 100 Dias 

História 
 
 O agente econômico do Mercantilismo era o próprio Estado que praticava um intervencionismo 

sobre a economia. As relações econômicas eram uma prerrogativa real e a participação da 
iniciativa privada era permitida somente com a autorização do Estado que cobrava tributos pela 
concessão.  
O metalismo não foi a única atividade mercantilista. Até porque a simples aquisição do metal não 
garantia a acumulação. A Espanha era, no século XVI o país mais rico da Europa em 
consequência do ouro e da prata oriundos de suas colônias da América e também pelas guerras 
que os metais puderam sustentar. No entanto, o atraso do comércio das manufaturas e da 
agricultura espanholas, entretanto, obrigava a Espanha a importar de outros países europeus a 
quase totalidade das mercadorias necessárias ao seu consumo. Como essas importações eram 
pagas em ouro e prata, os metais preciosos que chegavam à Espanha eram, em seguida, 
desviados para o resto da Europa. 
 

 
 
Para garantir a superioridade econômica outras atividades foram necessárias. Desenvolver o 
comércio, aumentando as exportações, e restringir as importações através de protecionismo 
alfandegário foram formas de garantir uma balança comercial favorável e, consequentemente, o 
acúmulo de metais. 
O Mercantilismo adquiriu características próprias nos diversos Estados Modernos europeus. Os 
holandeses estimularam a criação de Companhias de Comércio, Casas Bancárias e, 
principalmente, a organização de uma poderosa marinha mercante que praticava o frete marítimo 
entre outras nações europeias. Os ingleses investiram bastante no Corso, ou seja, a pirataria em 
nome do Estado. Além de garantir também um amplo desenvolvimento de suas manufaturas. 
Já os franceses desenvolveram o Colbertismo. Nome oriundo do idealizador da política 
econômica francesa Jean-Baptiste Colbert. Colbert tornou-se controlador geral das Finanças em 
1665, quando iniciou um grande investimento nas manufaturas de luxo, tendo como público alvo a 
aristocracia europeia. Acreditava que o desenvolvimento do comércio traria também o 
crescimento de outros setores ligados a essa atividade econômica, como infraestrutura, por 
exemplo. 
 
Não podemos esquecer outras duas práticas mercantilistas que estão intimamente ligadas a 
história da América: o tráfico negreiro, que transferiu uma imensa quantidade de africanos para 
trabalhar de forma escrava no novo mundo, e o Colonialismo. 
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 Expansão marítima e a América colonial 

 
 
1. EXPANSÃO MARÍTIMA 
 
• O Pioneirismo Português 
O Estado português forma-se no processo da reconquista dos Estados cristãos contra o domínio 
árabe na península Ibérica em 1139. O reino de Castela tenta dominar Portugal desencadeando a 
Revolução de Avis, que termina na batalha de Aljubarrota, em 1385, vencida por João I, da 
dinastia de Avis. Vencendo o reino de Castela e livrando o país da presença dos mouros (povos 
islâmicos provenientes da África), Portugal torna-se a primeira monarquia nacional independente 
da Europa e a pioneira na expansão marítima africana e atlântica. 
 

  
D. João I Avis 
 
É claro que para a frágil monarquia portuguesa conseguir superar a mais poderosa casa dinástica 
europeia (Castela) foi preciso estabelecer acordos com os principais grupos sociais. A nobreza, 
por exemplo, foi fundamental não só pela força militar, mas também pelo fornecimento de 
produtos encontrados em suas terras que foram importantes para a manutenção da guerra. 
No entanto, depois de garantida a centralização, a monarquia necessitava de manter o apoio da 
nobreza, e para isso era preciso agraciá-la com aquilo que era mais importante para ela: terras. E 
a pergunta era “como conseguir terras?”. Principalmente porque uma nova vitória sobre Castela 
era algo inimaginável. 
Zurara, um grande cronista da época, preconizava aquilo que seria a solução dos problemas 
portugueses, dizendo que para a sobrevivência da monarquia e seu fortalecimento, Portugal 
deveria “virar as costas para a Europa e se lançar ao mar”. Começava nesse momento a grande 
expansão marítima portuguesa, que buscara quebrar o monopólio das ricas cidades italianas no 
lucrativo comércio de especiarias com as Índias.    
Enfrentar o “mar tenebroso”, como era conhecido o Atlântico, dentro de pequenas embarcações 
não era tarefa simples. Observemos, então, uma série de preocupações necessárias para a 
grande expansão marítima. 
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Gravura da época representando o Mar Tenebroso 
 
A Revolução de Avis, ocorrida no século XIV em Portugal, garantiu a constituição de um Estado 
centralizado sob a figura do rei, que fora capaz de organizar e reunir os esforços necessários para 
a “grande aventura”. A centralização política era um antecedente básico para o processo de 
expansão.  
Outro fator importante fora à localização litorânea portuguesa voltada para o Atlântico. Os 
portugueses já tinham vasta experiência em navegação de curtas distâncias, pois há muito tempo 
se utilizavam de técnicas navais para percorrer o Mediterrâneo e sua costa  para fins comerciais e 
de pescaria. Propiciou, dessa forma,  o contato com os principais comerciantes europeus no porto 
de Lisboa, que preferiam contornar a Europa por mar para chegar aos centros comerciais do norte 
(Flandres) devido ao grande risco das rotas terrestres (crise do séc. XIV: peste, fome e guerra). 
Tal contato teve duas consequências extremamente importantes para Portugal: o 
desenvolvimento de uma burguesia enriquecida, capaz de participar do financiamento do projeto, 
e o desenvolvimento de técnicas de navegações. Esse conjunto de técnicas fez com que os 
historiadores acreditassem por muito tempo na existência de uma espécie de faculdade que 
formasse navegadores, a escola de Sagres, que na verdade constituiu a concentração de 
técnicas e inovações tecnológicas voltadas a navegação (bússolas, astrolábios, mapas, etc.). 
 

  
Bússola do século XVI 
 
É importante lembrarmos que a Igreja Católica viu na expansão a possibilidade de conseguir 
terras e ampliar o número de fiéis, o que significava aumento de poder político e maior 
arrecadação de dízimos. Com isso, a Igreja vai atuar na fundamental tarefa de legitimar a 
expansão como uma vontade divina. 
Em resumo, o rei de Portugal conseguiu o apoio dos três principais agentes (burguesia, nobreza e 
clero) que encabeçaram e o pioneirismo português no Atlântico. Somado a isso, a relativa paz 



	  
	  
	  
	   	  
	  
	   	  

 
 

 
Este conteúdo pertence ao Descomplica. É vedada a cópia ou a reprodução não autorizada previamente e por escrito. 

 Todos os direitos reservados. 
12 

Apostila ENEM em 100 Dias 

História 
 
 interna que se originou depois da fundação do Estado nacional português, liberou capital (antes 

investido na guerra) para financiar essa empreitada. 
 
• O Périplo Africano 
O projeto marítimo português de chegar às Índias foi desenvolvido através do longo périplo 
africano, que consistia em contornar o continente africano para chegar ao Oriente. 
A tomada de Ceuta em 1415, no norte da África, foi o marco inicial. Em 1488, o navegador 
Bartolomeu Dias chega ao extremo sul do mesmo continente, batizando a região de Cabo das 
Tormentas, devido às dificuldades de navegação, e posteriormente de Cabo da Boa Esperança. 
A razão da demora em cruzar o continente se deve ao fato da comunicação na época ser 
precária. Para não se correr o risco de naufragar e perder todas as novas cartas, os navegadores 
percorriam curtas distâncias e voltavam a Portugal. Dessa forma, a conquista do continente se 
deu de forma gradual. 
Porém, a chegada ao continente asiático só foi conquistada no ano de 1498, pelo navegador 
Vasco da Gama. Tal feito teve como principais consequências: o estabelecimento de diversas 
feitorias (estabelecimentos comerciais fortificados) ao longo da costa africana que fornecia aos 
portugueses produtos lucrativos como ouro, marfim e escravos; a quebra do monopólio italiano na 
distribuição das especiarias; a transferência do centro comercial do Velho Mundo do Mediterrâneo 
para o Atlântico; e a descoberta de novos territórios. 
Com isso, percebemos a grande importância do continente africano na sustentação do projeto 
ultramarino português ao longo dos 83 anos de expedições que levaram à chegada ao oriente. 

 
 
• A descoberta da América e a Partilha do Mundo 
Embora pioneiro no processo de expansão marítima, Portugal não foi o Estado que “descobriu” o 
novo mundo, ou seja, as Américas. Essa foi uma tarefa do navegador genovês Cristóvão 
Colombo, a serviço da Coroa espanhola. 
Depois de muita dificuldade nas negociações, a Coroa espanhola decidiu investir no projeto da 
circunavegação proposto por Colombo (Só após constituir seu Estado nacional). No entanto, o 
mesmo foi obrigado a contribuir com 1/8 de todo o investimento, pois a Coroa achava o projeto de 
navegar para o Ocidente para chegar ao Oriente arriscado e desejava algumas garantias.  
No mesmo ano em que partiram rumo às Índias chegaram às Américas. A “descoberta” deu início 
a uma série de discussões entre Portugal e Espanha no que diz respeito às regiões navegadas e 
as possíveis colônias. 
A Igreja Católica, temerosa de uma guerra entre duas potências católicas, fez a primeira tentativa 
de acordo através do papa, que sugeriu a divisão do mundo colonial por uma linha imaginária que 
cortava o globo de norte a sul a um distância de 100 léguas da ilha africana de Cabo Verde. 
Porém, extremamente preocupada em manter sua hegemonia sobre o oceano Atlântico e já 
imaginando a existência de terras ao sul da região “descoberta” por Colombo, Portugal não se 
satisfez e propôs que a tal mesma linha se posicionasse 370 léguas da mesma ilha. O acordo 
então é firmado e fica conhecido como o Tratado de Tordesilhas (1494). 
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Tratado de Tordesilhas 
 
• A chegada ao Brasil 
No início de março de 1500, partiu de Lisboa, a principal cidade do Reino português, uma 
expedição de treze navios. Ia em direção a Calicute, nas Índias.  
Era a maior e mais poderosa esquadra que saía de Portugal. Dela faziam parte mil e duzentos 
homens: famosos e experientes navegadores e marinheiros desconhecidos. Eram nobres e 
plebeus, mercadores e religiosos, degredados e grumetes. 
O rei Dom Manuel I confiou o comando da esquadra a Pedro Álvares Cabral, Alcaide - Mor de 
Azurara e Senhor de Belmonte. Dom Manuel esperava concluir tratados comerciais com o 
governante de Calicute, o samorim, para ter, com exclusividade, acesso aos produtos orientais. 
Sua intenção era, também, que fossem criadas condições favoráveis à pregação da religião cristã, 
por missionários franciscanos. A missão da frota de Cabral reafirmava, assim, os dois sentidos 
orientadores da aventura das navegações portuguesas: o mercantil e o religioso. 
E, ao que parece, Dom Manuel esperava ainda, com essa expedição, consolidar o monopólio do 
Reino sobre a Rota do Cabo, o caminho inteiramente marítimo até as Índias, aberto por Vasco da 
Gama, em 1498. Era preciso garantir a posse daquelas terras do litoral atlântico da América do 
Sul. Terras que, de direito, pertenciam a Portugal, desde a assinatura do Tratado de Tordesilhas, 
em 1494.  
Quarenta e cinco dias após a partida, na tarde de 22 de abril de 1500, um grande monte foi 
avistado e, logo em seguida terra, chamada de Ilha de Vera Cruz pelo Capitão, conforme o relato 
do escrivão Pero Vaz de Caminha ao rei de Portugal. 
É muito importante ressaltar que recentemente historiadores descobriram documentos que 
comprovam uma viagem para a América portuguesa organizada por Duarte Pacheco Pereira em 
1498 a pedido do rei português. Tal relato derruba a teoria de descoberta do Brasil em 1500.  
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Duarte Pacheco Pereira 
 
 
Vários seriam os motivos do segredo português. 1498 é o mesmo ano da tão sonhada chegada 
às Índias. Assim, o governo não estaria disposto a “desviar” suas atenções para o novo 
continente. Não haveria, então, motivos para declarar a “descoberta” e, assim, atrair o interesse 
de outras potências europeias que poriam em risco o futuro controle português sobre as terras 
reservadas pelo Tratado de Tordesilhas.   
 
2. O COLONIALISMO 
 
• Introdução 
O processo de expansão marítima europeu deu início a uma nova e triste história para os povos 
americanos. Se por um lado a descoberta do “Novo Mundo” garantia para os europeus uma nova 
forma de sustentação econômica, ajudando a superar a crise europeia, por outro significou o 
extermínio de grande parte das populações americanas originais, a imposição de um modelo 
cultural europeu e a total submissão dos povos remanescentes. 
Foram implantados dois tipos de colonização nos territórios americanos: Povoamento e 
Exploração. O que acabou por definir esses modelos foram as próprias condições de utilização 
dos territórios. Um dos fatores determinantes foi o clima. Era importante se produzir nas áreas 
coloniais produtos que possuíssem grande valor de comercialização na Europa, portanto, as 
regiões com o clima semelhante ao europeu não propiciavam grandes possibilidades, 
estabelecendo-se uma colonização com maior liberdade, ausência de pacto colonial, a 
colonização de povoamento (que é o caso das colônias no norte dos Estados Unidos). 
Já nas regiões de clima quente percebemos um maior controle por parte da Metrópole europeia. 
Estabelecendo-se o Pacto Colonial, que estabelecia a obrigatoriedade da colônia de comercializar 
apenas com a sua Metrópole. No entanto, a historiografia atual compreende que havia intensa 
comercialização entre as colônias e outras regiões atlânticas sem a participação direta da 
metrópole. 
 
• A América Portuguesa 
 
→ O período Pré-colonial 
 
O primeiro reconhecimento da nova terra é feito em maio de 1500 pela nau mandada de volta a 
Portugal com a notícia do “descobrimento”. Rapidamente a Coroa envia uma expedição 
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 exploratória à terra nova. Chega ao litoral do atual Rio Grande do Norte em 1501 e navega para o 

sul por cerca de 2.500 milhas, dando nomes aos lugares descobertos: Baía de Todos os Santos, 
Cabo de São Tomé, Angra dos Reis, São Vicente.  
 

 
Representação do litoral da América portuguesa 
 
 
A segunda expedição, entre 1502 e 1503, conta com a participação de Américo Vespúcio, 
navegante italiano que tem seu nome associado a todo o continente e, nessa época, trabalhava 
para Portugal. 
Os primeiros anos da presença portuguesa na América não significaram uma colonização 
propriamente dita. O interesse português voltava-se para o Oriente, que gerava lucros com o 
comércio de especiarias desde 1498, ano da chegada de Vasco da Gama na região. A aparente 
escassez de metais preciosos também contribuiu para o desinteresse inicial. Com isso, os 
empreendimentos lusitanos ficaram limitados a exploração de aves raras, peles de animais e, 
principalmente, Pau-brasil. Já conhecida pelos europeus, que a conseguiam no Ceilão (atual Sri-
Lanka), a madeira era extremamente cobiçada por se extrair dela uma tintura vermelha muito 
utilizada pela crescente manufatura têxtil europeia, possuindo grande valor comercial, além de ser 
uma madeira de grande qualidade para a construção de móveis e embarcações. 
A exploração do Pau-brasil, encontrado em grande quantidade no litoral, era realizada com a 
ajuda indígena, que extraía o produto e o armazenava nas Feitorias (pequenos estabelecimentos 
comerciais fundados pelos portugueses por todo o litoral). Então, era realizada a troca com os 
portugueses que recebiam a madeira e davam para os índios artigos sem muita importância para 
os europeus como espelhos, pentes de cabelo, entre outros. Este tipo de comércio, através da 
troca, é chamado de Escambo. 
Na concepção indígena a troca era da sua força de trabalho e não a madeira, uma vez que não 
tinham a ideia de propriedade privada. Devemos evitar também a nomenclatura etnocêntrica de 
“bugigangas” para os produtos portugueses. Para os indígenas eram produtos jamais vistos e que 
possuí-los era um significado de coragem pelo contato realizado com os “visitantes”.  
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→ As Capitanias Hereditárias 
O ano de 1530 é um marco divisório na história da América portuguesa. Os lucros do comércio 
com o Oriente já não eram tão altos, a pirataria estrangeira, principalmente francesa (que não 
reconhecia o Tratado de Tordesilhas), no litoral, e as notícias de presença de metais preciosos na 
América espanhola fizeram com que a Coroa portuguesa modificasse seus planos e iniciasse a 
colonização propriamente dita dos seus territórios além mar. 
Para tal empreendimento, o governo português colocou em prática o sistema de Capitanias 
Hereditárias, que consistia em dividir todo o território em 15 faixas de terra que foram entregues a 
12 donatários. 
 

 
Capitanias Hereditárias 
 
Além de já ter adotado esse tipo de sistema em algumas ilhas atlânticas, Portugal resolvia um 
grande impasse: a falta de recursos para o empreendimento. Ou seja, o principal objetivo da 
Coroa era transferir para particulares o custo da colonização. Através da Carta de Doação ficava 
estabelecido o direito dos Donatários da utilização da terra, e o Foral era o documento que 
enumerava os direitos e deveres dos mesmos no processo de colonização. 
 
→ O Governo Geral 
O sistema de Capitanias hereditárias não obteve o êxito esperado pelos portugueses devido a 
vários fatores: o desinteresse de alguns donatários que nem vieram a América tomar posse de 
suas terras; o isolamento entre as capitanias e a metrópole; a resistência indígena em desocupar 
o território; a falta de recursos dos donatários; a falta de ajuda da Coroa; e a má administração 
das terras. 
Com a finalidade de dar auxílio aos donatários e centralizar administrativamente a organização da 
colônia, o rei de Portugal resolveu criar, em 1548, o Governo Geral. Resgatou dos herdeiros de 
Francisco Pereira Coutinho a capitania da Bahia de Todos os Santos, transformando-a na 
primeira capitania real ou da Coroa, sede do Governo Geral. Esta medida não implicou a extinção 
das capitanias hereditárias. 
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 Um Regimento instituiu o Governo Geral. O documento detalhava as funções do novo 

representante do governo português na Colônia. O governador geral passou a assumir muitas 
funções antes desempenhadas pelos donatários. A partir de 1720 os governadores receberam o 
título de vice-rei. O Governo Geral permaneceu até a vinda da família real para o Brasil, em 1808.  
Tomé de Sousa, o primeiro governador do Brasil, chegou em 1549 e fundou a cidade de Salvador, 
a primeira capital da colônia. Trouxe três ajudantes para ocupar os cargos de: provedor - mor, 
encarregado das finanças; ouvidor - geral, a maior autoridade da justiça; e o de capitão - mor da 
costa, encarregado da defesa do litoral. Vieram também padres jesuítas chefiados por Manuel da 
Nóbrega, encarregados da catequese dos indígenas e de consolidar, através da fé, o domínio do 
território pela Coroa portuguesa.  
 
 
→ As Câmaras Municipais 
Na tentativa de atrair colonos para o “Brasil” no processo de colonização, os donatários doaram 
grandes extensões de terra: as Sesmarias. O sesmeiro tinha cinco anos para desenvolver 
economicamente a região, caso contrário, perderia o direito da terra. A geografia atual tende a 
relacionar as sesmarias com a concentração fundiária brasileira. 
Os colonos donos de grandes extensões de terra (latifúndios) passavam a compor uma 
importante classe social: a dos grandes Senhores de terras e escravos. Esses “Homens Bons”, 
como eram conhecidos, compunham as Câmaras Municipais, órgãos espalhados pela colônia, 
com limitado poder político. As Câmaras Municipais eram responsáveis pela administração das 
cidades e vilas, pelos impostos locais e o relacionamento com os povos indígenas.   
 
 
 
• A América Espanhola 
A conquista do território americano se deu com relativa facilidade. Os povos que habitavam a 
região como os Maias, Incas e Astecas eram civilizações que apresentavam um elevado grau de 
desenvolvimento social e tecnológico. Dominavam a agricultura, a astronomia, a engenharia e a 
matemática. No entanto, não foram capazes de superar a superioridade bélica dos espanhóis, 
que ainda contaram com as doenças que ajudavam a dizimar os nativos e a associação de 
algumas comunidades indígenas. 
O processo de exploração da América colonial foi marcado pela pequena participação da Coroa, 
devido à preocupação espanhola com os problemas europeus, fazendo com que a conquista 
fosse comandada pela iniciativa particular, mediante o sistema de capitulações. 
As capitulações eram contratos em que a Coroa concedia permissão para explorar, conquistar e 
povoar terras, fixando direitos e deveres recíprocos. Surgiram assim os adelantados, 
responsáveis pela colonização e que acabaram representando o poder de fato nas terras 
colônias. Porém, não conseguiram implementar um sistema eficiente de exploração, normalmente 
pela existência de disputas entre aqueles que participavam do empreendimento. Por isso, à 
medida que se revelavam as riquezas do Novo Mundo, a Coroa foi centralizando o processo de 
colonização, anulando as concessões feitas aos particulares. 
O primeiro órgão estatal foi a Casa de Contratação, criada em 1503 e sediada em Sevilha, era 
responsável pelo controle de todo o comércio realizado com as colônias da América e foi 
responsável pelo estabelecimento do regime de Porto Único. Apenas um porto na metrópole, a 
princípio Sevilha, poderia realizar o comércio com as colônias, enquanto na América destacou-se 
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 o porto de Havana, com permissão para o comércio metropolitano e anos depois os portos de 

Vera Cruz, Porto Belo e Cartagena. Desenvolveu ainda o sistema de frotas anuais (duas); desde 
1526 havia a proibição de navegarem os barcos isoladamente. 
O Conselho das Índias foi criado em 1524 e a ele cabia as decisões políticas em relação às 
colônias, nomeando Vice-reis (para administrarem, em nome do rei, os vice-reinos) e Capitães 
gerais, autoridades militares, e judiciais.  
 

  
A divisão política 
 
A economia colonial espanhola se baseou eu um tripé formado pela agricultura, a pecuária e, 
principalmente, a mineração. A exploração de minas de ouro no México e de prata no Peru 
garantiu a Espanha o posto de Estado europeu mais rico do século XVI. Essas atividades foram 
desenvolvidas com a utilização do trabalho compulsório dos índios e divididas em duas 
categorias: a Mita e a Encomienda.  
A Mita era o nome dado ao trabalho do nativo nas minas. Era feito um sorteio nas aldeias para a 
seleção dos índios que, ao final de um determinado tempo de trabalho, receberia alguma quantia 
em troca (algo que normalmente não acontecia). Esse sistema já existia nas sociedades originais 
da América. Por esse motivo, a colonização não necessitou de uma nova forma de exploração. 
Já a Encomienda, era o nome dado a utilização do índio nas regiões agrícolas, mediante a 
autorização da Coroa, que exigia a catequização do indígena por parte do Encomiendeiro.  
A pirâmide social era determinada por três grupos distintos. No topo estavam os Chapetones ou 
Peninsulares, espanhóis vindos diretamente da Espanha para controlar os principais cargos 
políticos, religiosos, administrativos e militares. 
A Coroa não confiava nos Criollos, filhos de espanhóis nascidos na América. Por isso, tinham 
reduzidíssima participação política através dos Cabildos, uma espécie de Câmara Municipal. 
Estavam logo abaixo dos Chapetones e controlavam as principais atividades econômicas. Essa 
desconfiança provinha, em grande medida, da proximidade que esse indivíduo tinha da coroa. 
Aquele nascido na Espanha viveu boa parte de sua vida sob o regime monárquico diretamente. O 
nascido na América só havia ouvido falar no rei. 
E por último estavam os índios, negros e mestiços. Não possuíam participação política e eram 
explorados pelos demais grupos sociais. 
 
 
• A  América Inglesa 
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 As Colônias inglesas do Norte da América têm sua origem na fundação da cidade de New 

Plymonth (Massachussets) em 1620, pelos "peregrinos do mayflower", puritanos que fugiam da 
Inglaterra devido as perseguições religiosas promovidas pelo rei inglês. Estabeleceram um pacto, 
segundo o qual o governo e as leis seguiriam a vontade da maioria.  
 

  
As 13 colônias inglesas 
 
 
Novos núcleos foram surgindo, vinculados à atividade pesqueira, ao cultivo em pequenas 
propriedades e ao comércio. Nessa região, denominada genericamente de "Nova Inglaterra", as 
colônias prosperaram principalmente devido ao comércio. Do ponto de vista da produção, a 
economia caracterizou-se pelo predomínio da pequena propriedade policultora, voltada aos 
interesses dos próprios colonos, utilizando-se o trabalho livre, assalariado ou a servidão 
temporária. 
A agricultura intensiva, a criação de gado e o comércio de peles, madeira, e peixe salgado, foram 
as principais atividades econômicas da região, tendo se desenvolvido ainda uma incipiente 
indústria de utensílios agrícolas e de armas.  A indústria naval também se desenvolveu 
significativamente no norte das colônias.  Em várias cidades litorâneas o comércio externo se 
desenvolveu, integrando-se às Antilhas, onde era obtido o rum, trocado posteriormente na África 
por escravos, que por sua vez eram vendidos nas colônias do sul: assim nasceu o "Comércio 
Triangular", responsável pela formação de uma burguesia colonial e pela acumulação capitalista, 
Além de um forte crescimento econômico das colônias do norte.   
No entanto, mais ao sul das chamadas 13 colônias inglesas, o clima propiciou a colonização 
baseada na exploração metropolitana e estabeleceu características completamente diferentes das 
encontradas no Norte. Estabeleceu-se o sistema de Plantation: Latifúndios, monocultores, com 
produção voltada para o mercado externo e utilização da mão de obra escrava. 
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 Renascimento e Reforma 

 
1. INTRODUÇÃO 
 
Para falarmos da transição de épocas tão importantes para a história das sociedades, não 
podemos nos limitar a falar em datas, como durante muito tempo foi feito pelos livros didáticos e 
suas linhas do tempo. A modernidade, por exemplo, não começa em um determinado dia, mas 
sim quando percebemos uma série de transformações no aspecto político, econômico, social e 
até mesmo cultural. Ou seja, é muito mais complexo do que parece. 
Para nós, a transição já começou. A formação dos Estados modernos e a expansão marítima já 
fazem parte desse processo. Vamos agora ressaltar mudanças no aspecto cultural. 
 
 
2. O RENASCIMENTO CULTURAL 
 
2.1 O Humanismo 
O movimento renascentista envolveu uma nova sociedade, portanto novas relações sociais foram 
inseridas em seu cotidiano. A vida urbana passou a implicar um novo comportamento, pois o 
trabalho, a diversão, o tipo de moradia, os encontros nas ruas, implicavam por si só um novo 
comportamento dos homens. Isso significa que o Renascimento não foi um movimento de alguns 
artistas, mas uma nova concepção de vida adotada por uma parcela da sociedade, e que será 
exaltada e difundida nas obras de arte.  
Podemos atribuir, em grande parte, essas grandes mudanças na concepção de vida ao 
movimento humanista. Movimento intelectual surgido dentro da própria Igreja Católica, onde 
encontrávamos os grandes intelectuais da época, o humanismo cristão apresentava uma visão 
antropocêntrica de mundo, isto é, a valorização do homem e o conhecimento empírico e científico 
como forma de compreender a natureza e a sociedade. Dessa forma, podemos identificar outras 
características que marcaram todos os longos anos do movimento: o racionalismo e o 
cientificismo.  
Foi acentuada a importância do estudo da natureza; o naturalismo estimulou o espírito de 
observação do homem. O hedonismo representou o "culto ao prazer", ou seja, a ideia de que o 
homem pode produzir o belo, buscar o prazer. Os homens não deixaram de desejar o paraíso, 
mas enquanto a morte não chegar querem viver bem.  
 

 
O Homem de Vitrúvio (desenho de Leonardo Da Vinci) 
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2.2 O Renascimento Italiano 
O movimento renascentista encontrou suas primeiras expressões nas cidades italianas ainda no 
século XIII, estendendo-se pelos próximos dois séculos, pelo menos. A região italiana estava 
dividida e as cidades possuíam soberania. Na verdade o Renascimento desenvolveu-se nas mais 
ricas cidades italianas, principalmente naquelas ligadas ao comércio. Podemos, inclusive, garantir 
que o movimento fora altamente elitista. Ou seja, as pequenas cidades, ou a áreas rurais, 
praticamente não souberam o que foi o renascimento. 
Desde o século XIII, com a reabertura do Mediterrâneo, o comércio de várias cidades italianas 
com o oriente intensificou-se, possibilitando importantes transformações, como a formação de 
uma camada burguesa enriquecida e que necessitava de reconhecimento social. Através do 
mecenato (patrocínio das artes) conseguiam ostentar sua riqueza e, assim, parte desse 
reconhecimento. Encontramos também o Papa e elementos da nobreza praticando o mecenato, 
sendo que o Papa Júlio II foi o principal exemplo do que se denominou Renascimento Cortesão.   

 
 

 
        
 
 
 
 
 

A anunciação – Leonardo Da Vinci 
 

O comércio comandado pela burguesia foi responsável pelo desenvolvimento urbano, e nesse 
sentido, responsável por um novo modelo de vida, com novas relações sociais onde os homens 
encontram-se mais próximos uns dos outros. Dessa forma podemos dizer que a nova mentalidade 
da população urbana representou a essência dessas mudanças e possibilitou a produção 
renascentista.  
Podemos considerar ainda como fatores que promoveram o renascimento italiano a existência de 
diversas obras clássicas na região, assim como a influência dos "sábios bizantinos": homens 
oriundos principalmente de Constantinopla, conhecedores da língua grega e muitas vezes de 
obras clássicas e que puderam traduzir grande parte das tábuas antigas que foram encontradas 
com informações da antiguidade. 
Outro fator que contribuiu bastante foi a invenção da imprensa em 1455 pelo alemão João 
Gutemberg que facilitou, principalmente, a distribuição das obras literárias. 
É importante ressaltar que a denominação “renascimento” é pejorativa, uma vez que retrata o 
medievo como um período de trevas, onde não tivemos produções artísticas e culturais e, então, 
por isso elas estariam naquele momento renascendo. Porém, é importante lembrar que havia 
produção artística durante a idade média, embora, fossem restritas aos valores medievais 
teocêntricos, além de não contarem com os novos materiais (telas, tintas a óleo, etc.) e técnicas 
desenvolvidas no renascimento, que ajudaram a transformar as obras em algo muito mais 
esplendoroso. 
 
2.3 Principais artistas italianos e suas principais obras 
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• Botticelli: Primavera e O Nascimento de Vênus 
 

 
Primavera - Sandro Botticelli 

 
• Leonardo da Vinci - A Virgem dos Rochedos e Monalisa.  

 

 
Monalisa, de Leonardo da Vinci (Museu do Louvre – Séc. XV) 
 

• Michelângelo  - Teto da Capela Sistina, Pietá e a Sagrada Família 
• Rafael - A Escola de Atenas  e Madona da Manhã 
 
2.4 A expansão do Renascimento na Europa e o enfraquecimento do Movimento Italiano 
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 No decorrer do século XVI a cultura renascentista expandiu-se para outros países da Europa 

Ocidental e para que isso ocorresse houve contribuição das guerras e invasões vividas pela Itália. 
As ocupações francesa e espanhola determinaram um conhecimento melhor sobre as obras 
renascentistas e a expansão em direção a outros países - cada um adaptando-o segundo suas 
peculiaridades - numa época de formação do absolutismo e de início do movimento de Reforma 
Religiosa.  
O século XVI foi marcado pelas grandes navegações, que num primeiro momento estiveram 
vinculadas ao comércio oriental e posteriormente à exploração da América. A navegação pelo 
Atlântico reforçou o capitalismo de Portugal, Espanha e Holanda e em segundo plano da 
Inglaterra e França. Nesses "países atlânticos" desenvolveu-se a burguesia e a mentalidade 
renascentista.  
Esse movimento de difusão do Renascimento coincidiu com a decadência do Renascimento 
Italiano, motivado pela crise econômica das cidades, provocado pela perda do monopólio sobre o 
comércio de especiarias.  
A mudança do eixo econômico do Mediterrâneo para o Atlântico determinou a decadência italiana 
e ao mesmo tempo impulsionou o desenvolvimento dos demais países, promovendo reflexos na 
produção cultural.  
Outro fator fundamental para a crise do Renascimento italiano foi a Reforma Religiosa e  
principalmente a Contrarreforma. Toda a polêmica que desenvolveu-se pelo embate religioso fez 
com que a religião voltasse a ocupar o principal espaço da vida humana; além disso, a Igreja 
Católica desenvolveu um grande movimento de repressão, apoiado na publicação do INDEX e na 
retomada da Inquisição que atingiu todo indivíduo que de alguma forma se opusesse a Igreja. 
Como o movimento protestante não existiu na Itália, a repressão recaiu sobre os intelectuais e 
artistas do renascimento. 

 
 

3. A REFORMA PROTESTANTE E A REFORMA CATÓLICA 
 

3.1 Introdução 
O movimento de reforma religiosa deve ser compreendido dentro de um quadro maior de 
transformações, que caracterizam a transição feudo capitalista. Durante a Baixa Idade Média, a 
Europa passou por um conjunto de transformações sociais econômicas e políticas, que permitiram 
a uma nova sociedade, questionar o comportamento do clero e a doutrina da Igreja. Porém, é 
importante lembrar que esses questionamentos surgiram primeiramente dentro da própria Igreja. 
Mais tarde, os interesses políticos, econômicos e sociais contribuíram para que o processo se 
alastrasse, quebrando com a aparente unidade da Igreja Católica. 

 
3.2 Os Antecedentes 
Antes da reforma luterana, iniciada em 1517, outros movimentos de contestação à Igreja já 
haviam ocorrido. No entanto, a forte perseguição da instituição junto ao fato da própria população 
viver em um universo altamente católico e teocêntrico dificultava que esses tivessem maiores 
repercussões. 
Porém, durante a baixa idade média, inúmeras transformações levaram a uma gradativa mudança 
na forma das pessoas encararem o mundo. A começar pelo próprio humanismo, que trouxe uma 
visão de mundo antropocêntrico, onde o homem participa ativamente de suas escolhas e valoriza 
suas vontades e ideias. 
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 De fato, o pensamento humanista foi um tanto restrito se pensarmos na imensa massa de 

camponeses que não tiveram contato com os livros e escritos. Porém, a crise do século XIV com 
toda a destruição e mortalidade fez a população questionar determinados valores. É muito difícil 
acreditar em tudo que a Igreja pregava sobre Deus e o paraíso quando toda sua família morreu de 
fome. Se perguntássemos para um camponês, nessa época, se ele preferia uma vaga no céu ou 
um prato de comida, ele possivelmente ficaria com a segunda opção. Passou-se a valorizar mais 
a vida em detrimento da morte. Isso nos ajuda a compreender melhor o hedonismo renascentista 
também. 
Somado a tudo isso ainda tem, digamos, a gota d’agua para o movimento reformista. Um clero 
despreparado e corrupto que praticava o nepotismo, a simonia e vendia indulgências, ou seja, o 
perdão. Além disso, muitas vezes o clero esbanjava luxo e ignorância e desrespeitava 
abertamente o voto de celibato. Tudo isso, comprometia a imagem da instituição. Contudo, os 
primeiros reformistas queriam apenas corrigir os maus hábitos da Igreja  e não romper com a 
mesma. 

 

 
Tetzel, vendedor de indulgências 

 
3.3 A Reforma Luterana 
Martinho Lutero iniciou seus estudos em direito no ano de 1505. No mesmo ano abandonou as 
leis para dedicar-se a vida religiosa, mesmo sem o apoio da família. Tornou-se monge, depois 
padre e formou-se em teologia, logo virando professor da universidade de Wittenberg. 

 

 
Lutero 
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Ao visitar Roma no ano de 1510 percebeu a volúpia com que o clero lidava com o dinheiro e como 
a fé era vendida sem pudores em todo lugar. Ao retornar, reforçou a ideia de que as pessoas se 
salvariam por aquilo que elas acreditassem e não por aquilo que elas fizessem. Criticava, então, a 
ideia de que o homem se salva pelas boas obras junto à Igreja, para Lutero o único caminho para 
a salvação era a FÉ. A Igreja não era necessária, mas útil à salvação, sendo que as Escrituras 
Sagradas eram a única fonte de fé. 
Lutero percebera que as críticas voltadas para o interior da Igreja não surtiam efeito. Outros já 
haviam tentado sem o menor sucesso. Assim, redigiu as famosas “95 teses”, onde criticava os 
maus hábitos do clero e ainda propunha uma forma diferente para a atuação da Igreja. Acreditava 
na necessidade de aproximação do clero com os fiéis e que esses tivessem a possibilidade de 
livre interpretar a bíblia. Tornando suas críticas públicas, Lutero se transformava em uma ameaça 
à Igreja. Foi condenado pela bula Exsurge Domine (1520) e excomungado pela bula Decet 
Romanum Pontificen (1521). Queimando a primeira em praça pública, Lutero passava a enfrentar 
abertamente a Igreja Católica, reafirmando sua teologia. 
Lutero conseguiu obter sucesso no seu objetivo, pois conseguiu apoios importantes. Frederico da 
Saxônia foi seu grande protetor, instalando-o em Wartburg, onde traduziu a bíblia para o alemão. 
O apoio da nobreza feudal alemã constituía em diminuir a influência da Igreja Católica e atingir a 
autoridade do imperador católico Carlos V. Além disso, o possível rompimento com a Igreja 
significaria a possibilidade de adquirir suas terras. Ou seja, percebemos o caráter político e 
econômico junto ao religioso. 
Através da Confissão de Augsburg, em 1531, a nobreza confirmou seu apoio a Lutero, dando 
início as primeiras guerras religiosas da Europa moderna. Depois de muitos anos de lutas, a 
nobreza católica fiel ao imperador Carlos V entrou em acordo com os protestantes e assinaram a 
Paz de Augsburg (1555), na qual o princípio de “tal príncipe, tal religião” estabelecia que a religião 
local seria determinada pela vontade do príncipe, ou seja, uma importante vitória para os 
protestantes e, ao mesmo tempo, uma grande perda para a Igreja Católica. 

 
3.4 A Reforma Anabatista 
As ideias de Lutero tiveram grande repercussão na sociedade. No ano de 1520, na região da 
Alemanha, tivemos uma revolta de cavalheiros que reivindicavam parte das terras da alta 
nobreza. Foram massacrados com apoio de Lutero. 
Mas a revolta mais significativa e, considerada, radical partiu dos camponeses empobrecidos, 
liderados por um seguidor de Lutero, Thomas Munzer.  
Lutero dizia que apenas a palavra da bíblia traria a salvação, e que todos deviam viver como 
Jesus Cristo. Os anabatistas fizeram uma leitura mais profunda dessas palavras e buscaram a 
partir de então um Cristianismo Primitivo, no qual não haveria hierarquia e as pessoas deveriam 
compartilhar tudo o que tinham. Negavam o batismo da Igreja Católica e rebatizaram os adultos.  
É nesse momento que Lutero demonstra todo o seu conservadorismo social, invocou a divisão 
social como divina e exortou os nobres a executarem os camponeses que se rebelavam contra a 
autoridade. Lutero, na verdade, temia o caos social. Assim, não apoiou qualquer movimento 
contra a ordem. 

 
3.5 A Reforma Anglicana 
A reforma anglicana é o melhor exemplo dos interesses extras religiosos que fizeram parte do 
processo de reformas.  
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 Em 1534, o monarca inglês Henrique VIII rompeu com a Igreja Católica através do Ato de 

Supremacia, usando como pretexto a recusa do papa Clemente VII em aceitar seu divórcio da 
rainha espanhola Catarina de Aragão. É reconhecido como chefe supremo da Igreja da Inglaterra. 
Além de confiscar todas as terras da instituição.  

 
Henrique VIII 
 

Ou seja, além de ampliar seu poder pessoal, o rei conseguiu adquirir uma imensa extensão de 
terras. Terras, inclusive, que foram arrendadas para a “burguesia agrária”, que não via a terra 
como forma de poder, mas sim como forma de enriquecimento, produzindo basicamente lã para 
vender para os ricos mercados de manufaturas do norte da Europa. 
Podemos, então, perceber que a reforma anglicana também tem íntima ligação com o longo 
processo de revolução industrial inglesa, que só ocorrerá propriamente dita, no século XVIII.  

 
3.6 A Reforma Calvinista 

 
O Calvinismo marca a segunda fase da Reforma Protestante, quando as igrejas evangélicas 
começaram a se formar, na sequência da excomunhão de Martinho Lutero da Igreja Católica 
romana. Neste sentido, o Calvinismo foi originalmente um movimento luterano. O próprio Calvino 
assinou a confissão luterana de Augsburg de 1540. Por outro lado, a influência de Calvino 
começou a fazer sentir-se na reforma Suíça, que não foi Luterana, tendo seguido a orientação 
conferida por Ulrich Zwingli. Tornou-se evidente que a doutrina das igrejas reformadas tomava 
uma direção independente da de Lutero, graças à influência de numerosos escritores e 
reformadores, entre os quais João Calvino era o mais eminente, tendo por isso esta doutrina 
tomado o nome de Calvinismo. 

 
 

Calvino publicou, na região da Suíça, em 1536 sua Instituição Cristã, estabelecendo as bases de 
uma reforma que é associada a crescente burguesia europeia. Acreditava que a salvação cabia 
única e exclusivamente a Deus. Haveria, então, uma Igreja Universal dos Eleitos, e só o 
“incompreensível, mas irrepreensível” Deus sabia aqueles que foram predestinados à salvação ou 
a danação eterna. 
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 Calvino defendia que a vida era o bem mais precioso que Deus deu ao homem, portanto, deveria 

ser aproveitada em sua plenitude na glorificação do Senhor. O ócio era tratado como pecado 
mortal, enquanto o trabalho era a melhor forma de completar a obra do Criador. O homem que 
levasse uma vida sem vícios e enriquecesse pelo trabalho era um homem predestinado a 
salvação. 
Essa associação do enriquecimento à salvação fez com que a reforma calvinista fosse muita bem 
aceita entre a crescente burguesia, que tinha a Igreja Católica como grande obstáculo para suas 
atividades econômicas, uma vez que a instituição condenava o lucro e a usura. 
Sociólogos como Max Weber (alemão autor de “Ética protestante e o espírito do capitalismo”) e 
Ernest Gellner (francês naturalizado britânico, seguidor de Weber) analisaram a teoria e as 
consequências práticas desta doutrina e chegaram à conclusão de que os resultados, em parte, 
explicam o precoce desenvolvimento do capitalismo nos países onde o Calvinismo foi popular 
(Holanda, Escócia e EUA, sobretudo). 

 
3.7 A Reforma Católica 
 
É muito comum encontrarmos nos livros didáticos o termo “contrarreforma”, referindo-se a reação 
da Igreja Católica em relação à reforma protestante. No entanto, uma historiografia mais atual 
indica que o movimento de reforma dentro da Igreja já vinha sendo discutido a muitos anos, sendo 
intensificado depois do movimento reformista. Por isso, o termo mais adequado é reforma 
católica. 
Um marco importante do processo de reforma católica foi o Concílio de Trento. Ocorrido entre 
1545 e 1563, reuniu a alta hierarquia da Igreja e buscou conter o avanço do protestantismo e ao 
mesmo tempo expandir a fé católica. 
Para alcançar seus objetivos a Igreja adotou algumas medidas repressivas. Dentre elas podemos 
identificar a reorganização do Tribunal de Inquisição e a elaboração do Índex. A Inquisição, na 
verdade, já existia desde o século XIII. Instituída em 1232, pelo papa Gregório IX, ela vigorou até 
1859, quando o papado extinguiu definitivamente o Tribunal do Santo Ofício. Tinha a função de 
identificar os hereges e puni-los, normalmente queimados em praça pública. Já o Índex consistia 
em uma lista de obras censuradas pela Igreja. 
Porém, a reforma católica não contou apenas com a violência. Algumas medidas de caráter 
moralizador foram tomadas. Foram criados seminários e mosteiros para formar o clero, acabando 
com nepotismo e a simonia. A venda de indulgências também foi suspensa. 
Já a expansão da fé ficou por parte das ordens religiosas que foram criadas, com destaque para a 
Companhia de Jesus, idealizada pelo soldado espanhol Inácio de Loiola, que seria responsável 
por levar o catolicismo às regiões coloniais da América, África e Ásia. 
Contudo, não devemos imaginar que a Igreja Católica tenha modificado seus dogmas. Pelo 
contrário, reafirmou a infalibilidade papal, o celibato, os sacramentos e a hierarquia católica. 
Somente em 1962, durante o Concílio do Vaticano II, a Igreja Católica teria uma postura menos 
conservadora aceitando a existência das Igrejas protestantes, admitindo a participação de leigos 
na Igreja, maior aproximação do Clero com os fiéis e a utilização de meios de comunicação como 
forma de expandir a palavra de Cristo. 
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 Colonização na América 

 
1. A ECONOMIA COLONIAL 

 
1.1 A Cana de Açúcar 
A economia colonial baseada na monocultura, no latifúndio e na escravidão, direcionava-se para 
os interesses do mercado externo. A política mercantilista desenvolvida pela Metrópole garantia o 
fortalecimento do Estado absolutista português e, também, o enriquecimento dos comerciantes 
(burguesia mercantil), financiadores desses empreendimentos.  
A escolha pelo açúcar se deu por diversos motivos: solo e clima adequados, experiência bem 
sucedida das ilhas de Açores e Madeira e, principalmente, a alta lucratividade do produto no 
mercado europeu. O açúcar chegou a ser chamado de ouro branco. 
 
Porém, muitos colonos não possuíam o capital suficiente para a construção dos engenhos. Então 
aí começava a participação do capital flamengo, que foi utilizado na organização da unidade 
produtiva. Além do financiamento de parte dos engenhos, a burguesia holandesa também 
participava do frete marítimo, do refino do açúcar e ainda distribuíam o produto na Europa. Ou 
seja, grande parte dos lucros desse empreendimento acabava sendo transferido para as mãos 
dos “capitalistas holandeses”. 

  
1.2 O Engenho 
O engenho, a grande propriedade produtora de açúcar, era constituído, basicamente, por dois 
grandes setores: o agrícola, formado pelos canaviais, e o de beneficiamento, a casa-do-engenho, 
onde a cana-de-açúcar era transformada em açúcar e aguardente. 

 

 
O Engenho (Moenda) 
 

No engenho havia várias construções: a casa-grande, moradia do senhor e de sua família; a 
senzala, habitação dos escravos; a capela; e a casa do engenho. Esta abrigava todas as 
instalações destinadas ao preparo do açúcar: a moenda, onde se moía a cana para a extração do 
caldo (a garapa); as fornalhas, onde o caldo de cana era fervido e purificado em tachos de cobre; 
a casa de purgar, onde o açúcar era branqueado, separando-se o açúcar mascavo (escuro) do 
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 açúcar de melhor qualidade e depois posto para secar. Quando toda essa operação terminava, o 

produto era pesado e separado conforme a qualidade, e colocado em caixas de até 50 arrobas. 
Só então era exportado para a Europa. Muitos engenhos possuíam também destilarias para 
produzir a aguardente (cachaça), utilizada como escambo no tráfico de negros da África.  
Na lavoura de subsistência (brecha camponesa) destacava-se o cultivo da mandioca, do milho, do 
arroz e do feijão. Tais produtos eram cultivados para servir de alimento. Mas sua produção 
insuficiente não atendia às necessidades da população do engenho. Isto porque os senhores não 
se interessavam pelo cultivo. Consideravam os produtos de baixa lucratividade e prejudiciais ao 
espaço da lavoura açucareira, centro dos interesses da colonização.  
A parte das terras do engenho destinada ao cultivo da cana, o canavial, era dividida em partidos, 
explorados ou não pelo proprietário. As terras não exploradas pelo senhor do engenho eram 
cedidas aos lavradores, obrigados a moer sua cana no engenho do proprietário, entregando-lhe a 
metade de sua produção.  

 
 
1.3 A Escravidão Indígena 
A mão-de-obra predominante na economia colonial no século XVI foi a escravidão indígena. 
Passados os primeiros momentos do escambo amigável, o “negro da terra“ será utilizado para 
abastecer a grande necessidade de trabalhadores que a lavoura açucareira exigia. 
Assim, a Coroa portuguesa, apesar de ter começado a criar em 1570, uma legislação para proibir 
a escravização indígena, deixou suficientes brechas na lei para não extingui-la de vez, o que 
afetaria a produção açucareira e, consequentemente, reduziria seus lucros.  
O período de 1540 até 1570 marcou o apogeu da escravidão indígena nos engenhos brasileiros, 
especialmente naqueles localizados em Pernambuco e na Bahia. Nessas capitanias os colonos 
conseguiam escravos índios roubando-os de tribos que os tinham aprisionado em suas guerras e, 
também, atacando as próprias tribos aliadas. Essas incursões às tribos foram consideradas 
ilegais, tanto pelos jesuítas como pela Coroa. Mas o interesse econômico falou mais alto e, dessa 
forma, fazia-se vista grossa às investidas.  
O regime de trabalho nos canaviais era árduo. Os jesuítas pressionaram a Coroa e conseguiram 
que os senhores dessem folga aos índios aos domingos, com o objetivo de que assistissem à 
missa. Mas, esgotados pelo ritmo de trabalho, eles preferiam descansar ou ir caçar e pescar, 
como forma de suplementar sua alimentação. Muitos senhores não atenderam a essa 
determinação régia e os índios continuaram trabalhando aos domingos e dias santos. Tentando 
resolver essa situação, os jesuítas intensificaram as ações contra a escravidão, promovendo 
intenso programa de catequização nos pequenos povoados e aldeias da região.  

 
1.4 O Tráfico Negreiro 
Na colônia, ainda no século XVI, os portugueses já haviam dado início ao tráfico negreiro, 
atividade comercial bastante lucrativa. Os traficantes de escravos negros, interessados em 
ampliar esse negócio, firmaram alianças com os chefes tribais africanos. Estabeleceram com eles 
um comércio baseado no escambo, onde trocavam tecidos de seda, joias, metais preciosos, 
armas, tabaco, algodão e cachaça, por africanos capturados em guerras com tribos inimigas.  
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É claro que as dificuldades de garantir o necessário fornecimento de mão-de-obra com a 
escravização indígena (devido à resistência do gentio), as constantes fugas e a proteção da 
Igreja, também contribuíram para o início do empreendimento. No entanto, não podemos 
esquecer que o índio nunca saiu dos planos do colonizador. Outro fator importante foi o fato da 
Igreja, que tinha se manifestado contra a escravidão dos indígenas, não se opor à escravização 
dos africanos.  
Calcula-se que entre 1550 e 1855 entraram nos portos brasileiros cerca de quatro milhões de 
africanos, sendo a maioria jovens do sexo masculino. Os navios negreiros que transportavam 
africanos até o Brasil eram chamados de tumbeiros, porque grande parte dos negros, 
amontoados nos porões, morria durante a viagem. O banzo (melancolia), causado pela saudade 
da sua terra e de sua gente, era outra causa que os levava à morte. Os sobreviventes eram 
desembarcados e vendidos nos principais portos da colônia, como Salvador, Recife e Rio de 
Janeiro.  
Os escravos africanos eram, majoritariamente, explorados e maltratados e, em média, não 
aguentavam trabalhar mais do que dez anos. Como reação a essa situação, durante todo o 
período colonial foram constantes os atos de resistência, desde fugas, tentativas de assassinatos 
do senhor e do feitor, até suicídios e abortos. Essas reações contra a violência praticada pelos 
feitores, com ou sem ordem dos senhores, eram punidas com torturas diversas. Amarrados no 
tronco permaneciam dias sem direito a comida e água, levando inumeráveis chicotadas. Eram 
presos nos ferros pelos pés e pelas mãos. 

 
2. AS INVASÕES ESTRANGEIRAS 

 
2.1 Introdução 
Para compreendermos os motivos das invasões estrangeiras ao Brasil basta lembrarmos que o 
Tratado de Tordesilhas não passou de um acordo entre duas potências: Portugal e Espanha. Este 
acordo não levou em consideração os demais Estados que surgiam na Europa e que, sem dúvida, 
questionariam a tal divisão de territórios. 
Os corsários franceses foram os que mais investiram no litoral. Porém, não foram os únicos.    
 
2.2 Os Franceses no Rio de Janeiro 
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 Os franceses aportaram na baía de Guanabara em 1555, com o objetivo de instalar um núcleo 

colonial, a França Antártica. Chefiados por Nicolau Durand de Villegaignon, ali fundaram o forte 
de Coligny. Pretendiam garantir a exploração do pau-brasil no litoral sul e conseguir um espaço 
onde os protestantes franceses pudessem exercer livremente sua religião. Fizeram amizade com 
os índios Tupinambás que, junto com outras nações indígenas, guerreavam com os portugueses 
contra sua escravização. A união das tribos indígenas contra os portugueses ficou conhecida 
como a Confederação dos Tamoios.  
Mem de Sá, o terceiro Governador Geral, cujo governo durou 15 anos, veio para o Brasil com três 
metas bem definidas: pacificar a administração, atenuando os conflitos entre indígenas e colonos; 
restabelecer as relações com o Bispado, estremecidas durante o governo anterior e expulsar os 
franceses do Rio de Janeiro. Em um breve espaço de tempo atingiu as duas primeiras metas. A 
expulsão dos franceses só se efetivou em 1567.  
A primeira expedição organizada por Mem de Sá contra os franceses ocorreu em 1560. Com a 
destruição do forte de Coligny, foram expulsos temporariamente da baía de Guanabara. Em 1563 
a Metrópole enviou reforços para o governador, consubstanciados na expedição de Estácio de 
Sá, seu sobrinho. Em 1º de março de 1565, Estácio de Sá fundou a cidade de São Sebastião do 
Rio de Janeiro, que serviria inicialmente de base na luta contra os franceses e seus aliados 
indígenas.  

 

  
 

A luta com os franceses prosseguiu até 1567, quando Estácio de Sá recebeu reforços militares e 
ajuda de índios, chefiados por Arariboia, adversário dos tamoios e aliado dos portugueses. Por 
seu lado, os jesuítas, liderados por Manuel da Nóbrega e José de Anchieta, pacificaram os índios 
Tamoios de São Vicente, fazendo com que retirassem seu apoio aos franceses, em troca da 
promessa de não serem mais atacados e nem escravizados. Sem esse apoio, os franceses não 
conseguiram resistir, sendo definitivamente expulsos do Rio de Janeiro. 
 
2.3 Os Franceses no Maranhão 
Ao contrário da França Antártica, a ação francesa no norte do Brasil ocorreu em uma porção 
praticamente desconhecida e nunca ocupada pelos portugueses. Os franceses, por outro lado, já 
navegavam há décadas na região, estabelecendo, inclusive, sólidas alianças com as tribos locais. 
A primeira tentativa de estabelecer uma colonização francesa ocorreu no final do século XVI. 
Porém, um naufrágio e uma série de outras dificuldades fizeram fracassar a empresa. 
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 Enfim, em 1612, a frota chefiada por Daniel de La Touche de la Ravardière chegou à baía do 

Maranhão, onde construíram uma fortaleza que daria origem à cidade de São Luís. 
A principal motivação econômica para a colonização da região era controlar a rota de navios 
espanhóis abarrotados de prata que vinham do Caribe. 
Quando a notícia da invasão chegou à Europa, o rei Felipe II, que mantinha Portugal e Espanha 
unidos sob a coroa de Castela determinou o ataque aos franceses que acabaram expulsos em 
1615. 

 
 

2.4 A União Ibérica e os Holandeses no Brasil 
Em 1578 o rei português D. Sebastião morreu sem deixar herdeiros em uma tentativa de 
promover conquistas na África. O trono foi ocupado pelo seu tio, D. Henrique, que devido a idade 
avançada veio a falecer em 1580. A vacância do trono deu oportunidade a Filipe II, rei espanhol, 
de invadir Portugal e decretar a União Ibérica. Filipe II aceitou o princípio de um rei, duas coroas, 
jurando manter a autonomia administrativa e jurídica dos portugueses. Este é o que chamamos do 
Juramento de Tomar. Portugal seria governado por um vice-rei indicado por ele, Filipe II, mas os 
cargos públicos, no Reino e nas possessões ultramarinas, seriam preenchidos por portugueses. O 
interesse maior do monarca não eram as rendas de Portugal ou do seu império colonial, mas 
manter a tão querida integridade política da Península Ibérica. 
Os Países Baixos eram possessões dos Habsburgos e tinham grande autonomia no reinado de 
Carlos V (pai de Filipe II). Suas tradições e interesses econômicos locais eram respeitados. Essa 
situação se alterou profundamente com a ascensão de Filipe II. O novo monarca, altamente 
absolutista, pôs fim à tolerância religiosa aos protestantes holandeses e substituiu os governantes 
nativos por administradores espanhóis de sua confiança, subordinando os Países Baixos 
diretamente à Espanha. 
A reação nos Países Baixos foi imediata, com a eclosão de revoltas por toda parte. Em 1581, foi 
formada a União de Utrecht por sete províncias do norte. Lutaram até o reconhecimento de sua 
independência em 1609, quando deram início à trégua dos doze anos aceita pela Espanha. 
No entanto, como forma de retalhar sua ex-colônia, Filipe II proibiu que os holandeses fizessem 
comércio com qualquer porto espanhol, incluindo o Brasil. Em 1621 a Companhia das Índias 
Ocidentais recebeu o monopólio do tráfico de escravos, da navegação e do comércio por 24 anos, 
na América e na África. A essa nova companhia deve-se creditar a maior façanha dos 
holandeses: a conquista de quase todo o nordeste açucareiro no Brasil.   
A primeira tentativa foi feita em 1624 em Salvador, capital da colônia. Como a resistência tardou 
em se organizar a cidade foi dominada rapidamente. Somente um ano depois, com ajuda de uma 
esquadra luso-espanhola, os holandeses foram expulsos. 
Em 1630, a investida holandesa foi organizada novamente, porém melhor estruturada. E o alvo 
dessa vez foi a maior região produtora de açúcar da colônia: Pernambuco. Com uma esquadra de 
setenta navios, os holandeses chegaram a Pernambuco, dominando, sem maiores problemas, 
Recife e Olinda. 
O domínio holandês que durou 24 anos pode ser dividido em três fases: conquista (1630/37), 
domínio (1637/44) e expulsão (1644/54). 
A fase de conquista foi marcada por grandes batalhas que culminaram com o controle de todo o 
nordeste açucareiro, a região mais rica da colônia. 
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 Uma vez consolidada a invasão, era necessário recuperar a produção de cana-de-açúcar nas 

regiões conquistadas, já que durante os conflitos acabaram arrasadas. Para tal feito foi enviado o 
Conde Maurício de Nassau. É conhecido como o período nassoviano, o domínio holandês. 

  

 
Nassau 
 

A política de Nassau era extremamente favorável aos senhores de engenho. Créditos foram 
concedidos para reestruturar os engenhos. Houve uma grande tolerância religiosa, uma vez que 
os holandeses eram calvinistas, mas não vieram com o intuito de impor sua religião. Grandes 
obras urbanas foram realizadas além de um grande desenvolvimento cultural. 
Porém, a política de Nassau acabou desagradando a Companhia das Índias Ocidentais pelo fato 
de não gerar grandes lucros. Nassau era acusado de governar para os colonos. Insatisfeita, a 
Companhia manda Nassau de volta para a Holanda. 
Para o lugar do popular governante foi enviada uma junta de três homens que governaram em 
seu lugar. Porém, a política de buscar lucros era extremamente rigorosa, tomando as terras dos 
senhores devedores além de acabar com a tolerância religiosa imposta por Nassau. 
A insatisfação começou a tomar conta dos senhores que, com a ajuda de índios e negros, se 
organizaram para expulsar os invasores. 
A Insurreição Pernambucana deu início a terceira e última fase, que tem seu desfecho em 1654 
com a expulsão definitiva dos holandeses, que foram para as Antilhas produzir um açúcar mais 
barato e de melhor qualidade que o brasileiro. A concorrência antilhana logo trouxe a crise para a 
economia açucareira no Brasil.  

 
 
3. A EXPANSÃO TERRITORIAL E OS TRATADOS DE LIMITES 
 
3.1 Introdução 
O Brasil que conhecemos é muito maior que a parcela de terra destinada aos portugueses pelo 
Tratado de Tordesilhas. 
Muitas foram as atividades que resultaram na ampliação do território brasileiro. Dentre elas vamos 
analisar o bandeirismo, as missões jesuíticas e a pecuária. 

 
3.2 O Bandeirismo 
As Bandeiras eram expedições particulares, que não respeitavam o Tratado de Tordesilhas, e por 
isso mesmo contribuíram tanto para o processo de interiorização do território. Latifundiários, 
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 comerciantes, homens livres em geral, devido à decadência da economia vicentina, saem em 

“bandos” armados à procura de atividades que lhes proporcionassem lucros. 
As principais atividades bandeirantes eram o apresamento indígena, a mineração e o sertanismo 
por contrato. 
Impossibilitados de adquirir escravos negros, os paulistas lançaram-se ao apresamento de índios. 
Na verdade, o uso do trabalho escravo era objetivo comum dos colonos portugueses. Tanto os 
índios, "os negros da terra", usados pelos paulistas, como os negros africanos de que se valiam 
os senhores de engenho do Nordeste, significavam mão-de-obra escrava. Sem ela os colonos 
não conseguiriam produzir, nem "se sustentar na terra". 

 

 
Visão romântica do bandeirante 
 

Pelos rios, principalmente os da bacia do Tietê, as bandeiras alcançaram o interior habitado pelos 
nativos, chegando aos atuais Estados de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul e às regiões 
onde se localizavam as aldeias jesuíticas.  
Inicialmente o índio era capturado próximo à vila, sendo usado como força de trabalho nas 
plantações e na defesa da localidade, ameaçada pelo ataque de tribos inimigas. À medida que os 
paulistas precisaram obter maior número de cativos para negociá-los a outras capitanias, os 
índios fugiram, obrigando-os a ir cada vez mais longe. 
Ainda no século XVI, os vicentinos descobriram ouro de lavagem na própria capitania de São 
Vicente e, explorando o litoral sul, alcançaram os atuais Estados do Paraná e Santa Catarina. 
O governador-geral estimulou a procura de riquezas minerais. Atraído pelo ouro de aluvião, e 
acreditando na existência de metais preciosos no interior da colônia, intensificou, diretamente, as 
expedições em busca de ouro, prata e pedras preciosas. 
Assim, as bandeiras paulistas, por disposições expressas em Cartas Régias, passaram a buscar 
os lendários tesouros do sertão. 
Na segunda metade do século XVII, com o declínio das bandeiras apresadoras, os paulistas 
buscaram novas alternativas. Autoridades coloniais, senhores de engenho do Nordeste e 
proprietários de fazendas de gado passaram a contratar bandeirantes para combater as tribos 
indígenas rebeladas e os negros fugidos. Conhecedores do sertão e com larga experiência na 
caça ao índio, os paulistas destacaram-se nessa nova atividade. Era o sertanismo de contrato. 
 
3.3 As Missões Jesuíticas 
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 Os missionários eram padres que vinham da Europa com o objetivo de pregar a religião católica 

aos índios. Vinham no espírito da reforma católica, com o objetivo de expandir a fé católica no 
novo mundo. 
A principal ordem religiosa que atuava no Brasil era a Companhia de Jesus, da qual faziam parte 
os jesuítas. Na tentativa de impedir a ação dos bandeirantes, os padres organizavam as missões 
no interior do território, espécie de aldeias onde os índios trabalhavam e aprendiam a religião e os 
costumes cristãos. 
Os jesuítas acabaram sendo responsáveis pela fundação de uma série de cidades, contribuindo 
para o processo de expansão do território. 
 
3.4 A Pecuária 
A criação de gado tinha como objetivo suprir o mercado interno. O gado bovino fornecia o couro e 
a carne. Apesar de sua importância para as diversas atividades da colônia, considerava-se a 
criação do gado uma atividade secundária. Para que não prejudicasse a produção do açúcar, 
ocupando e danificando o espaço do canavial, ela foi sendo levada para o interior, cumprindo um 
importante papel em sua ocupação. 
No nordeste, as fazendas de gado foram cada vez mais se interiorizando, devido a sua criação de 
forma extensiva. Ao longo do rio São Francisco se estabeleceram tantas fazendas que este 
recebeu o apelido de “Rio dos Currais”. As fazendas do vale do São Francisco eram latifúndios 
assentados em sesmarias e dedicados a produção de couro e criação dos animais de carga. 
Muitos proprietários arrendavam as regiões mais distantes a pequenos criadores. Não era uma 
atividade dirigida para a exportação e combinava o trabalho escravo com a mão de obra livre: 
mulatos, negros forros, índios, mestiços e brancos pobres. 
Ao sul do país o gado também teve participação significativa. Vários criadores produziram 
charque, a carne seca, que acabara sendo a principal alimentação dos escravos tanto nas 
fazendas como nas cidades mineradoras.   

 
 

3.5 A Colônia de Sacramento 
A Coroa portuguesa procurou ampliar suas fronteiras, principalmente no sul, onde os conflitos 
com os espanhóis eram frequentes. Tornava-se necessário marcar presença naquele vazio 
territorial ocupado pelos colonos, embora tivesse sido percorrida durante o século XVII pelos 
paulistas. O povoamento da região, que até então tinha se realizado, sobretudo, à custa dos 
próprios colonos, passou a ser patrocinado pelas autoridades portuguesas. 

 
Interessado em estender seus domínios até o estuário do Prata e a continuar captando a prata 
peruana do porto de Buenos Aires, o  governador do Rio de Janeiro, fundou uma colônia 
fortificada, na margem direita do Rio da Prata . Com a ajuda financeira dos moradores do Rio de 
Janeiro, organizou-se uma expedição, formada por sete barcos, soldados, presidiários e índios, 
fundando, em 1680, a Colônia do Sacramento (atual cidade de Colônia, no Uruguai), em frente a 
Buenos Aires. A Inglaterra, interessada também em controlar o mercado platino, associou-se aos 
portugueses na fundação da Colônia.  
Economicamente essa região era muito importante, principalmente pelo intenso contrabando que 
se fazia no estuário do Prata, envolvendo tanto navios portugueses como navios mercantes 
ingleses.  
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 Em pouco tempo, a Colônia de Sacramento transformou-se em florescente centro de comércio de 

contrabando. Sua fundação, portanto, representava uma ameaça ao monopólio espanhol na 
região platina e a Colônia tornou-se alvo de constantes ataques dos espanhóis, que 
consideravam, ainda, a presença portuguesa uma ameaça ao controle do estuário. A região foi 
disputada entre portugueses e espanhóis e a Colônia passou várias vezes do domínio de Portugal 
para o da Espanha e vice-versa. 
 

 
3.6 Os Tratados de Limites 
Para poderem definir oficialmente suas fronteiras, os países ibéricos fizeram uma série de 
acordos de limites. O mais importante deles foi o Tratado de Madri firmado em 1750, que definia 
os territórios através de um antigo princípio do direito romano, o Uti-possidetis. Ou seja, o país 
que tivesse ocupado efetivamente a região seria dono dela. A única exceção foi a Colônia de 
Sacramento que os portugueses devolveram aos espanhóis em troca da região dos Sete Povos 
das Missões. 

 
QUADRO SÍNTESE DOS TRATADOS DE LIMITES 

 
 

1715 TRATADO DE UTRECHT: 
A Espanha reconhece a Colônia de 

Sacramento como portuguesa. 
  1750 TRATADO DE MADRI: 

Todas as ocupações portuguesas 
são reconhecidas pela Espanha. É 
utilizado o princípio do Uti-possidetis. A 
Espanha recebe a Colônia de 
Sacramento e concede os Sete Povos 
das Missões. 

  1761 TRATADO DE EL PARDO: 
Tornou sem efeito o Tratado de 

Madri. 
  1777 TRATADO DE SANTO 

ILDEFONSO: 
Tanto a Colônia de Sacramento 

quanto Sete Povos das Missões passam 
para o controle da Espanha. 

  1801 TRATADO DE BADAJÓS: 
Retorna às determinações do 

Tratado de Madri. 
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 Revoluções Inglesas 

 
1. AS REVOLUÇÕES INGLESAS 
 
1.1 Introdução 
As Revoluções Inglesas do século XVII - Puritana (1642 – 49) e Gloriosa (1688) - representam um 
marco na história do ocidente, pois a partir do seu advento, observamos a transição de uma 
monarquia absolutista para uma monarquia parlamentar, existente até os dias atuais. 
Tanto as Revoluções Inglesas e a Francesa se inserem num contexto de revoluções burguesas 
em oposição a um regime de característica absoluta. Entretanto, o processo ocorrido na Inglaterra 
não apresenta um caráter universal como ocorreu na França, fato ajuda a explicar o porquê da 
maior notabilidade do evento francês. 

 
1.2 Antecedentes 
Para entendermos as motivações das Revoluções Inglesas, primeiramente devemos evidenciar 
um documento de extrema importância para a futura mobilização burguesa: a Magna Carta de 
1215.  
No século XIII, a nobreza impôs limites ao poder do Rei João, conhecido como João “Sem terra”, 
pois o seu governo ficou marcado por fracassos e atritos com a aristocracia, que em resposta, o 
obrigou a assinar e jurar a Magna Carta. Este documento limitava o poder do rei. Esta aí a origem 
do parlamentarismo inglês. 
Durante o período absolutista da história inglesa, duas dinastias ocuparam o trono: Tudor (1485-
1603) e Stuart (1603-1649).  
A dinastia Tudor marcou a sua história através de nomes como Henrique VIII e Elisabeth I, 
conhecida como a “rainha virgem”, pois não deixou herdeiros. De uma forma geral, essa dinastia 
se caracterizou pelo crescimento econômico e por uma estabilidade política. 
Em 1603, Elisabeth I morre colocando fim a dinastia Tudor. Instaura-se uma crise sucessória que 
será resolvida com a posse do trono por parte de Jaime I, da dinastia escocesa Stuart, já que o 
mesmo tinha parentesco com a falecida rainha inglesa.  

 

 
Elisabeth I, a “Rainha Virgem” 
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Diferentemente da monarquia Tudor, os Stuart enfrentarão uma série de problemas durante o seu 
reinado, tanto no campo político como no campo econômico. O primeiro sintoma que ratifica isso 
é o evento de 1603, que passou pra história como a “Conspiração da Pólvora”. 
Nesse episódio, alguns jovens católicos insatisfeitos com a política religiosa de Jaime, 
arquitetaram um plano para assassinar o rei no decorrer de uma das sessões do parlamento. 
Vários barris de pólvora foram instalados abaixo do parlamento. Entretanto, tal iniciativa 
considerada por alguns historiadores como o primeiro atentado terrorista da história, fracassou.  
O responsável pelos explosivos era um indivíduo que se tornaria famoso na literatura, na música 
e no cinema: Guy Fawkes. Ele foi preso em flagrante guardando a pólvora. Torturado, Fawkes 
entregou os demais membros da conspiração 

 

 
Prisão de Guy Fawkes 
 

O filme “V de Vingança”, assim como a canção “Remember” de John Lennon fazem referência a 
esse episodio. 
A partir de então as perseguições religiosas se tornam uma constante na Inglaterra. Lembrando, 
que a Inglaterra tinha como religião oficial o Anglicanismo. Portanto, tal evento fornece margem 
para uma série de perseguições a todos os não-anglicanos. Por consequência, muitos irão fugir 
para outras áreas da Europa, mas principalmente, irão para o exílio no norte das Treze Colônias, 
mais precisamente na região da Nova Inglaterra.  
Nesse sentido, a Conspiração de 1603 acelera a ocupação das Treze Colônias Inglesas. Após a 
morte de Jaime I, assume o trono em 1625, Carlos I. Durante o seu reinado, as tensões políticas e 
religiosas se intensificarão, por conta de algumas questões que iremos analisar agora. 
 
1.3 A Revolução Puritana 
Como foi dito anteriormente, a dinastia Stuart é escocesa, e por conta disso, Carlos I irá tentar 
submeter a Escócia, que tinha como principal religião o presbiterianismo, ao anglicanismo. A partir 
de então, diversos conflitos emergem na Escócia. O Rei Carlos I busca recorrer ao parlamento 
para angariar fundos, com o intuito de financiar os gastos com a guerra na Escócia. O rei tenta 
obter apoio parlamentar para aprovar mais impostos a fim de cobrir os gastos com a guerra. 
O parlamento inglês era ramificado em duas câmaras: a câmara dos Lordes, composta pela 
aristocracia, e a câmara dos Comuns, composta pela burguesia. É exatamente esta última que irá 
mover o processo revolucionário, entrando em conflito com o rei. 
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 Os membros da câmara dos comuns exigem que, para aprovar os tributos requisitados pelo rei, o 

monarca deveria reconhecer a prerrogativa do parlamento de legislar, ou seja, deveria ratificar o 
Bill of Rights, pois isso já estava previsto desde a Carta Magna de 1215. 
Por diversas vezes o parlamento será convocado e fechado pelo rei Carlos, pois tal instituição não 
atende aos seus anseios, e devido ao seu caráter absolutista, o monarca não respeita o poder 
parlamentar. Tributos são cobrados sem o consentimento do parlamento, que como resposta, irá 
promover boicotes contra tais impostos. 
É nesse cenário de embates entre rei e parlamento que se insere a Revolução Puritana. As 
motivações para tal revolução, portanto, são políticas, como vimos acima no conflito entre rei e 
parlamento, e também religiosas, pois o número de adeptos do puritanismo era crescente na 
Inglaterra, e tais indivíduos sofriam com as perseguições promovidas pelo rei. 

 

 
Carlos I, rei da dinastia Stuart. 
 

Uma guerra civil que estoura em 1642 e duraria até 1649, opunha dois grupos: de um lado os 
“cavaleiros” - nobres que apoiavam o rei - contra os “cabeças redondas” - burgueses puritanos 
que tinham como grande marca o corte de cabelo rente à cabeça, curto, diferente dos longos 
cabelos utilizados pelos aristocratas. 
De início a guerra foi marcada por uma série de desastres para os exércitos burgueses. Tal fato 
só iria mudar quando o militar e político Oliver Cromwell reorganizasse o exército, através do New 
Model Army (Novo Modelo de Exército). 
Após sucessivas derrotas, Carlos I é preso e julgado. O rei recusou-se a reconhecer a autoridade 
do parlamento, clamando pelo princípio absolutista de direito divino. Carlos foi condenado à morte 
e decapitado. 
Tal fato é de extrema importância, pois matar um rei numa época na qual o monarca era visto por 
muitos como um “escolhido de Deus” através da ideia de direito divino, era algo revolucionário. 
O filme “Morte ao Rei” de 2003 trata do processo revolucionário inglês, e tem como uma de suas 
principais cenas, a decapitação do rei. 
 
1.4 O protetorado de Cromwell 
Apesar da execução do monarca, a Inglaterra não vivenciará ainda um regime parlamentarista, e 
sim uma ditadura comandada por Oliver Cromwell, chefe da revolução. Tal fato deve-se a 
ameaça, na visão da burguesia, de radicalização do processo revolucionário por conta da atuação 
de dois grupos: Levellers (niveladores) e Diggers (cavadores). Tais grupos defendiam reformas 
mais profundas, democráticas e populares na Inglaterra. 
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Oliver Cromwell 
 

Cromwell, que representava os interesses burgueses, não simpatizava com os ideais desses 
grupos, iniciando a repressão contra os mesmos. Além da repressão, Cromwell irá promover 
outras medidas, como por exemplo:  o fechamento do parlamento, a submissão da Escócia e da 
Irlanda ao seu governo, a invasão da Jamaica, o confisco das terras da nobreza, a 
autoproclamação como Lord Protetor do Reino Unido e os famosos Atos de Navegação de 1651.  
Tais atos são de extrema importância para o crescimento da marinha inglesa, pois a partir deles, 
torna-se obrigatório todo e qualquer produto comercializado pela Inglaterra, ser transportado por 
navios ingleses ou embarcações do país que a Inglaterra se relaciona comercialmente. Com isso, 
a prática mercantilista tipicamente holandesa de promover o “frete marítimo” é afetada, pois o 
transporte de produtos através de suas embarcações era uma poderosa fonte de lucros para os 
batavos.  
É por conta de tais atos ingleses, que ocorrerá uma guerra anglo-holandesa na sequência. Esse 
conflito será vencido pelos ingleses, que começam a partir de então, a construir a sua supremacia 
naval em detrimento da Holanda, grande potência marítima até então. 
Portanto, a Inglaterra viverá durante o governo Cromwell o único período republicano da sua 
história, que acabaria em 1658, com a morte de Oliver. Ele tentará preparar a sucessão para seu 
filho, Richard, ficará pouco mais de um ano no poder, sendo retirado do poder. 
O regime republicano marcou o imaginário inglês de forma bastante negativa, a ponto de os 
ingleses, posteriormente, desenterrarem o corpo de Cromwell, enforcá-lo e decapitá-lo, 
demonstrando a ira contra tal regime.  
 
1.5 A Revolução Gloriosa 
É restaurada, a partir de então, a monarquia Stuart, com Carlos II, filho do rei decapitado Carlos I, 
que governará respeitando os limites impostos ao seu poder pelo parlamento. Entretanto, seu 
irmão Jaime II comportou-se de maneira bem diferente.  
Jaime II buscou reeditar o comportamento de seu pai, ao tentar restabelecer o catolicismo e o 
absolutismo na Inglaterra, algo completamente fora de contexto para o cenário inglês da época. 
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 Como resposta, o parlamento propõe a coroação de William de Orange (Guilherme de Orange), 

que era casado com uma das filhas de Jaime II. Em troca da coroa, William deveria reconhecer o 
Bill of Rights, inaugurando somente a partir de então, uma monarquia parlamentar, sintetizada 
através da famosa máxima: “o rei reina, mas não governa”. 
Sendo assim, o rei é deposto através da Revolução Gloriosa de 1688. O nome deve-se ao fato de 
o processo ter ocorrido de maneira pacífica, sem derramamento de sangue, ao contrário da 
Revolução Puritana. 
Uma das figuras mais importantes do pensamento liberal, o político e filósofo John Locke, assistiu 
a tal processo e consagrou os princípios burgueses em suas obras, ao defender o direito à 
propriedade privada, o poder parlamentar e a tolerância religiosa. 
 
 
 
2. ILUMINISMO 

 
2.1 Introdução 
Os ideais liberais que norteiam a nossa sociedade nos dias atuais são provenientes de um 
movimento filosófico e intelectual surgido no século XVIII que conhecemos como Iluminismo, e 
que fez com que tal período ficasse conhecido como “século das luzes”.  
O Iluminismo se manifestou através de intelectuais que apresentaram uma série de críticas ao 
Antigo Regime. Se pudéssemos sintetizar o Iluminismo em duas palavras, elas seriam: liberalismo 
e racionalismo. 
Devemos lembrar que tal movimento não foi homogêneo, pois apesar de convergirem quanto às 
críticas ao absolutismo, os pensadores apresentavam propostas políticas diversas. Alguns 
intelectuais, por exemplo, não se assumiram como iluministas. Portanto, o Iluminismo não pode 
ser entendido como uma proposta partidária ou um clube. 
Podemos afirmar que o Iluminismo é um aprofundamento dos valores defendidos pelos 
renascentistas no início da Idade Moderna. No entanto, com o passar das gerações, tais valores 
desencadearam mudanças no pensamento político, resultando na ideia de direitos naturais 
formuladas no século XVIII. 
Quando pensamos no Antigo Regime, lembramos que as principais características de tais 
governos são: sociedade de privilégios (estamental), mercantilismo, direito divino, união entre 
religião e política, entre outras. São exatamente contra esses valores que os iluministas irão 
dedicar seus pensamentos. 
 

 
2.2 Os principais filósofos 
Dentre os nomes mais famosos do Iluminismo, o principal deles é Jean-Jacques Rousseau. De 
todos os pensadores, Rousseau é aquele que viveu mais fora do ambiente aristocrático, pois os 
demais eram da nobreza ou tinha vivido e frequentado esse meio. Sendo assim, podemos 
classificar Rousseau como um burguês. Isso mostra mais uma vez a diversidade do movimento 
iluminista, pois os autores tinham diferentes origens sociais. 
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Jean-Jacques Rousseau. 
 

Em uma de suas obras, “O Contrato Social”, o autor afirma que a origem do poder de um 
governante reside no consentimento dos governados, e não em Deus. Ao trabalhar essa ideia, 
Rousseau nega o princípio do direito divino que era um dos pilares de sustentação do 
absolutismo. Na sequência, Rousseau afirma que se o governante não defende os interesses dos 
governados, o mesmo pode ser destituído. Portanto, inaugura-se o direito de lutar contra a tirania. 
Na sua outra obra, “Da Origem da Desigualdade entre os Homens”, o pensador afirma que todos 
os homens nascem bons e iguais. Todavia, é a sociedade, através da propriedade privada, que 
gera desigualdades e corrompe o indivíduo. Dessa maneira, promove-se outra ruptura com um 
princípio que baseava o Antigo Regime, pois de acordo com o pensamento de Hobbes, “o homem 
é o lobo do homem”, ou seja, a natureza humana tende à destruição. Portanto, Rousseau nega tal 
ideia. 
Outro nome importante do século das luzes foi Voltaire. Suas obras mais famosas são o 
“Dicionário Filosófico” e “Cândido ou do Otimismo”.  
Voltaire era ferrenho defensor do deísmo, que afirma que não há necessidade de mediadores pra 
ser chegar até Deus. A máxima “o indivíduo pode encontrar Deus sozinho” resume esse 
pensamento. Nesse sentido, o pensador se caracteriza pelo seu anticlericalismo.  
Devemos lembrar que os intelectuais iluministas faziam parte de uma elite de letrados numa 
sociedade majoritariamente analfabeta. Por isso, o Iluminismo é considerado um movimento 
elitista. 
O ideal de divisão dos três poderes presente em diversas constituições é proveniente do Barão de 
Montesquieu. Em sua obra “Do Espírito das Leis”, o autor preconiza uma divisão harmônica entre 
os poderes executivo, legislativo e judiciário, algo que não ocorria no Absolutismo. 
Por último devemos lembrar de uma coletânea de pensamentos liberais produzida no século 
XVIII, produzida por Denis Diderot e Jacques D’Alambert, que passou pra história como “A 
Enciclopédia”. 

 
 
2.3 O Despotismo Esclarecido 
Grande parte das obras iluministas foram censuradas pelos Monarcas europeus. Entretanto, 
alguns reis se notabilizaram por uma postura aparentemente contraditória em relação aos ideais 
liberais. Surgia assim, o fenômeno do Despotismo Esclarecido. 
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 Alguns reis através de seus ministros se utilizaram de princípios liberais como forma de 

fortalecerem o seu reinado, modernizando a sua administração. O caso mais famoso é de 
Portugal, através do Marquês de Pombal, ministro do rei D. José, que promoveu a expulsão da 
ordem dos jesuítas dos domínios portugueses, por exemplo. 
Outros exemplos de déspotas esclarecidos são: Catarina da Rússia, Frederico da Prússia, José 
da Áustria. 

 
2.4 O Liberalismo Econômico 
Até agora trabalhamos o viés político do Iluminismo. Porém, tal movimento também tem autores 
que pensam o campo da economia. Tais indivíduos inauguram a Fisiocracia. 
Os fisiocratas criticavam a intervenção estatal na economia, que é a grande marca do 
mercantilismo. Daí surge a famosa frase: “laissez-faire, laissez passer” (“deixem fazer, deixem 
passar”). 
Um dos nomes mais famosos da fisiocracia era um economista francês chamado François 
Quesnay. Esse pensador além de criticar o intervencionismo estatal, também valorizava a 
agricultura, pois afirmava que por ela ser renovável, era a única fonte de geração de riqueza. 
O advento das ideias iluministas no século XVIII, portanto, irá influenciar diversos movimentos 
revolucionários neste e nos séculos seguintes. Nesse sentido, tais ideais funcionam como base 
para futuras rupturas, como por exemplo, a Revolução Francesa, a Revolução Americana e as 
Rebeliões do século XIX. 
 
 
 
3. INDEPENDÊNCIA DOS ESTADOS UNIDOS 
 
3.1 Antecedentes 
O poder de influência das ideias liberais é tão marcante que os historiadores se referem aos 
séculos XVIII e XIX como a “Era das Revoluções”. Nesse sentido, digamos que a Revolução 
Americana pode ser vista como uma espécie de “abre-alas” de tal época. 

 

 
 

Para podermos compreender as motivações para tal revolução devemos observar a situação da 
Inglaterra ao longo do século XVII. 
Durante esse período, a Inglaterra vivenciou uma forte instabilidade política devido às Revoluções 
Inglesas (Puritana e Gloriosa). Tais disputas internas estimularam fugas de diversos indivíduos 
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 para a parte Norte das Treze Colônias, mais precisamente, para a região conhecida como Nova 

Inglaterra.  
Dessa maneira, devemos compreender o porquê de essa área ser um atrativo para perseguidos 
não só da Inglaterra, mas também de diversas outras áreas que vivenciavam perseguições na 
Europa. 
A região norte das Treze Colônias caracterizava-se pelo clima frio, e, portanto, não favorável para 
o cultivo de produtos com alto valor no mercado europeu. Além disso, a ausência de metais 
preciosos tornou a região menos atrativa ainda para a metrópole. É por conta disso que 
caracterizamos essa área a partir do modelo de “povoamento”. 
Entretanto, a região Sul vivia um cenário diferente. Lá foi estabelecido o tradicional sistema de 
“plantation” (”exploração”.), mantendo assim uma relação efetiva de exclusivo colonial (pacto 
colonial) com a Inglaterra. 
Os colonos da região norte, devido a esse menor interesse por parte da Inglaterra, passaram a 
gozar de relativas liberdades, como por exemplo, a experiência de autogoverno (self-government), 
liberdade comercial, religiosa, entre outras. Devemos lembrar a existência de o chamado 
comércio triangular, feito entre América Inglesa, Antilhas e África. Tal comércio demonstra que a 
lógica do exclusivo colonial estava sendo superada pelos colonos da região norte. 
Cabe lembrarmos também que devido à já falada instabilidade política do século XVII na 
Inglaterra, tornava-se mais difícil um efetivo controle e fiscalização das colônias. 
Essa experiência de relativas liberdades vividas pelos colonos da região norte é denominada por 
alguns autores de “negligência salutar”. Esse é o ponto central para compreendermos a processo 
revolucionário estadunidense. 

 
 

3.2 Fim da Negligência Salutar e início dos protestos 
A postura da Inglaterra em relação a suas colônias irá mudar somente após a Guerra dos Sete 
Anos, entre 1756 e 1763, travada por franceses e ingleses numa disputa por áreas coloniais na 
América e na Ásia. Tal conflito foi vencido pela Inglaterra, que garantiu o controle sobre o Quebec, 
as Índias e parte da Louisiana e Flórida, além de algumas áreas nas Antilhas e feitorias na África. 
No entanto, apesar da vitória a guerra traz sérios gastos para a Inglaterra, que busca compensar 
os custos aumentando a sua arrecadação de impostos perante as colônias. 
Se antes os colonos do norte viviam sob uma série de liberdades, após a guerra a Inglaterra 
tentará colocar fim à “negligência salutar”. Portanto, impostos que até então não eram 
efetivamente cobrados terão de ser pagos, além da criação de novos tributos. 
A partir disso, surgem impostos como: Lei do Açúcar, Lei do Selo, Lei do Chá, Atos Townshend, 
Lei de Hospedagem e o Ato de Quebec. A partir de então, os colonos irão reagir a tais tributos 
através da organização de boicotes, por exemplo. 
Grande parte dessas leis acabou sendo revogada mais na frente, porém isso ocorreu após muitos 
protestos. O caso mais famoso ocorreu em 1770 quando um grupo de colonos havia atirado bolas 
de neve contra o quartel. O comandante, assustado, teria mandado os soldados defenderem o 
prédio. Estes acabaram disparando contra os manifestantes. Cinco colonos acabaram morrendo. 
Tal evento passou para a história como o “Massacre de Boston”, marcando um dos primeiros 
conflitos entre colonos e ingleses. 
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Massacre de Boston 
 

Além disso, em resposta à Lei do Chá, primeiramente os colonos buscaram substituir tal produto 
pelo café. Posteriormente, na noite de 1773, ocorrerá um dos episódios mais marcantes da 
história dos Estados Unidos: a Festa do Chá de Boston (Boston Tea Party), quando colonos 
disfarçados de índios atiraram carregamentos de chá transportados pela Companhia das Índias 
Orientais no mar, em protesto. Um patriota entusiasmado disse: “O porto de Boston virou um bule 
de chá esta noite...”. 

 

 
Festa do Chá de Boston 

 
3.3 O Processo de Independência 
No ano de 1774, os colonos se reuniram no Congresso Continental da Filadélfia. Foi apresentada 
à Inglaterra a proposta de participação dos colonos nas votações do parlamento inglês. Daí a 
frase: “nenhuma taxação sem representação”. Portanto, a postura dos colonos, num primeiro 
momento, era de entendimento com a metrópole. Entretanto, a Inglaterra desconsiderou essa 
exigência.  
Em resposta a essa postura inglesa, os colonos organizaram em 1776 o II Congresso da Filadélfia 
e decidiram pela separação. Dessa maneira, é redigida por Thomas Jefferson a Declaração de 
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 Independência dos Estados Unidos. Esse documento revela a forte influência dos ideais 

iluministas no movimento de independência. Estão presentes na declaração alguns princípios 
como, por exemplo, o direito de autogoverno, o direito de lutar contra a tirania e o direito à vida, à 
liberdade e à busca da felicidade.  
Cabe lembrarmos que tais direitos eram pensados a partir de um modelo construído de homem 
estadunidense: tal indivíduo deveria ser branco, anglo-saxão e protestante. Portanto, surge assim 
o modelo WASP (padrão “branco, anglo-saxão e protestante”), que exclui negros, pobres, 
mulheres e índios. 

 

 
Thomas Jefferson 
 

Após a declaração de independência, a Inglaterra irá travar uma guerra contra os colonos que irá 
durar de 1776 até 1783. Nessa guerra, os colonos receberam apoio dos franceses, que 
objetivavam enfraquecer os seus rivais ingleses.  
Com o fim da guerra, a vitória dos colonos e a formação dos Estados Unidos da América, ratifica-
se a emancipação de uma colônia em relação a sua metrópole. Tal fato é de extrema importância, 
pois tem uma forte repercussão que extrapola os limites do território estadunidense. Os ventos da 
revolução chegam até outras colônias, que veem na Independência dos Estados Unidos um 
exemplo, uma inspiração. 
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 Brasil: da Mineração à Independência 

 
1. MINERAÇÃO 
Com o declínio da economia açucareira devido à queda dos preços do produto no mercado 
internacional, a América Portuguesa ficava carente de um produto que impulsionasse a sua 
economia. 
Cabe lembrar que não devemos pensar a economia colonial a partir da ideia de ciclo (ex: ciclo do 
açúcar, do ouro e do café). Durante o período da mineração, por exemplo, o açúcar continuava 
sendo um produto importante na pauta de exportações, apesar de falarmos de um declínio da 
economia açucareira na segunda metade do século XVII. 
Com a descoberta do ouro na década de 1690 na região de Minas Gerais devido às expedições 
bandeirantes, damos início à economia mineradora ao longo do século XVIII. 
Verifica-se a partir de então, uma necessidade por parte da Coroa em organizar a exploração das 
riquezas na região. É pensada uma nova estrutura administrativa para se adequar a uma nova 
realidade. Dessa forma, é criado o órgão máximo da região: a Intendência das Minas. Tal 
instituição era responsável pela criação das datas, áreas de mineração concedidas à exploração. 
Além disso, também era responsável pela cobrança do quinto. Posteriormente, por ordens da 
Coroa, a Intendência será responsável pela instalação das Casas de Fundição, que culminou, por 
consequência, na Revolta de Felipe dos Santos em 1720. 

 

 
O grande desafio a ser encarado pela Coroa portuguesa era evitar o contrabando. É por isso que 
foi proibida a instalação de ordens religiosas nas Gerais, devido ao temor e desconfiança de que 
alguns desses religiosos pudessem contrabandear ouro não quintado. Nesse sentido, expressões 
populares foram notabilizadas, como por exemplo, “santo do pau oco”, fazendo referência às 
imagens com fundo falso para esconder metais, e “quinto dos infernos”. 
Devemos lembrar que além do ouro, os diamantes também foram explorados nas Minas Gerais. 
Entretanto, cobrar o quinto sobre o diamante era inviável, pois a pedra é resistente e dura. A 
solução encontrada foi a criação do Distrito Diamantino que ficava no Arraial do Tejuco, localizado 
atualmente na cidade de Diamantina. A exploração das pedras tornar-se-ia monopólio da Coroa. 
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 A mineração promoveria importantes mudanças na vida colonial. Inicia-se uma verdadeira corrida 

pelo ouro, pois as notícias da descoberta de metais na região desperta o interesse de diversos 
indivíduos. Por consequência, verifica-se um crescimento demográfico.  
Entretanto, obviamente nem todos aqueles que tentaram obtiveram sucesso em explorar a região. 
A mineração beneficiou somente uma pequena elite. Aqueles que ficaram à margem dos 
benefícios conquistados por essa elite constituem os “desclassificados do ouro”. Entre eles estão 
prostitutas, escravos, índios, ciganos, pobres, etc. 
Outra transformação importante com o advento da mineração é a transferência do eixo econômico 
e comercial do nordeste – já que era nessa região que era produzida a cana-de-açúcar – para o 
sudeste. Esse processo leva à transferência da capital de Salvador para o Rio de Janeiro, devido 
à proximidade da região das Gerais e também pela possibilidade de escoar esses metais através 
do porto.  
A mineração foi responsável também pelo despertar de um processo de integração econômica 
colonial. Até o século XVIII as diferentes regiões da colônia viviam isoladas umas das outras. 
Entretanto, a partir da economia mineradora, uma grande quantidade de capitais se concentrou 
em Minas. Tal fato atraiu diversos comerciantes de diferentes regiões da colônia, que buscavam 
vender os seus produtos na região.  
Comerciantes nordestinos conhecidos como “tropeiros” transportavam produtos como, por 
exemplo, o tabaco, através de animais. Do sul, comerciantes traziam derivados do gado como, 
por exemplo, o charque. Provenientes do Rio de Janeiro, traficantes de escravos forneciam 
negros como mão-de-obra. 

 

 
Tropeiros 
 

Outra consequência importante da mineração foi o desenvolvimento de uma classe média urbana, 
composta por funcionários públicos, artesãos, soldados, comerciantes, que tornaram mais 
complexa a estrutura social da colônia. Tal dinamização da sociedade se reflete na mudança na 
relação entre alguns senhores e seus escravos. Caso o senhor autorizasse, o escravo poderia 
oferecer seus serviços nas ruas em troca de um pagamento. Parte desse dinheiro obtido pelo 
escravo iria para o seu senhor. Dessa forma, o escravo poderia conseguir alguma verba, e 
futuramente, comprar sua alforria. Esse negro fica conhecido como “escravo de ganho”. 
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Escravos de ganho atuando nas cidades 

 
Ainda tratando das mudanças no espaço urbano, devemos lembrar que as cidades vivenciaram 
mudanças arquitetônicas. A cidade de Vila Rica constitui-se em um dos principais exemplos. 
Situada atualmente em Ouro Preto, caracterizou-se pela construção de igrejas no estilo barroco. 
O principal representante da arte barroca em Minas Gerais é Aleijadinho. 

 

 
Arte barroca em Minas Gerais 

 
2. MOVIMENTOS SEPARATISTAS 
Diferentemente das revoltas nativistas, a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana são 
movimentos que buscam a emancipação dessas localidades. Portanto, não há a defesa de 
independência do Brasil, já que não há ainda uma identidade nacional construída e enraizada. 
Não há uma consciência nacional formada. 
Tanto em Minas Gerais como na Bahia, os movimentos foram influenciados pelas ideias liberais 
iluministas, além de preconizarem a formação de repúblicas. 
O caso mineiro de 1789 é bastante emblemático devido à construção de um mito sobre a figura 
de Tiradentes. É durante o regime republicano que irá se construir essa imagem de Joaquim José 
da Silva Xavier como líder do movimento, algo que ele não era. A sua imagem será também 
associada à Jesus Cristo pela república, com barbas e cabelos longos sendo açoitado e morto.  
Tal heroificação de Tiradentes se faz presente, pois ele era um militar, assim como aqueles que 
proclamaram a república, e que teria morrido por uma causa repreendida pela monarquia, 
tornando-o um mártir. Dessa forma, buscava-se produzir um herói ao mesmo tempo em que se 
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 associava a imagem da monarquia à violência e à repressão, constituindo assim uma memória 

negativa da coroa. Devemos lembrar que a república havia sido proclamada recentemente. 
Além do separatismo, da defesa de criação de uma república que seria composta por Minas 
Gerais e Rio de Janeiro, a Inconfidência Mineira tem como marca a busca pela criação de uma 
Universidade em Vila Rica e tem como inspiração, a Revolução Americana. Tanto é que assim 
como foi no processo de independência dos Estados Unidos, os revoltosos de mineiros defendiam 
um liberalismo excludente, e que, portanto, valia e beneficiava somente uma elite. É por conta 
disso que em nenhum momento a escravidão foi questionada, já que essa elite que liderava o 
movimento era escravista. 
O estopim para o início da sublevação dos mineiros foi a ameaça de cobrança da “derrama”, 
imposto que cobrava as dívidas, ou seja, o que faltava pra se chegar às 100 arrobas anuais, que 
era o valor fixo cobrado sobre a elite mineradora local. 
A Inconfidência fracassou devido à delação promovida por Silvério dos Reis, que denunciou o 
movimento em troca do perdão das suas dívidas. 

 

 
Pintura que retrata Tiradentes esquartejado 
 

A Conjuração Baiana, diferentemente do movimento de Minas Gerais, teve a participação das 
camadas populares, como por exemplo, escravos, alfaiates. Sendo assim, a Conjuração defendia 
a abolição da escravidão. Isso explica o porquê da forte violência utilizada contra o movimento 
baiano. Além disso, o temor do haitianismo (o termo faz referência à revolta vitoriosa liderada por 
negros no Haiti) também faz com que seja desencadeada extrema violência contra os conjurados. 
Se a Inconfidência Mineira era inspirada na Revolução Americana, a Conjuração Baiana de 1798 
tinha como inspiração o período mais radical, jacobino, da Revolução Francesa. 
Um dos líderes da revolta baiana foi Gonzaga das Virgens. Entretanto, sua figura não foi 
notabilizada na história como ocorreu com Tiradentes, pois como foi explicado anteriormente, a 
figura de Tiradentes foi elaborada e conhecida por uma iniciativa da república. 

 
 

3. PERÍODO JOANINO 
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 A ascensão de Napoleão Bonaparte ao poder na França irá trazer consequências importantes 

para a política no continente europeu. Com o seu projeto expansionista, Bonaparte irá destronar 
reis e vencer diversas batalhas. E por consequência de tais iniciativas, a Corte portuguesa irá 
desembarcar na América Portuguesa em 1808.  
Napoleão tinha como objetivo fazer da França uma grande potência. Para tal fato ocorrer, o líder 
francês deveria suprimir a grande força da época: a Inglaterra. Bonaparte depois de tentar vencer 
os ingleses numa batalha naval e sair derrotado, muda sua estratégia e objetiva prejudicar 
comércio britânico ao decretar o Bloqueio Continental em 1806. Tal medida afirmava que qualquer 
país europeu estaria proibido de estabelecer atividades comerciais com a Inglaterra. Caso algum 
país desrespeitasse esse decreto sofreria com uma reação militar francesa. 
Nesse sentido, Portugal, tradicional aliado e parceiro da Inglaterra, encontrava-se num dilema: 
ceder às pressões francesas e romper sua aliança com os ingleses, correndo risco, por 
consequência, de ter o acesso às suas colônias bloqueado pela Marinha britânica, ou manter sua 
aliança e sofrer as consequências de uma invasão militar napoleônica. 
D. João hesitou até o último momento para adotar uma posição definitiva. Numa postura 
pragmática, dialogou tanto com ingleses quanto com franceses, Entretanto, em 1808, ficou 
evidente a escolha do príncipe regente: a transferência da Corte para o Rio de Janeiro. 
 

 
D. João e sua esposa Carlota Joaquina 

 
Tal transmigração não foi feita às pressas de última hora, como uma fuga desorganizada e mal 
preparada como muitos afirmaram. Aliás, a ideia de trazer a Corte para o Brasil já havia sido 
proposta durante a União Ibérica, por exemplo. Além disso, o Brasil era a principal colônia 
portuguesa, já que fornecia grandes lucros para Portugal. 
Calcula-se que aproximadamente 15 mil pessoas, entre nobres, burocratas, clérigos, embarcaram 
para o Rio de Janeiro numa bastante penosa. Durante semanas de viagem as doenças, a fome e 
a sede se fizeram presentes. 
Sendo assim, vamos tratar a partir de agora das mudanças promovidas com o advento da Corte 
no Rio de Janeiro, fato que marca uma nova fase na nossa história. 
 
A primeira medida promovida por D. João ao chegar ainda em Salvador na Bahia, foi a Abertura 
dos Portos às nações amigas. Tal medida foi estabelecida com o intuito de beneficiar os 
comerciantes ingleses, numa atitude de contrapartida, já que a Inglaterra havia escoltado a Corte 
até o Brasil.  
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 A Abertura dos Portos tem um importante significado político, pois na prática ela simbolizava o fim 

do exclusivo colonial mercantilista. E essa foi apenas a primeira de muitas medidas que iriam 
estruturar a ideia de se formar um “Império Luso-Brasileiro”, como muitas discutiam na época. 
Em 1810, Portugal e Inglaterra celebraram os Tratados de 1810, conhecidos como Aliança e 
Amizade, e Comércio e Navegação. Tais medidas concediam uma série de prerrogativas aos 
ingleses, como por exemplo, o direito de extraterritorialidade, a liberdade de culto, além do 
favorecimento aduaneiro. Ficou decidido que os produtos portugueses pagariam uma taxa 
alfandegária de 16%, enquanto os produtos provenientes da Inglaterra pagariam uma taxa de 
15%. Já as demais nações teriam de cumprir uma taxa de 24%. 
Devemos lembrar também que nesses tratados a questão da escravidão foi debatida, pois a 
Inglaterra pressionava Portugal pelo fim do tráfico negreiro, fato que D. João não acatou na 
prática. Além disso, outra medida importante foi a liberação por parte do príncipe regente da 
instalação de manufaturas na colônia. Entretanto, tal medida não propiciou o desenvolvimento 
manufatureiro no Brasil, devido à concorrência dos produtos ingleses. 
No aspecto urbanístico, a vinda da Corte também trouxe mudanças. Diversas moradias foram 
requisitas pelo príncipe para abrigar a sua Corte. Essas casas recebiam nas suas entradas a sigla 
PR, de “Príncipe Regente”. Muitos moradores cederam de forma amistosa suas casas para 
receber os portugueses, com o objetivo é claro, de receber favores em troca. O Rio de Janeiro 
vivia nessa época um verdadeiro alvoroço pela chegada da Corte. A população fluminense 
ironizou tal comportamento interpretando a sigla PR como “Ponha-se na rua”. 

 

 
O ritual do “beija-mão” 
 

O dia a dia da população do Rio de Janeiro foi modificado principalmente pelas diversas 
modificações no espaço urbano. Foi construído, por exemplo, o Teatro São João, onde é 
atualmente o Teatro João Caetano na Praça Tiradentes. Em 1816, a Missão Artística Francesa se 
estabeleceu na cidade sob o patrocínio de D. João. Jean-Baptiste Debret e outros artistas 
franceses retrataram o cotidiano da Corte portuguesa.  
Diversas instituições administrativas foram instaladas no Rio de Janeiro. Entre elas, a Intendência 
Geral da Polícia, o Banco do Brasil, a Real Academia Militar (a base do que conhecemos hoje 
como Polícia Militar), a Imprensa Régia. Além disso, estabelecimentos culturais também foram 
criados, como o Horto Real, atual Jardim Botânico, o Museu Real, hoje Museu Nacional e a Real 
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 Biblioteca, atualmente Biblioteca Nacional. Não é à toa, portanto, que o Rio de Janeiro fica 

conhecido como “Nova Lisboa”. 
Durante o período joanino, algumas ações militares também marcaram presença. Em 1817 ocorre 
uma revolução em Pernambuco, devido à insatisfação local com a cobrança de impostos para 
serem investidos nas transformações do Rio de Janeiro. Além disso, D. João promoverá uma 
invasão à Guiana Francesa e também à província da Cisplatina, no atual Uruguai, locais 
respectivamente de domínio francês e espanhol. Tal medida foi uma retaliação aos inimigos de 
Portugal na Europa. 
No ano de 1815, buscando adequar-se às exigências do Congresso de Viena, o Brasil foi elevado 
a Reino Unido a Portugal e Algarves. Se até então falávamos que o Brasil, desde a Abertura dos 
Portos, já não vivia na prática a lógica de uma colônia, a partir de agora esse novo status  
formaliza tal transformação.  

 
4. A INDEPENDÊNCIA DO BRASIL 
Enquanto no Brasil o Rio de Janeiro vivia ares metropolitanos, Portugal parecia-se cada vez mais 
com uma colônia. Os portugueses queixavam-se cada vez mais dessa situação, e por 
consequência, reivindicavam o retorno de D. João para Portugal. No entanto, D. João buscou ficar 
no Rio de Janeiro. 
As pressões vindas de Portugal chegam ao limite quando estoura a Revolução do Porto em 1820. 
Os revolucionários além de defenderem o retorno de D. João, tinham como objetivo aprovar uma 
Constituição de caráter liberal, mas também insistiam na recolonização do Brasil.  
Essas exigências feitas em Portugal ameaçam o Brasil de ser recolonizado. Tal fato estimula o 
processo de independência. Acirrados debates se manifestam no Rio de Janeiro através de dois 
grupos: o “Partido Português”, composto em geral, por comerciantes reinóis que defendiam o 
retorno ao exclusivo colonial, e o “Partido Brasileiro”, formado pela elite agrária, que tinham 
interesse na manutenção do livre-comércio. Poderíamos ainda falar de um terceiro grupo, 
composto pelos radicais, em geral, profissionais liberais, que defendiam a abolição da escravidão 
e a instauração de uma república.  

 

  
D. Pedro I 
 

Nesse cenário, o “Partido Brasileiro” busca uma aproximação com o filho de D. João VI, já que o 
monarca retorna à Portugal em 1821, por pressões da Revolução do Porto. O próprio rei de 
Portugal teria aconselhado seu filho a “fazer a revolução antes que um aventureiro a fizesse”. 
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 Portanto, percebe a importância de manter o nome da dinastia dos Bragança no Brasil e em 

Portugal, revelando também ter consciência do encaminhamento do processo de independência 
do Brasil. 
É importante lembrarmos que nesse contexto de aproximação entre Pedro e o Partido Brasileiro, 
atua uma figura de extrema importância: José Bonifácio. Tal homem foi responsável por elaborar 
o “Manifesto às nações”, buscando apoio diplomático externo, principalmente de Estados Unidos 
e Inglaterra, para a independência.  
Além disso, para garantir a permanência do filho de no Brasil, Bonifácio irá fazer um abaixo-
assinado, que será entregue ao futuro imperador, demonstrando o apoio da sociedade à sua 
permanência. Devemos lembrar que os revolucionários de Portugal, posteriormente, também 
exigiram o retorno de Pedro. 
 
No dia 9 de Janeiro de 1822, D. Pedro garante a sua permanência no Brasil, no evento que 
passou para a história como “Dia do Fico”. Na sequência, no mês de Agosto, D. Pedro 
determinava que qualquer lei só teria algum tipo de validade no Brasil se fosse autorizada por ele. 
Tal medida vai encontro às ordens dos revolucionários de Portugal. Tal ato ficou o “cumpra-se”. 
Para finalizar, em 7 de Setembro de 1822, declara a independência do Brasil, que pode é 
considerada uma emancipação de caráter conservador. 

 

 
“Grito do Ipiranga” 
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 Revoluções Francesas 

 
 
1. A REVOLUÇÃO FRANCESA (1789) 

 
1.1 Introdução 
A Revolução Francesa foi um dos episódios mais importantes da história do ocidente, pois 
simbolizou a crise do Antigo Regime na Europa do século XVIII. Tal evento ainda tem como 
marca o seu caráter universal, pois seus ideais de liberdade foram difundidos pelo Velho 
Continente e também na América, contribuindo para uma série de outras revoluções de caráter 
liberal e nacionalista no século XIX. 
Dessa maneira, primeiramente precisamos fazer uma análise dos fatores que contribuíram para o 
despertar revolucionário francês. Portanto, vamos compreender a França pré-revolucionária. 

 
1.2 Antecedentes 
Inicialmente devemos lembrar que o século XVIII assistiu ao surgimento de um movimento que 
reúne um conjunto de ideais, chamado de “Iluminismo”. Os princípios iluministas de liberdade 
serviram de base ideológica para o movimento francês. Tal influência se revela no lema da 
Revolução Francesa, e na sua bandeira tricolor: “Liberdade, Igualdade e Fraternidade”. 
Os ideais iluministas iam de encontro às características do Absolutismo francês, colocando em 
evidência suas contradições internas. O governo assentava-se numa aristocracia perdulária, que 
gozava de uma série de privilégios, sendo o principal deles o não pagamento de impostos, fato 
que sobrecarregava os demais setores sociais, como o campesinato e a burguesia. Entretanto, 
será este último grupo o responsável por comandar o processo revolucionário francês. 
As condições de vida de um camponês eram de extrema dificuldade. Grande parte da renda da 
família era comprometida apenas com a compra de pão, alimento básico das famílias pobres. 
Além disso, o Estado francês vivia um sério desgaste econômico não só pelas despesas luxuosas 
promovidas por uma aristocracia, mas também pelas guerras travadas. Duas delas ocorreram na 
segunda metade do século XVIII, num intervalo curto de tempo: a Guerra dos Sete Anos (1756-
1763) e a Guerra de Independência das Treze Colônias (1776 – 1783). 
Outra prerrogativa experimentada pela aristocracia era o acesso a altos cargos públicos. E o 
governo francês percebeu em tal fato uma poderosa fonte de renda. Eram bastante comuns as 
práticas de venda de cargos públicos, conhecidas como “Venalidades” ou “Paulettes”.  
Por consequência o funcionalismo público francês revelava-se corrupto e ineficaz, agravando 
ainda mais os problemas econômicos. 
No que se referem às relações comerciais, os franceses estabeleceram em 1756 o Tratado de 
Éden-Rayneval. Esse acordo beneficiava os tecidos ingleses no mercado francês, e o mesmo 
valia para os vinhos franceses na Inglaterra. O acordo atendia ao interesse da aristocracia que 
explorava as vinícolas, e ao mesmo tempo, satisfazia o seu interesse em manter o consumo de 
têxteis ingleses. Entretanto, o acordo gerou uma balança comercial desfavorável para a França, 
gerando um déficit constante. 
Os anos de 1780 também contribuíram para intensificar os problemas franceses. A agricultura foi 
prejudicada pelas mudanças climáticas, que diminuíam a oferta de alimentos, elevando seus 
preços. Por consequência, o principal setor social atingido por esse cenário, os camponeses se 
revoltaram, protagonizando as chamadas “jacqueries”. Diversas famílias nobres vivenciaram a 
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 insegurança e instabilidade de um período que ficou conhecido como o “Grande Medo”. A saída 

encontrada por essas elites foi a fuga. Daí a denominação de “nobreza emigrada”. 
 
1.3 O processo revolucionário 
Dessa maneira, em resposta a esse contexto de dificuldades o ministro do rei Luís XVI chegou a 
convocar, em 1787, a Assembleia dos Notáveis, órgão composto pela aristocracia, pois defendia 
como solução a tributação desse grupo. Como era de se esperar, a aristocracia barrou tal medida. 
Na sequência, o rei Luís XVI convocou os Estados Gerais, órgão auxiliar do rei que não era 
convocado há mais de um século, mostrando o quão grave era a situação. Esse órgão 
representava as três ordens sociais: alto clero, nobreza e burguesia. Para fazer parte como 
deputado em tal instituição, o indivíduo deveria comprovar renda mínima, fato que inviabilizava a 
participação de camponeses. 
A votação dentro dos Estados Gerais era feita por estado, ou seja, cada estado tinha direito a um 
voto. Tal princípio favorecia os dois primeiros estados, que representavam a aristocracia (alto 
clero e nobreza). Portanto, sempre haveria uma vantagem de dois contra um numa votação. E é 
de fato o que ocorreu, quando os dois primeiros estados propuseram o aumento dos impostos 
sobre o terceiro estado. Já esse grupo, propôs a tributação sobre os dois primeiros. 

 

 
Luís XVI 
 

O impasse entre os representantes faz com que o terceiro estado se retire e promova a formação 
de uma Assembleia Nacional Constituinte em 1789. A defesa da criação de uma constituição 
representa o anseio iluminista e burguês de limitar o poder do rei. Inicia-se assim o processo 
revolucionário francês. 

 
A data em que se comemora a Revolução Francesa é o 14 de Julho. Essa data foi escolhida, pois 
representa a queda da Bastilha, uma prisão que abrigava todos os opositores da monarquia. Tal 
feito foi empreendido por populares em Paris. Entretanto, tal ação não teve efeito político 
relevante para a revolução. Devemos compreender esse marco, portanto, como uma construção 
simbólica. 
Com a convocação da Assembleia Constituinte em 1789, dá-se início à primeira das três fases da 
Revolução Francesa: a Monarquia Constitucional. 
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 1.4 A monarquia constitucional 

Esse primeiro período teve como motor do processo político a alta burguesia girondina. Os 
girondinos defendiam a preservação do direito à propriedade privada, o fim dos privilégios 
aristocráticos e, ao mesmo tempo, buscavam excluir os populares da participação política ao 
defenderem o voto censitário. Além disso, reivindicavam o direito de lutar contra a tirania, as 
liberdades individuais. 
Tais ideais são encontrados em um dos documentos mais importantes da história, elaborado por 
esse grupo: a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789. Esse documento serviu 
de inspiração para diversas outras constituições elaboradas posteriormente em outros países, 
demonstrando o alcance dos ideais dessa revolução. Na sequência, em 1791, foi elaborada a 
Constituição Francesa, que reunia os princípios falados acima. 
Outra medida importante foi a aprovação da Constituição Civil do Clero em 1790, que promovia a 
nacionalização dos bens da Igreja Católica, além de transformar os membros da Igreja em 
funcionários públicos eclesiásticos, e de acabar com o dízimo. 
A aprovação dessas medidas fez com que clérigos ficassem contra os girondinos, formando um 
grupo de opositores conhecido como “clero refratário”, que buscaria articular junto da nobreza e 
do rei, uma contrarrevolução. 
Luís XVI tentou promover uma fuga do país para articular uma resposta às medidas girondinas. 
Entretanto, o monarca é capturado e levado preso pela Guarda Nacional. Essa instituição foi 
criada durante o processo revolucionário, já que o exército era um órgão vinculado ao rei, e, 
portanto, não seria confiável para a alta burguesia. 
No âmbito externo, a França começa a sofrer ameaças. O Duque de Brunswick da Prússia 
ameaça invadir o território francês caso Luís XVI não fosse libertado. Revela-se, então, o temor 
causado pela Revolução Francesa, pois várias outras monarquias de tendência absolutista 
sentem-se ameaçadas pelo cenário francês.  

 
 

Surge na França, nesse momento, um fervor patriótico que culmina na elaboração do hino 
francês: a “marselhesa”, que iria se tornar o hino da França. Segue abaixo um trecho do hino: 

 
“Avante, filhos da Pátria, 

O dia da Glória chegou. 
Contra nós, a tirania 

O estandarte encarnado se eleva! 
Ouvis nos campos rugirem 
Esses ferozes soldados? 

Vêm eles até nós 
Degolar nossos filhos, nossas mulheres. 

Às armas cidadãos! 
Formai vossos batalhões! 
Marchemos, marchemos! 

Nossa terra do sangue impuro se saciará!” 
 

Em 1792, na Batalha de Valmy, o exército prussiano foi barrado pelas forças da Guarda Nacional. 
Logo em seguida, devido à radicalização do processo pelas ameaças externa, ascende ao poder 
um novo grupo: a pequena burguesia jacobina. Esse setor promove a proclamação de uma 
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 república, além de julgar e guilhotinar o rei Luís XVI em 1793. Marca-se então, uma nova fase da 

Revolução Francesa: a Convenção Nacional. 
 

1.5 A Convenção Nacional 
 

 
Execução do rei Luís XVI 
 

Essa segunda fase vai de 1792 a 1794 e tem como grande marca a criação de uma série de 
medidas que atendiam os anseios dos setores populares conhecidos como “sans-culottes”.  
Os jacobinos ganharam visibilidade na política francesa, pois lideraram as massas contra os 
prussianos. Após a sua chegada ao poder, produziram uma nova constituição em 1793, que 
determinava o sufrágio universal masculino. 

 

 
Sans-culottes 
 

Outras medidas importantes que evidenciam a ligação da burguesia radical jacobina com os 
setores populares foram: a lei de distribuição de terras e a criação do ensino público. Além disso, 
a escravidão foi abolida em todos os domínios franceses. Cabe lembrarmos aqui, que antes da 
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 promulgação dessa medida, uma revolta liderada por negros escravos no Haiti (colônia francesa) 

já estava em andamento. Estamos falando de um fato único na história: a Revolução Haitiana de 
1791.  
O governo jacobino, como podemos perceber, exerceu o poder durante pouco tempo. E um dos 
fatores que contribuíram para a instabilidade do período foi a polêmica trazida pela “lei dos 
máximos”. Nesse decreto, os jacobinos buscaram conter a inflação através do tabelamento dos 
preços. Todavia, diversos comerciantes reagiram à essa medida, passando a vender suas 
mercadorias no mercado negro com um preço mais elevado, caracterizando o chamado ágio. 
Além de vivenciar um problema econômico, o governo jacobino comandado por Robespierre 
também convivia com a constante ameaça de contrarrevolução. Ao ser proclamada uma 
república, diversos governos da Europa voltaram suas atenções de forma mais intensa à França. 
Dentre esses países, a novidade agora era a Inglaterra, pois o seu governo temia que a 
proclamação de uma república radical pudesse incitar rebeliões populares pela Europa, 
ameaçando dessa maneira, o seu regime monárquico parlamentarista. 
Portanto, juntamente com a nobreza emigrada as potências europeias se organizaram através de 
um exército coligado que pudesse invadir a França. 
Temendo essa invasão externa, o governo jacobino buscou tomar medidas radicais para 
salvaguardar o seu governo. Primeiramente, o governo rompeu relações com a Igreja Católica, e 
substituiu as missas pelo culto revolucionário, marcado pelo patriotismo. Além disso, o calendário 
gregoriano foi substituído pelo calendário revolucionário. Surge daí algumas expressões que 
marcaram épocas posteriores da revolução, como Termidor e Brumário.’ 
O governo jacobino, nesse sentido, passa a ter como grande marca o autoritarismo, e por isso fica 
estigmatizado como o período do “Terror Jacobino” ou “Despotismo da Liberdade”. Todo indivíduo 
considerado suspeito seria julgado pela lei dos suspeitos através do Tribunal de Salvação Pública. 
Essa lei não impedia o direito de defesa ao indivíduo. Não é a toa que a guilhotina se tornou o 
grande símbolo dessa época. 
Portanto, a ameaça contrarrevolucionária, somada aos problemas decorrentes da Lei dos 
Máximos e do autoritarismo radical do governo, fez com que os jacobinos se afastassem da sua 
base de apoio: os sans-culottes.  
Nesse sentido, um golpe tornava-se iminente. Os líderes jacobinos foram derrubados por um 
golpe em 1794, notabilizado como o golpe do “9 Termidor” ou Reação Termidoriana, que marcou 
o retorno dos girondinos ao poder, iniciando o chamado Diretório (1794-99). 
 
1.6 O Diretório 
Durante essa terceira fase da Revolução Francesa, todas as medidas do período jacobino seriam 
revogadas. Na nova Constituição de 1795, o voto censitário substituiria o sufrágio universal 
masculino do período jacobino.  
Tendo observado a experiência da Convenção Jacobina, o período do Diretório buscou evitar 
qualquer possibilidade de realização de uma nova ditadura. Para isso, foi criada uma estrutura de 
governo, mas descentralizada, onde cinco diretores formavam o executivo, juntamente com duas 
câmaras legislativas. 
No entanto, há um ponto em comum entre o Diretório e período anterior jacobino: a instabilidade 
política. Várias tentativas de golpe se manifestaram. A mais famosa delas foi a Conspiração dos 
Iguais, liderada por Graco Babeuf.  
Uma grande marca do Diretório foi uma forte ligação com o exército, já livre da influência da 
aristocracia. É nesse período que surgirá um jovem militar que ficará conhecido por suas 
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 capacidades militares de liderança nas batalhas contra as coligações europeias: Napoleão 

Bonaparte. 
E sabendo da sua notoriedade e prestígio, e tendo consciência da fraqueza do Diretório, 
Bonaparte ambiciona o poder, realizando um golpe de estado, que passou para a história como o 
“18 Brumário”, em 1799. Inicia-se assim, o Consulado Napoleônico. 
 
 
2. IMPÉRIO NAPOLEÔNICO E CONGRESSO DE VIENA 
 
2.1 Consulado (1799-1804) 

 

 
Napoleão Bonaparte 
 

Inicialmente o Diretório foi substituído por três líderes: Joseph Sieyès, Roger Ducos e Napoleão 
Bonaparte. Porém, o prestígio vinculado à imagem de Napoleão acabou ocultando os demais, 
fazendo com que Bonaparte se tornasse primeiro-cônsul. 
Napoleão tinha como grande objetivo fazer da França a maior potência da Europa, e para tal fim, 
buscou criar condições para o desenvolvimento francês. E em primeiro lugar, o cerne de qualquer 
projeto de desenvolvimento é estabilidade política. É por conta disso, que o jovem líder francês irá 
anistiar presos políticos, como monarquistas e jacobinos, por exemplo. Além disso, estabeleceu 
uma reaproximação com a Igreja Católica, através da Concordata de 1801. E por fim, buscou a 
paz com as coligações europeias.  
Após estruturar a estabilização do cenário político, Napoleão irá colocar em prática uma série de 
ações tipicamente burguesas, buscando do desenvolvimento econômico francês. 
O espírito burguês do Consulado manifesta-se nas seguintes medidas: criação de uma Sociedade 
de Fomente Industrial, realização de obras públicas, barreiras protecionistas, fundação do Banco 
da França, criação de uma nova moeda (o Franco), organização dos Liceus, que promoviam o 
ensino para a formação de cidadãos, e ao mesmo tempo investiu no ensino superior em Direito e 
Técnicas Navais. E uma das principais medidas tomadas por Bonaparte e que resume bem a 
quem o líder francês representava é o Código Civil Napoleônico, que garantia acima de tudo, a 
proteção à propriedade privada.  
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Arco do Triunfo, construído na época de Napoleão 
 
 

2.2 Império Napoleônico (1804-15) 
Em 1804, Napoleão foi coroado na catedral de Notre Dame como imperador francês. Nesse 
período, Bonaparte busca agora efetivar seu projeto expansionista, expandindo seu poder por 
outras áreas da Europa. Mas para isso, os franceses teriam de entrar confronto com a potência da 
época: a Inglaterra. Consciente disso Napoleão buscou investir no exército francês. 
Em 1805, na famosa batalha naval de Trafalgar, apesar de numericamente maior, a marinha 
francesa sofreu uma derrota para o Almirante Nelson, da Inglaterra. Ratifica-se, dessa maneira, o 
tradicional domínio britânico dos mares, a ponto da Inglaterra ser conhecida como a “senhora dos 
mares”. 
Na sequência da derrota, Napoleão não se deixa abalar, e promove uma ofensiva contra o 
Império austríaco na batalha de Austerlitz. Além disso, Napoleão invade também uma parte da 
península Itálica, destituindo a dinastia Bourbon daquela região, e também a região da futura 
Alemanha, criando em 1806 a Confederação do Reno. 

 

 
 

Sabendo da impossibilidade de um conflito militar direto contra os ingleses, no ano seguinte, 
Napoleão decreta o Bloqueio Continental. Com essa medida, ele buscava prejudicar a economia 
inglesa através do seu comércio, pois tal decreto ameaçava de invasão qualquer país que 
estabelecesse relações comerciais com a Inglaterra. 
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 Em 1807, Napoleão firma com a Espanha o Tratado de Fontenebleau, que estabelecia a divisão 

de Portugal entre ambos. No entanto, Napoleão desrespeita o acordo, destrona o rei Carlos IV de 
Espanha e fica coloca seu irmão José no poder. Em seguida, Bonaparte invade Portugal, já que 
D. João havia mantido sua tradicional aliança com os ingleses, trazendo sua Corte para o Brasil 
em 1808. 
Apesar das sucessivas vitórias militares e do otimismo francês, o Bloqueio Continental suscitava 
cada vez mais questionamentos. Em 1812, começa a guerra entre franceses e russos. A 
chamada “Campanha da Rússia” desferiu um forte golpe sobre os ânimos franceses.  
O frio russo, juntamente com o seu extenso território, a resistência nacional e a tática de “terra 
arrasada” levaram a milhares de mortes por parte dos franceses. A derrota francesa levanta os 
ânimos das demais nações europeias rivais, que promovem coligações contra Napoleão. É o caso 
de austríacos e prussianos, por exemplo. 
Em 1813, na Batalha de Leipzig, os franceses sofrem outra derrota. Em seguida, no ano 1814 os 
coligados entram em Paris, forçando a abdicação de Bonaparte, que vai para o exílio na ilha de 
Elba, restaurando assim, a monarquia Bourbon com Luís XVIII. 
Em 1815, Napoleão ainda consegue voltar ao poder no Governo dos Cem dias, mas é derrotado 
na Batalha de Waterloo, indo para o exílio definitivo na ilha de Santa Helena. 

 
 

2.3 Congresso de Viena (1815) 
Após a derrota de Napoleão, os países vencedores buscam reorganizar o Velho Continente nos 
moldes anteriores às ações expansionistas napoleônicas. É com esse intuito que se realiza na 
Áustria, o Congresso de Viena. E o grande organizador e idealizador desse encontro é o ministro 
austríaco Metternich. 
Os princípios fundamentais que pautaram o Congresso de Viena foram: legitimidade e equilíbrio 
europeu. O primeiro determinava o retorno ao trono das monarquias europeias que ocupavam o 
poder antes das invasões napoleônicas. O segundo afirmava o retorno das fronteiras da Europa 
nos moldes anteriores à Napoleão.  

 

 
Europa após o Congresso de Viena 
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 Um terceiro princípio do Congresso, e não menos importante, é a criação da chamada Santa 

Aliança. Essa união foi formada por Áustria, Prússia e Rússia, e tinha como objetivo intervir em 
qualquer revolução de caráter liberal e nacionalista. 
Essa organização chegou a intervir em alguns movimentos durante o século XIX porém acabou 
fracassando devido às divergências de interesses entre os seus membros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  
	  
	  
	   	  
	  
	   	  

 
 

 
Este conteúdo pertence ao Descomplica. É vedada a cópia ou a reprodução não autorizada previamente e por escrito. 

 Todos os direitos reservados. 
64 

Apostila ENEM em 100 Dias 

História 
 
 Independência da América Espanhola 

 
1. INDEPENDÊNCIA DA AMÉRICA ESPANHOLA 

 
1.1 Antecedentes 
O processo de Independência da América Espanhola está diretamente relacionado às 
transformações que ocorreram desde o século XVIII, com o advento das ideias iluministas na 
Europa, até o século XIX com as invasões napoleônicas, contribuindo para o despertar de vários 
movimentos liberais e nacionalistas. A insatisfação em relação ao exclusivo colonial conduzia as 
elites coloniais e os comerciantes locais a buscarem no contrabando e na produção interna 
alternativas para a livre comercialização de seus produtos. As Reformas Bourbônicas 
representavam uma nova postura em relação à colônia, na qual a metrópole buscava enrijecer e 
revitalizar a lógica do Pacto Colonial. A repercussão dessa atitude foi decisiva para o 
desencadeamento da crise final do Sistema Colonial.  

 

 
 

Apesar da dinamização das relações comerciais entre Espanha e suas colônias, a elite criolla que 
havia experimentado as vantagens oferecidas pelo comércio com os ingleses, tornava-se cada 
vez mais consciente dos benefícios do livre comercio. E toda a sustentação ideológica do 
movimento de independência é proveniente dos ideais liberais iluministas. 
Embora estivessem presentes nas lutas de libertação a situação das classes populares pouco ou 
mudaria com a independência, já que a vanguarda da elite criolla no processo de independência, 
formando as chamadas juntas governativas a partir de seus cabildos, tornou o processo de 
emancipação da América espanhola, conservador e elitista. Portanto, os ideais populares e sua 
participação no processo eram vistos com temor e ameaça aos interesses dos setores 
dominantes da colônia. 
Outro fator fundamental para a independência da América espanhola foi o apoio externo de 
Estados Unidos e Inglaterra. O primeiro, através da Doutrina Monroe de 1823, já projetava de 
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 forma incipiente, a construção de uma influência sobre o continente americano, e por isso tentava 

afastar qualquer ingerência europeia na América. 
Já a Inglaterra passava por uma Revolução Industrial e por isso, necessitava de mercado 
consumidor para escoar sua produção. Sendo assim, era a favor da emancipação da América 
espanhola, pois colocaria fim ao exclusivo colonial, abrindo espaço para a entrada de seus 
produtos. 
E o estopim para o início do processo na América hispânica se deu em 1808, pois os exércitos de 
Napoleão invadiram e ocuparam a Espanha, forçando a abdicação do rei Fernando VII. Essa 
ocupação representou uma fragilização nas relações entre metrópole e colônia. A autoridade real 
constituída durante séculos agora se enfraquecia diante das colônias. Frente a essa situação, os 
colonos viram o momento ideal para se levantar contra as autoridades peninsulares.  
 
1.2 O início dos movimentos de emancipação 
Essa primeira fase foi caracterizada pelos levantes dos cabildos das principais cidades coloniais, 
mas foi levada sem grandes apoios externos, uma vez que a Inglaterra estava vivenciando 
conflitos na Europa contra a França de Napoleão. Por conta disso, a maioria dos movimentos irá 
fracassar. 
Já a segunda fase é marcada por uma forte tentativa de recolonização da Espanha, a partir do 
Congresso de Viena em 1815. No entanto, durante esse período, as colônias puderam contar com 
o apoio efetivo de Inglaterra e dos Estados Unidos. Por consequência, tal cenário resultou na 
independência de diversas colônias espanholas. 
Diferentes figuras destacaram-se ao liderar movimentos de independência nas regiões da 
América espanhola. O mais famoso de todos é o venezuelano Simon Bolívar, apelidado de o 
“Libertador”. Além dele, figuras como José Gaspar Francia no Paraguai, Sucre no Peru, 
Santander na Colômbia, San Martín na Argentina, foram fundamentais para o desenrolar das 
emancipações. 

 

 
 Simon Bolívar 

 
O caso mexicano é importante de ser citado, pois se caracteriza por uma singularidade: teve um 
comando popular e em seguida monarquista. Vejamos. 
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Mural mexicano que mostra o padre Hidalgo 

 
No ano de 1810 no México o padre Miguel Hidaldo tomaria a liderança de uma revolta popular e 
anticolonialista, sendo preso e executado no ano seguinte. Apesar disso, as lutas pela 
independência continuaram, e outro padre, chamado Morelos, tomos as rédeas do processo, 
tendo o mesmo destino final de seu antecessor.  
Em seguida, temerosos em relação as propostas radicais e populares, a elite criolla assume a 
liderança do movimento pela independência. É nesse contexto que surge a figura do general 
Itúrbide, que irá proclamar-se imperador do México em 1822, com o nome de Augustín I. 
Entretanto, seu governo não se prolonga, pois o seu caráter despótico entra em conflito com a 
Assembleia Nacional, fazendo com que seja forçado a abdicar em 1823. Em 1824, Itúrbide é 
morto. 

 
 

1.3 Pós-independência 
Já em 1826, realizou-se no Panamá uma tentativa de congresso organizada por Bolívar cujo 
objetivo era unir as repúblicas da América Espanhola em uma grande federação. O sonho de 
Bolívar, que ficou conhecido como “bolivarismo” ou “panamericanismo”, foi frustrado pelos 
interesses das elites locais no processo de independência. E posteriormente o surgimento do 
fenômeno conhecido como “caudilhismo”, confirmaria esse cenário. Tal fenômeno é marcado pelo 
exercício do poder por parte de lideranças locais com perfis autoritários. 

 
2. PRIMEIRO REINADO (1822-1831) 

 
2.1 Política 
A frágil aliança entre D. Pedro I e a elite nacional, que tornou possível a independência do Brasil, 
não sobreviveu às turbulências do I Reinado, período que compreende de 7 de Setembro de 1822 
a 7 de Abril de 1831, como se convenciona pela historiografia brasileira. 
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Bandeira Imperial 
 

O término desse “namoro” se dá pela divergência dos projetos políticos de ambas as partes. 
Enquanto D. Pedro I pretendia manter o poder hegemônico como os reis portugueses,  as elites 
buscavam a criação de uma constituição que limitasse o controle do imperador e que garantisse 
poder a um parlamento que defenderia os interesses dessa mesma elite. 
E para a criação de uma constituição, foi convocada uma assembleia nacional, que ficaria 
conhecida como a “constituinte da mandioca” pois uma das características censitárias era de que 
todos os envolvidos no processo eleitoral, deveriam possuir alqueires de mandioca. Esse adendo 
tinha por objetivo excluir a maior parte da população, incluindo liberais radicais e principalmente, 
membros do partido português, que frequentemente eram proprietários de comercio e não 
possuíam grandes lotes de terra. 
D. Pedro I desgostoso com o rumo que a constituinte tomava, usa um incidente entre membros do 
partido brasileiro e do partido português, para justificar uma ação autoritária e com a força de sua 
tropa, o imperador fecha a assembleia constituinte. 
Com a dissolução da assembleia, D. Pedro I criou e presidiu um conselho de estado que tinha 
como missão desenvolver um projeto de uma nova constituição que fosse conveniente a seu 
projeto de poder. 

 
 

2.2 A Constituição 1824 
A nova carta foi outorgada em 25 de março de 1824 e tinha entre suas características a 
manutenção do regime monárquico de caráter hereditário e constitucional. A divisão dos poderes 
em Executivo, Legislativo, Judiciário e Moderador. 
No poder executivo estavam o imperador e os ministros. No legislativo havia a câmara de 
deputados e o senado vitalício. Pelo imperador passava a escolha dos membros do senado, e os 
membros do parlamento seguiam os ditames do voto censitário de renda. Os cidadãos eram 
divididos em “passivo”, “ativo votante” e “ativo eleitor e elegível”. O judiciário era onde atuavam 
magistrados indicados pelo imperador. Quanto ao poder moderador, esse era de domínio 
exclusivo do imperador, que o usava como um mecanismo fundamental de intervenção nos outros 
poderes. A D. Pedro I coube também, indicar os comandantes militares, presidentes de províncias 
e a alta hierarquia da igreja católica no Brasil. 



	  
	  
	  
	   	  
	  
	   	  

 
 

 
Este conteúdo pertence ao Descomplica. É vedada a cópia ou a reprodução não autorizada previamente e por escrito. 

 Todos os direitos reservados. 
68 

Apostila ENEM em 100 Dias 

História 
 
 

 
 
A carta de 1824 ainda garantia à igreja católica a qualidade de única religião oficial do Brasil, 
dando ao imperador o titulo e a responsabilidade de perpétuo defensor da fé católica no país. Em 
caso de menoridade, seria constituído um governo regencial provisório, até que o herdeiro 
completasse 18 anos. 
Ainda que a constituição de 24 tenha garantido uma concentração do poder na figura do 
imperador, D. Pedro I não conseguiu manter um governo estável. O rompimento com a elite rural 
por conta do desmantelamento da constituinte da mandioca foi apenas o primeiro passo de uma 
série de desventuras que o imperador enfrentaria durante o primeiro reinado. Reinado esse que 
seria caracterizado por instabilidades políticas e econômicas, culminando na abdicação de D. 
Pedro I em 1831. 

 
2.3 Economia e conflitos 
A questão econômica no Primeiro Reinado sofreu um agravante relacionado a própria 
independência do país. O novo governo assumiu dividas externas para receber o reconhecimento 
internacional. Ainda por desventura, amargurou com uma crise internacional no preço dos 
produtos agrícolas, a base econômica do país. A bancarrota do Banco do Brasil em 1829 mais o 
oneroso financiamento de campanhas militares no Nordeste e no Sul também incrementaram a 
crise do primeiro reinado. 
D. Pedro I seria colocado a teste novamente com dois movimentos que ameaçavam a integridade 
territorial. Em 1824 foi proclamada a Confederação do Equador, que contava com as províncias 
do Rio Grande do Norte, Ceará e Paraíba. Movimento de caráter federalista e republicano, a 
Confederação foi reprimida com expedições militares. Seus principais mentores foram 
executados, incluindo Frei Caneca. 
A província da Cisplatina ao sul, em 1825, se rebelou igualmente. A província pretendia ser 
anexada ao Reino da Prata, atual Argentina. O conflito na região não pode ser decidido pelas 
armas, embora a guerra da Cisplatina tenha de fato ocorrido, a decisão teve que vir de uma corte 
internacional arbitrada pela Inglaterra. Ficou decidido em 27 de Agosto de 1828, que a Cisplatina 
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 seria um país independente recebendo de República Oriental do Uruguai. Esse novo país seria 

como um amortecedor para evitar futuros conflitos entre Brasil e Argentina. 
 
 
 
 
2.4 Crise e abdicação 
Devemos destacar também o papel da imprensa brasileira em sua contribuição para a crise do 
reinado de D. Pedro I. Críticas direcionadas ao seu despotismo borbulhavam diariamente nos 
jornais e pasquins. Até mesmo sua vida privada era alvo de ataques onde D. Pedro I era pintado 
como um mulherengo e beberrão.  

 

 
Domitila, Marquesa de Santos e amante de Pedro I 
 

Em 1826 o partido brasileiro se torna mais apreensivo com a notícia do falecimento de D. João VI. 
Surge o temor de que D. Pedro I tivesse intenção de reclamar o trono português, trazendo de 
volta o fantasma do retorno ao colonialismo. 
Em meio aos tumultos, chega a notícia do assassinato do jornalista Libero Badaró. Agora nem 
mesmo a guarda poderia garantir a segurança do imperador nesse cenário extremamente hostil. 
Em 11 de março de 1831, se deu uma série de conflitos urbanos que ficaram conhecidos como a 
“noite das garrafadas”, entre membros brasileiros e portugueses nas ruas do Rio de Janeiro. 
Em Abril, D. Pedro I substitui um brasileiro por um membro do partido português no ministério. 
Assim os rumores de possível golpe de estado começaram a incitar a população, que logo se 
reuniu no campo de Santana em protesto contra D. Pedro I. Sem mais recursos, D. Pedro I 
renuncia em favor de seu filho Pedro de Alcântara em 7 de Abril de 1831, deixando no Brasil, seu 
filho Pedro de Alcântara, que futuramente iria assumir o império brasileiro. 
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 Século XIX: Itália, Alemanha e EUA 

 
1. INTRODUÇÃO 
Ao longo do século XIX, o sentimento nacionalista e liberal aflorou em diversas regiões, 
questionando o autoritarismo dos Estados europeus. 
As revoluções de 1848, em especial aquelas da Primavera dos Povos, tiveram grande importância 
na afirmação da nacionalidade e no acirramento das rivalidades nacionais. Italianos e alemães 
são apenas dois exemplos de vários povos ainda não unificados, que buscaram afirmar o direito 
de se tornarem Estados independentes e unidos. Mesmo que as revoluções liberais da primeira 
metade do século XIX tenham fracassado, as aspirações liberais permaneceram. 

 
 

2. UNIFICAÇÃO ITALIANA 
Em 1815, o Congresso de Viena traçou novas divisões na Península Itálica. Ao sul localizava-se o 
Reino das Duas Sicílias; no centro continuariam a existir os Estados Pontifícios e logo acima os 
principados da Toscana, Módena e Parma. Ao norte, Milão e Veneza ficavam sob domínio 
austríaco. Mas Piemonte constituiu-se um Estado soberano governado pela casa de Savóia. Dali 
originou-se a primeira tentativa de unificação, em 1849. 

 

 
 

Nessa região, a industrialização era bastante significativa. A concretização da unificação 
significaria a formação e fortalecimento de um mercado interno. O primeiro-ministro de Piemonte, 
Camilo di Cavour, conhecido como Conde de Cavour, iniciou então, uma política que no plano 
externo, procurou bons aliados para se fortalecer já que o domínio austríaco na península itálica 
constituía um obstáculo à unificação. Um desses aliados foi Napoleão III, da França. 
Entretanto, um segundo projeto de unificação foi tentado por Giuseppe Garibaldi. O revolucionário 
italiano idealizou uma república popular, através do sufrágio universal masculino. No sul, Garibaldi 
foi responsável pela conquista de territórios, atuando como chefe dos “Camisas Vermelhas”. 
Apesar disso, Garibaldi não conseguiu efetivar seu projeto, e para evitar uma divisão interna e um 
possível fracasso do processo unificador, ele reconheceu o poder de Vítor Emanuel II, rei de 
Piemonte-Sardenha, acatando ao projeto do seu ministro Conde de Cavour. 
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A unificação tem início em 1859 com a Guerra entre Piemonte e Áustria. Apoiado pela França, o 
reino de Piemonte consegue anexar o território da Lombardia. Mais tarde, a Áustria, enfraquecida 
pela guerra com a Prússia, acabaria perdendo também o território de Venécia (Veneza) em 1866. 
Outra guerra, desta vez envolvendo França e a Prússia, em 1870, possibilitou à Itália a anexação 
de Roma, já que Napoleão III precisou retirar suas tropas dos territórios da Santa Sé, para 
enfrentar o exército prussiano. Naturalmente, o papa Pio IX não reconheceu a autoridade real e 
confinou-se no Vaticano, bairro romano. Esta situação ficou conhecida como Questão Romana e 
se estendeu até 1929, quando Mussolini e o papa Pio XI, através do Tratado de Latrão, 
solucionaram a questão através do reconhecimento do Estado do Vaticano por parte do governo 
fascista italiano, que ao mesmo tempo, pagaria uma indenização ao Estado Papal. 

 
 
3. UNIFICAÇÃO ALEMÃ 
Após a derrota de Napoleão, em 1815, o Congresso de Viena promoveu a criação da 
Confederação Germânica composta por diversos Estados, sendo o principal deles, a Áustria, 
potência hegemônica da região. 

 

 
 

A Prússia apresentava-se como o estado mais industrializado de toda região e via na unificação 
uma excelente oportunidade de ampliação de mercados e consolidação de sua hegemonia 
econômica. Através de Otto Von Bismarck, representante da Junker (aristocracia militarizada) a 
Prússia lideraria o projeto de unificação. 
O primeiro passo para unificação alemã se deu através da criação do Zollverein  em 1834, que 
funcionava como uma espécie de união aduaneira dos estados germânicos, liderada pela Prússia 
e que excluía a Áustria. O Zollverein aboliu as tarifas aduaneiras entre os estados membros, 
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 facilitando desta maneira a livre circulação de mercadorias, capitais e mão de obra. Além disso, o 

Zollverein ainda estipularia uma padronização do sistema de pesos e medidas. 
Assumindo em 1862 como primeiro-ministro prussiano, Bismarck se tornaria o arquiteto da 
unificação baseado numa política de “ferro e sangue”. Tal política consistia em efetivar a 
unificação através das guerras e da industrialização. Três guerras definiriam a unificação alemã. 

 

 
Bismarck 
 

Em 1864, Bismarck propôs uma aliança com a Áustria contra a Dinamarca, destinada a anexar os 
ducados de Schleswig e Holstein, na chamada Guerra dos Ducados Dinamarqueses. Com a 
derrota dinamarquesa, os ducados foram divididos entre os dois aliados.  
Em 1866, Bismarck aliou-se à Itália em guerra contra a Áustria, anexando Sadowa, na Boêmia 
(Guerra Austro-Prussiana). A Confederação Germânica foi dissolvida e substituída pela 
Confederação Germânica do Norte, que reagrupou os Estados da Alemanha setentrional sob a 
direção da Prússia. 
O capítulo final da unificação alemã só poderia ser concluído por meio de uma guerra contra a 
França, que se iniciaria em 1870, na Guerra Franco-prussiana. Humilhada, a França assistiu a 
comemoração da unificação dentro do seu Palácio de Versalhes. Além disso, teve de assinar o 
Tratado de Frankfurt, pelo qual entregou aos alemães as regiões da Alsácia e Lorena (ricas em 
ferro e carvão).  Os Estados alemães ficaram sob o governo da dinastia prussiana. O rei 
Guilherme da Prússia ganhou o título de kaiser (imperador) da Alemanha e Bismarck o de 
chanceler do II Reich alemão. 

 
4. ESTADOS UNIDOS NO SÉCULO XIX 
 
4.1 A formação territorial 
O território norte-americano no início do século XIX era muito diferente do atual, resumindo-se a 
uma faixa atlântica correspondente a área original das Treze Colônias. A ampliação territorial dos 
EUA durante o século XIX deve-se a política de expansão mais conhecida como “Marcha para o 
Oeste”. Além disso, a expansão das fronteiras efetivou-se através da compra, guerras a acordos 
diplomáticos.  
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Ao longo do século XIX, muitos imigrantes europeus chegaram ao território norte americano e 
formaram caravanas em direção ao interior, ao far west, o oeste distante. A “Marcha para o 
Oeste”, empreendida por pioneiros em busca de enriquecimento rápido, chocava-se com os 
indígenas, que eram combatidos, massacrados e expropriados de suas terras. 
Todo o processo de formação territorial estadunidense foi baseado na ideologia conhecida como 
“Destino Manifesto”. Esta doutrina colocou os colonos norte-americanos como divinamente 
predestinados a promover a conquista de novas terras e a expandir os valores norte-americanos 
pelo mundo. O Destino Manifesto foi largamente utilizado pelo governo dos EUA no século XIX 
como justificativa para expansão territorial. 
 
Essa incorporação de territórios e divergências fronteiriças acabou por provocar a guerra contra o 
México (1846-1848). Neste conflito o México saiu derrotado e viu-se obrigado a assinar o Tratado 
de Guadalupe-Hidalgo, no qual foi firmado a anexação dos territórios que representavam quase 
metade do México, são eles: Texas, Novo México, Arizona, Colorado, Utah, Nevada e Califórnia. 
Além desta enorme área conquistada com a guerra, os Estados Unidos também conseguiram 
através da compra os seguintes territórios: Louisiana (1803) comprada da França; Flórida (1819) 
adquirida da Espanha; Alasca (1867) obtido da Rússia. 
E pelo viés diplomático, os EUA conseguiram ainda a cessão do Oregon (1846) pela Inglaterra. 

 
 

4.2 A Guerra de Secessão 
Se lembrarmos do período de ocupação territorial das Treze Colônias, podemos notar uma 
grande diferença entre os modelos de desenvolvimento nas regiões Norte e Sul. Enquanto o 
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 Norte gozava de certa autonomia política e comercial, o Sul seguia o tradicional modelo de 

plantation ( grande propriedade, monocultura voltada para exportação e mão- de -obra escrava). 
Com o passar do tempo o Norte notabilizou-se por defender o protecionismo alfandegário, o 
investimento na industrialização, além de apresentar uma relação de trabalho baseada na mão-
de-obra livre e assalariada. Já o Sul defendia o livre-cambismo, a agro-exportação e a mão-de-
obra escrava. 
O principal ponto de divergência entre as duas regiões girava em torno da questão escravista. E 
esse debate intensificou-se com a expansão em direção ao oeste, pois agora entraria em 
discussão o destino de cada um dos novos territórios incorporados. Para a burguesia nortista a 
abolição da escravidão era interessante porque representava a ampliação do mercado 
consumidor, mas para os sulistas a manutenção da escravidão essa essencial para as suas 
atividades econômicas.  
Alguns acordos foram tentados, mas serviram somente para adiar os confrontos. Até que com a 
vitória do candidato nortista para presidência, Abraham Lincoln, nacionalista e protecionista, o sul 
declarou a secessão. O Norte não aceita a separação sulista, dando inicio a Guerra de Secessão 
(1861-65). 
Durante a guerra, em 1862, o governo Lincoln decretou o Homestead Act, que concedia a 
propriedade da terra àqueles que a ocupassem e cultivassem por um determinado tempo. E, em 
1963, promove a abolição da escravidão com a Proclamação de Emancipação. 

Em 1865 a guerra termina com a vitória dos mais fortes. O norte impõe a rendição incondicional 
dos Estados confederados. 
Durante a reconstrução o sul, o racismo serviu de pretexto para o surgimento de sociedades 
secretas, como a Ku-Klux-Klan, que empregavam o terror e a violência para perseguir os negros e 
defender a segregação racial. Além disso, foram estabelecidas leis segregacionistas no sul, 
conhecidas como “Códigos Negros”. 
No final do século XIX, os EUA voltam-se para o domínio da América central, realizando 
intervenções em Cuba, Panamá e Nicarágua. Essas questões, e ações imperialistas norte-
americanas ficaram evidentes no processo de independência Cubana, em 1898, em que esses 
tomaram parte no conflito, e auxiliaram no processo de independência contra os Espanhóis, mas 
interessados nas riquezas cubanas. No mesmo período os EUA receberam da Espanha as ilhas 
de Porto Rico, Filipinas e Guam. Alegavam-se responsáveis em manter a paz e a ordem no país, 
o que acabou por tornar Cuba um protetorado norte americano, que dava seu primeiro passo na 
sua esfera de interesse no Caribe. Cuba tornou-se pela Emenda Platt, anexada à constituição 
cubana pelos EUA, sujeita aos EUA, com uma série de limitações, sujeita a intervenções militares, 
a baixas tarifas alfandegárias e etc. Além disso, Conseguiram também a posse sobre a base 
naval de Guantánamo, que até hoje continua em poder dos norte-americanos. 
Os interesses estratégicos norte-americanos ficaram ainda mais evidentes, com a construção do 
canal do Panamá, que ligaria Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico, o que facilitaria o acesso ao 
Oeste, e posições e ações estratégicas no cenário mundial. Para tal, auxiliaram no movimento de 
independência do Panamá, para que o canal não ficasse sob a influência colombiana, e 
garantiram a posse estratégica. É nesse contexto que se insere a política do “Big Stick”. 

 
 
 

5. IMPERIALISMO (NEOCOLONIALISMO) 
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 5.1 Neocolonialismo 

O colonialismo do século XVI concentrou-se nas terras da América e, salvo raras exceções, as 
terras da Ásia e da África não foram ocupadas. Os europeus detinham-se a manter relações de 
comércio com esses continentes. Contudo, após as revoluções industriais ocorridas na Europa, os 
interesses europeus mudaram.  
O novo sistema capitalista introduziu uma nova visão de mundo marcada pelo individualismo e 
onde todos os aspectos da vida social e moral tornaram-se subordinados à compra e venda de 
mercadorias. Tal êxito se expressou através da produção de tecidos, de ferro, de máquinas a 
vapor em escalas cada vez maiores. A Revolução Industrial permitiu uma maior influência e 
controle dos europeus sobre o resto do planeta.   
A necessidade de encontrar fontes de matérias-primas e produtos alimentícios que faltavam em 
suas terras e eram necessários para as indústrias, além da necessidade de mercados 
consumidores para os excedentes industriais, fizeram com que os europeus empreendessem um 
novo colonialismo, voltado para as terras da Ásia e da África.  
Entre 1875 e 1914, as grandes potências capitalistas dividiram entre si a maior parte das terras do 
planeta. Foram protagonistas desse processo: Grã-Bretanha, França, Alemanha, Bélgica, Itália, 
Portugal. Além dos países europeus, na América os Estados Unidos aumentaram suas influências 
e dominação sobre os outros países americanos, e na Ásia o Japão investiu seu poder sobre a 
China e a Coréia. 

Essa expansão significou a dominação desses continentes por potências estrangeiras e uma 
grande exploração das populações africanas e asiáticas. Este processo ficou conhecido como 
Imperialismo, pois a potências industriais criaram impérios formados por colônias ou países cujo 
governo e economia eram controlados por eles. Devido à conquista de colônias nessas regiões, 
este processo também é chamado de Imperialismo Neocolonialista. 
No decorrer da segunda metade do século XIX, os países europeus passaram a adotar uma 
política diferente, dominando vastas regiões da Ásia e da África. Em poucas décadas, esses dois 
continentes foram divididas entre algumas nações europeias, Estados Unidos e Japão. Algumas 
regiões foram anexadas formalmente, enquanto outras constituíram “áreas de influência”. 
A expansão imperialista incluiu fatores econômicos, políticos e culturais, que se interligavam. 
 
5.1 Fatores econômicos 
A expansão estava relacionada ao capitalismo industrial e financeiro. O crescimento da produção 
industrial provocou uma concorrência acentuada e a queda nos preços, gerando a falência de 
muitas empresas. O resultado foi uma grave crise econômica entre 1873 e 1896. A saída para a 
crise foi a conquista de mercados na Ásia e na África para a os produtos industrializados 
europeus. Além disso, a necessidade de matérias-primas para as indústrias, como já foi dito, 
levou a formação de uma economia global única.  
“O fator maior do século XIX é a criação de uma economia global única, que atinge 
progressivamente as mais remotas paragens do mundo, uma rede cada vez mais densa de 
transações econômicas, comunicações e movimentos de bens, dinheiro e pessoas ligando os 
países desenvolvidos entre si ao mundo não desenvolvido.” (HOBSBAWN, Eric. Era dos Impérios. 
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988)  
Havia, ainda, a busca por metais preciosos, pelos produtos de luxo fabricados na China, pela 
produção de mercadorias como chá, café e frutas tropicais, entre milhares de produtos que 
poderiam servir de lucro aos comerciantes europeus se tivessem acesso a esses países.  
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 5.2 Fatores políticos 

A dominação econômica exigia uma dominação política, pois implicava a necessidade de políticas 
protecionistas pelo Estado que favorecessem as empresas nacionais. Além disso, havia a 
necessidade de impedir a entrada de outros países na mesma região, o que gerava a 
necessidade de uma dominação militar. Como forma de conseguir o apoio das populações 
europeias à ação governamental e empresarial na conquista das colônias, foi utilizado o apelo ao 
nacionalismo.  
 
5.3 Fatores culturais  
Em geral, a colonização se justificou como uma “missão civilizatória do homem branco”, que 
levaria aos povos “atrasados” as conquistas da ciência e da indústria, ou seja, o progresso e a 
civilização. E esse pensamento realmente fazia estava presente no imaginário europeu, sendo 
estabelecido como uma crença. O discurso racista que se desenvolveu no século XIX pregava a 
existência de raças biologicamente diferentes e que a raça branca europeia seria uma raça 
superior. Isso é o que foi chamado de “Darwinismo Social”. Essa política gerou um discurso contra 
a miscigenação que se alastrou por todos os continentes. A miscigenação acabaria com a 
superioridade do homem branco tornando-o inferior como as outras raças (amarela e negra).  
A religião não esteve fora desse processo. Aceitar o cristianismo seria um grande passo para a 
civilização desses povos. Desta forma, ocorreu um imenso trabalho missionário cristão para a 
conversão destes povos ao cristianismo europeu.  
É importante frisar que nem a África nem a Ásia eram tabulas rasa a espera de serem 
conquistadas. Na verdade existiam antigos impérios e riquíssimas sociedades e culturas.  
 
5.4 A expansão europeia na África 
Até 1870, somente 10% do território africano estava sob o controle das potências Imperialistas. 
Em 1900 esta cifra estava na marca dos 90%. Veremos como se deu esse processo.  
É sabido que do continente africano partiram os navios negreiros para abastecer as colônias 
europeias nas Américas dos séculos XV ao inicio do século XIX. Foi a partir da década de 1830 
que as relações entre africanos e europeus começou a mudar. Inicialmente para por fim ao tráfico 
negreiro, os europeus foram intensificando sua presença na África. 
Em 1884, teve início a Conferência de Berlim, onde representantes diplomáticos de 16 países 
discutiram questões sobre a dominação da África de forma que não houvesse guerra entre os 
países coloniais. Nesta Conferência, foi realizada a partilha da África em áreas de influência. Essa 
partilha caracterizou-se pelo desprezo a aspectos internos das populações nativas, criando 
fronteiras “artificiais” que obedeciam muito mais a interesses e exigências dos países 
imperialistas. Povos com diferentes organizações sociais e culturais foram obrigados a conviver 
sob o domínio colonizador.  
No início do século XIX, os ingleses ocuparam as colônias do Cabo e Natal e expulsaram os 
descendentes dos pioneiros holandeses, denominados Bôeres, para o Norte da região. A partir de 
1870, com a descoberta de ouro e diamantes nas Repúblicas de Orange e Transvaal, ambas 
dominadas pelos Bôeres, os ingleses iniciaram a tomada da região provocando a Guerra dos 
Bôeres (1899-1902). 
 
5.5 Partilha da África pela Conferência de Berlim 
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██ Bélgica 
██ França 
██ Alemanha 
██ Grã-Bretanha 
██ Itália 
██ Portugal 
██ Espanha 
██ Estados independentes 

 
 
 
 

 
 
Partilha da África pela Conferência de Berlim (1884) 
 
É importante lembrar que a África não se deixou dominar de forma pacífica e alienada. Durante 
todo o tempo de dominação imperialista houve resistências e negociações estabelecidas pelos 
africanos com o propósito de impedir, dificultar ou reduzir o impacto causado pelo domínio 
estrangeiro.  

 
 

5.6 A expansão europeia na Ásia 
 

5.6.1 A Conquista da Índia. 
De 1498 até fins do século XVIII, a presença europeia na Índia restringiu-se a pequenas feitorias 
com direitos comerciais. Os pequenos reinos locais governados pelos Marajás, sikhs, gozavam de 
uma relativa autonomia. Contudo, entre 1748 e 1859, a Companhia das Índias Orientais realizou 
conquistas na região e impôs o Protetorado na região, ou seja, as autoridades britânicas 
controlavam a administração local exercida pelos indianos.  
Os ingleses confiscaram propriedades rurais, suprimiram a servidão em algumas regiões, 
estimularam a produção de algodão, cânhamo e juta. Forçaram a ampliação do trabalho 
assalariado no intuito de aumentar a oferta de mão de obra e o mercado consumidor dos produtos 
ingleses. O resultado disso foi que a Índia se tornou a Colônia mais importante da Inglaterra. Era 
o maior mercado para os tecidos britânicos, pois a administração britânica fechou as manufaturas 
locais. 
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Charge que simboliza o vasto domínio imperial britânico. 
 

Os indianos reagiram com a Revolta dos Cipaios, entre 1857-59, que foi duramente reprimida. 
Após a revolta, a administração local passou definitivamente ao governo inglês, que nomeou um 
Vice-Rei, organizou a política e reforçou a exploração econômica. A Rainha Vitória ganhava o 
título de Imperatriz da Índia.  

 
 
 

5.6.2 A China subjugada. 
O país governado pela dinastia Manchu era um grande império centralizado que até inicio do 
século XIX permitia a presença estrangeira apenas em algumas regiões. Somente o porto de 
Cantão estava aberto ao comercio exterior. Poucos produtos estrangeiros despertavam o 
interesse dos consumidores chineses. 

 

 
Representação da China dividida 
 

Importando sua seda e chá, os ingleses, para evitar a evasão aurífera, começaram a exportar 
para a China o ópio. O Ópio é uma droga derivada da planta papoula que era plantada na 
Birmânia. Finalmente os britânicos encontraram um produto que interessava os chineses! O ópio 
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 passou a ser consumido entre todas as classes sociais e enquanto para a Cia. das Índias 

Orientais era fonte de muitos lucros, para a população chinesa era o símbolo da decadência 
social e moral. 
O governo chinês pediu à rainha Vitória a proibição deste comércio. Afinal, o consumo deste era 
proibido na Inglaterra. A resposta foi negativa, pois para os britânicos isso era uma afronta á 
liberdade internacional de Comércio. A resposta do governo Chinês foi o confisco e a destruição 
de 20 toneladas da droga. Tal ação deu início à Guerra do ópio (1840-42). A China, derrotada, foi 
obrigada a assinar o Tratado de Nanquim, segundo o qual ela abria cinco portos ao comércio 
estrangeiro e entregava Hong-Kong à Inglaterra. Pouco tempo depois, americanos e franceses 
conseguiram concessões semelhantes. Entre 1856 e 1858, ocorreram mais duas Guerras do 
Ópio. As novas derrotas resultaram no Tratado de Pequim (1860), que abriu mais 11 portos aos 
ocidentais e estabeleceu a livre circulação de missionários e comerciantes. 
A China foi dividida em seis áreas de influência – inglesa, italiana, japonesa, francesa e alemã. 
Diante desta situação, iniciou-se um movimento, a Revolta dos Boxers, nome da sociedade dos 
“punhos fechados” entre 1900-1901, de caráter xenófobo, que foi logo derrotado por uma coalizão 
liderada pelo governo local com tropas da Inglaterra, França, Japão, EUA e Japão. Em seguida, 
organizou-se o Kuomintang, partido que defendia a independência, a soberania popular e o bem-
estar dos chineses. Vitorioso, em 1911 o movimento proclamou a Republica Chinesa, ainda 
submetida às nações imperialistas. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  
	  
	  
	   	  
	  
	   	  

 
 

 
Este conteúdo pertence ao Descomplica. É vedada a cópia ou a reprodução não autorizada previamente e por escrito. 

 Todos os direitos reservados. 
80 

Apostila ENEM em 100 Dias 

História 
 
 Do Segundo Reinado à República 

 
1. SEGUNDO REINADO (1840-1889) 

 
1.1 Política 
As diversas rebeliões ocorridas durante o período regencial ameaçaram a unidade territorial do 
Império Brasileiro. Atentos a isso, a elite agrária, dividida entre liberais e conservadores, sabiam 
da necessidade do restabelecimento da monarquia. É nesse cenário que se insere o golpe da 
maioridade em 1840, colocando o jovem Pedro II como imperador brasileiro. 
Apesar do golpe da maioridade ter sido arquitetado e promovido por liberais, durante o Segundo 
Reinado, uma de suas principais marcas foi a estabilidade política promovida por meio da 
chamada “política das conciliações”. Dentro dessa lógica, liberais e conservadores buscaram uma 
aproximação com o intuito de compartilhar o poder, e evitar que forças radicais ascendessem no 
cenário político.  

 

 
Pedro II 

 
As elites percebem a proximidade dos seus interesses. Daí a famosa máxima do político Holanda 
Cavalcanti: “Nada mais parecido com um luzia do que um saquarema no poder”. Ambos os 
grupos convergiam no tocante aos interesses em torno da manutenção da escravidão, do 
latifúndio e da monarquia. A divergência surgia, de uma maneira geral, no que se refere à 
centralização política, desejada por conservadores, e combatida por liberais, que buscavam uma 
descentralização moderada. Apesar disso, a conciliação se fez presente nas relações. 
O símbolo dessa aproximação entre liberais e conservadores é a materialização da política das 
conciliações, através da criação do “Ministério das Conciliações” em 1853, idealizado pelo 
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 Marquês do Paraná, que compôs um ministério com ambos representantes de ambos os lados. 

Entretanto, apesar desse maior entendimento entre os grupos, houve episódios de atritos e 
embates, como por exemplo, nas famosas “eleições do cacete”. 
Uma das características que marcam o reinado de D. Pedro II é o “parlamentarismo às avessas”. 
Diferentemente do modelo inglês, no modelo brasileiro o primeiro-ministro (no Brasil o cargo era 
de presidente do conselho de ministros) era escolhido pelo Imperador. Daí o fato de ser “às 
avessas”. 
Em 1848, manifestou-se a última das revoltas vividas até então desde o período regencial: a 
Rebelião Praieira, em Pernambuco. O estopim para a revolta foi a intervenção por parte do 
imperador na localidade, substituindo um liberal por um conservador no comando da província. A 
revolta apresenta uma caráter anti-lusitano, pois era marcada por um discurso forte contra os 
comerciantes portugueses da região, defendendo a sua respectiva expulsão. E ao mesmo tempo, 
também tem como marca a influência do socialismo utópico, devido às rebeliões ocorridas na 
Europa naquele mesmo ano, que passou para a história como a “Primavera dos Povos”. 
 
1.2 Economia 
Uma das grandes marcas do governo de Pedro II além da estabilidade política foi também o 
crescimento econômico. Tal característica deve-se ao desenvolvimento da economia através da 
produção cafeeira. 
Um aspecto de grande relevância no campo da economia ao longo do Segundo Reinado é o 
período de “surto industrial” ocorrido a partir da criação da Tarifa Alves Branco, em 1844. Tal 
medida tem como objetivo promover um aumento da arrecadação de impostos para o governo, já 
que essa era uma de suas principais receitas. Por conta disso, os produtos importados que 
tivessem um similar no Brasil, pagariam uma taxa de 60%. Já os produtos importados que não 
tivessem um similar aqui, passariam a pagar uma taxa de 30%. Devemos lembrar que até então 
as tarifas correspondiam a 15% para a Inglaterra.  
A Tarifa Alves Branco prejudica os produtos ingleses, devido ao seu encarecimento. Além disso, o 
protecionismo não era o objetivo da criação dessa tarifa. Foi sim a sua consequência. Surge a 
partir de então a chamada “Era Mauá”.  
Antes de trabalharmos esse período, devemos evidenciar que os ingleses irão retalhar a postura 
do governo brasileiro, promulgando em 1845, ano seguinte à tarifa, o Bill Aberdeen. Com essa 
medida, o parlamento inglês determinava que os navios ingleses tivessem o poder de prender 
embarcações negreiras, inclusive em águas brasileiras. A pressão inglesa pelo fim do tráfico já 
existia desde a época da vinda da Corte no início do século XIX. Após a independência do Brasil, 
as pressões se mantiveram. Em 1831 chegou a ser criada uma lei no Brasil que proibia o tráfico 
de escravos. Porém, essas leis aprovadas para coibir o tráfico ficaram conhecidas como “lei pra 
inglês ver”, pois não se efetivaram na prática. 
Todavia, a partir do Bill Aberdeen de 1845, com o aumento das pressões, o Brasil cederia, depois 
de muito protelar tal fato. Alguns anos depois, em 1850, a Lei Eusébio de Queiroz estabelecia 
pela primeira vez, uma lei eficaz contra o tráfico atlântico de escravos, pois o tráfico interprovincial 
continuava.  
No mesmo ano de 1850 também foi promulgada a Lei de Terras. Essa lei afirmava que as terras 
devolutas no Brasil somente poderiam ser obtidas mediante a compra. Tal medida foi um entrave 
ao acesso às terras por parte de escravos libertos ou imigrantes, mantendo, por consequência, a 
terra como uma riqueza atrelada somente às elites. 
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 O fim do tráfico atlântico de escravos traz desdobramentos importantes, pois abre espaço para 

uma entrada em larga escala de imigrantes europeus, pois a partir dessa lei o escravo ficava mais 
caro. Além disso, a escolha pelo imigrante deve-se também ao ideal civilizatório e presente em 
um século XIX que tem como grande marca o Darwinismo Social. 
Além da questão imigração, outra consequência importante da Lei Eusébio de Queiroz é a 
disponibilidade de capitais, que antes eram aplicados no tráfico e agora passam a ser investidos 
no setor de infraestrutura urbana, que vem em crescimento desde a Tarifa Alves Branco, numa 
época que chamamos acima de “Era Mauá”. 
Por conta desses fatores citadas anteriormente, a região sudeste vivenciou um “surto industrial” 
caracterizado pelo crescimento do setor de infraestrutura urbana. Ferrovias, bancos, estaleiros, 
iluminação à gás e Companhias de Limpeza se desenvolveram. O nome Mauá faz referência a 
um dos principais investidores da época: o Barão de Mauá, chamado Irineu Evangelista de Souza. 
Um homem que percebeu o momento propício para fazer investimentos e, dessa maneira, 
acumular capital. Mauá era um homem que pensava o Brasil não mais escravista e 
agroexportador, e sim um país urbano, industrial e livre da escravidão. 

 

 
Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá. 
 

Porém, como falamos antes, o período foi de “surto”, e no ano de 1860, prevalece o pensamento 
conservador das elites brasileiras, ao revogar em 1860 a Tarifa Alves Branco e criar a Tarifa Silva 
Ferraz, marcando a derrota do desenvolvimento industrial. 
Com relação à economia cafeeira, a principal região produtora de café até meados do século XIX 
era o Rio de Janeiro. Dessa forma, a elite fluminense passou a ser conhecida como os “barões do 
café”. 
No entanto, devido ao solo de melhor qualidade apelidado de “terra roxa” e o desenvolvimento do 
porto de Santos, São Paulo torna-se o grande polo produtor de café a partir da segunda metade 
do século XIX. A elite paulista era conhecida como Burguesia Cafeeira. 

 
1.3 Cultura 
Um dos grandes feitos de II durante seu governo foi a contribuição para a construção de uma 
identidade nacional brasileira. Podemos considerar o imperador um verdadeiro mecenas. 
Foi no Segundo Reinado que instituições como o IHGB (Instituo Histórico e Geográfico Brasileiro) 
e o Colégio Pedro II ganharam força, contribuindo para o debate da questão nacional. No IHGB, 
por exemplo, foi produzido o primeiro livro de História do Brasil, escrito por Francisco Adolfo 
Varnhagen. 
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 Além disso, o Romantismo do século XIX também tem participação na construção dessa 

identidade nacional através de obras como “Iracema” de José Alencar. Portanto, através de 
movimento o índio é estabelecido como o elemento fundador da nação. 
 
1.4 Política Externa 
Com o desenrolar do século XIX, a política imperial voltaria seus olhos cada vez mais para a 
questão platina. Tal interesse em manter o “status quo” na região, evitando qualquer tipo de 
expansionismo que ameaçasse a livre-navegação na região do Prata, e ao mesmo tempo a 
hegemonia brasileira na América Latina, fez com que o Brasil entrasse em choque com alguns 
governos na segunda metade do século XIX, principalmente. E o mais notável desses choques é 
a Guerra do Paraguai (1864-70). 
O ponto central para o início da guerra gira em torno do Uruguai. Dois grupos políticos disputavam 
o poder naquele território: Blancos, apoiados pelo governo do ditador paraguaio Solano López, e 
Colorados, apoiados pelo governo imperial brasileiro.  
Na década de 1860, o governo brasileiro irá intervir na região, retirando um Blanco e colocando 
um Colorado no poder, numa atitude nitidamente imperialista. Tal postura era inconcebível de 
acordo com os interesses de Solano López.  
O Paraguai de López era um país que vinha passando por uma modernização de aspecto militar. 
Uma série de técnicos ingleses e máquinas eram trazidas da Europa. E para manter essa política 
o Paraguai precisa aumentar suas exportações, revelando assim, uma necessidade cada vez 
maior de obter uma saída para o mar. É por isso que o interesse de Solano López no Uruguai é 
estratégico, pois o porto de Montevidéu serviria para escoar os produtos paraguaios. Isso explica 
a postura expansionista paraguaia. 
Após a intervenção brasileira no Uruguai, Solano prende uma embarcação brasileira, e em 
seguida promove uma invasão ao Mato Grosso. Começa assim a Guerra do Paraguai.  
Não podemos esquecer-nos de falar da postura Argentina na guerra. O líder Bartolomeu Mitre 
procurou se manter fora da guerra, apesar de apoiar diplomaticamente a causa brasileira, já que 
Mitre simpatizava com os Colorados assim como o governo brasileiro.  
Mitre somente declara guerra ao Paraguai quando Solano invade o seu território, pois o chefe 
paraguaio reivindicou uma autorização para passar com suas tropas pela Argentina com o intuito 
de invadir o Rio Grande do Sul. Na sequência, em 1865 é formada a Tríplice Aliança, composto 
por Brasil, Argentina e Uruguai. 

D. Pedro II buscou mobilizar os homens a irem para a guerra. Para isso vestiu uniforme militar. 
Formaram-se então, os “voluntários da pátria”, escravos que em busca da alforria se alistavam no 
exército para participar da guerra. Muitos morreram na guerra por doenças, má alimentação. Os 
combatentes conviviam com péssimas de saneamento. A guerra, portanto, foi extremamente 
desgastante para ambos os lados. 

 
Porém, no retrospecto final, a população paraguaia foi a mais castigada com a guerra, pois o seu 
país foi o derrotado no conflito. O Paraguai tornou-se, após a guerra, um protetorado brasileiro. A 
discrepância no número de homens e mulheres na sociedade paraguaia tornou-se gritante. A 
crise econômica foi alarmante. 
Para o Brasil, a vitória trouxe sérios custos para a economia. O Brasil endividou-se perante a 
Inglaterra. Os militares voltaram do conflito reivindicando uma série de reformas, sendo uma 
delas, a abolição da escravidão, pois muitos escravos lutaram ao lado dos militares na guerra. 
Portanto, as consequências desse evento histórico para o governo II foram desastrosas. 
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2. A CRISE DO SEGUNDO REINADO 
 
2.1 Questão abolicionista 
Desde o fim do tráfico atlântico de escravos por meio da Lei Eusébio de Queiroz, e principalmente 
após o término da Guerra do Paraguai, o debate acerca da escravidão intensificou-se. A política 
imperial optou pelo gradualismo na promulgação das leis relativas à supressão da escravidão.  

Após a supressão do tráfico, em seguida veio a Lei Visconde do Rio Branco ou Lei do Ventre 
Livre, decretada em 1871. Essa lei estabelecia que todos os filhos de escravos, a partir dessa 
data, seriam considerados livres, devendo o proprietário criá-los até que completassem oito anos, 
quando poderiam entregá-los ao governo e receber uma indenização, ou mantê-los até os 21 
anos, utilizando seus serviços como forma de se ressarcir dos gastos que haviam tido com seu 
sustento.  
Em 1885, veio a Lei dos Sexagenários ou Lei Saraiva-Cotegipe, que estabelecia que depois de 
completar 65 anos os escravos estariam livres.  A última lei que se referia a escravidão foi a Lei 
Áurea que pôs fim definitivo a escravidão no Império do Brasil 
Finalmente, os senhores de escravos não se conformaram com a abolição da escravidão, 
prejudicados por terem perdido os homens que lhes custaram caro e eram suas propriedades por 
lei, e que a partir desse momento passariam a ser livres. Além disso, a abolição foi feita sem que 
os proprietários fossem indenizados. Sentindo-se prejudicados pela monarquia, os mesmo 
passaram a apoiar a causa republicana.  

 
 

2.2 Questão militar 
Além da questão escravista, a perda do apoio dos militares foi de extrema importância para o fim 
do governo de Pedro II. Como vimos os militares que atuaram na Guerra do Paraguai voltaram da 
guerra manifestando suas insatisfações e anseios com a política imperial. Devemos somar a isso, 
a difusão, principalmente no meio militar da ideologia positivista.  
Essa corrente de pensamento tem origem na França, e baseia-se nos ideais de ordem e 
progresso para pautar o andamento da humanidade (é por isso que a expressão ordem e 
progresso se faz presente na nossa bandeira nacional), se propagou com muito sucesso pelos 
militares da Escola da Praia Vermelha, devido à figura de Benjamim Constant. Esses militares 
passaram a entender que o regime republicano seria consequência da evolução natural da 
sociedade brasileira. Portanto, a monarquia deveria ser superada, pois simbolizaria o atraso. 
 
 
2.3 Questão Religiosa 
O conflito entre II e a Igreja Católica é outro fator que contribui para o desgaste do governo 
imperial. O embate se deu por conta da desobediência de D. Pedro II à ordem do Papal, que 
decretava a proibição dos católicos frequentarem a Maçonaria. A Constituição do Império garantia 
o Beneplácito, ou seja, o direito de aprovar ou não uma ordem dada pelo Papa. A ordem Papal de 
1872 foi de encontro aos interesses das elites e do próprio imperador, já que esses eram maçons. 
Entretanto, alguns Bispos e padres decidiram acatar a decisão dada pela Igreja. E em represália a 
esta atitude o Imperador ordenou a prisão de membros da Igreja que tentaram pôr em prática a 
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 ordenança do Papa. Tal fato fez com que Pedro II ficasse mais distante da Igreja e de seus 

membros, mesmo após o posterior entendimento entre os dois lados. 
Estavam, portanto, dadas as circunstâncias para a proclamação da República. Não se pode 
desvalorizar, entretanto, a responsabilidade que o Movimento Republicano teve nesse contexto. 
Uma série de manifestos e artigos em jornais foram escritos, sendo o principal deles o Manifesto 
Republicano de 1870. O debate acerca do Federalismo ganhava força.  
Apesar das diversas críticas à monarquia, não havia homogeneidade entre os defensores do 
regime republicano, o que causou uma série de discordâncias entre os militares e os cafeicultores 
durante os primeiros anos da república. 
Os cafeicultores, principalmente do Oeste de São Paulo, passaram para o lado republicano por se 
sentirem preteridos por D. Pedro II. Tal fato se explica, pois mesmo após a transferência do 
principal eixo do café do norte fluminense para essa região paulista, manteve-se uma maior 
participação política da elite fluminense comparado aos paulistas, pois o Rio de Janeiro tinha mais 
cadeiras no Parlamento. 
Podemos perceber, portanto, que poucos setores da sociedade brasileira do fim do século XIX, 
permaneceram defensores da monarquia. A república seria proclamada no dia 15 de novembro 
de 1889, apenas um ano após o fim da escravidão e nomes como Benjamim Constant, Rui 
Barbosa, entre outros, passaram a integrar o quadro dos principais políticos nacionais.  
Cabe aqui citarmos a frase de Aristides Lobo, político da época, que sintetiza bem o caráter 
elitista da proclamação: “E o povo assistiu a tudo bestializado”. Portanto, não houve participação 
política popular no processo republicano. 
O golpe militar que proclamou a república foi aplicado em 15 de novembro de 1889. Avisado do 
ocorrido, D. Pedro II, que estava em Petrópolis, dirigiu-se à corte com o intuito de por fim à crise, 
mas seu esforço não teve resultado. Na madrugada do dia 16, a família real foi obrigada a deixar 
o país. Logo foi formado um corpo político temporário denominado Governo Provisório, que ficou 
encarregado de dirigir o país até a aprovação de uma nova constituição republicana. O chefe 
desse novo governo foi o principal responsável pelo golpe militar que pôs fim à monarquia: 
Marechal Deodoro da Fonseca. 

 
3. A CONSOLIDAÇÃO DA REPÚBLICA 
Os anos posteriores ao 15 de novembro se caracterizam por uma grande incerteza. Os vários 
grupos que disputavam o poder tinham interesses diversos e divergiam em suas concepções de 
como organizar o novo regime. Os primeiros anos se caracterizam por dois governos militares, e 
por isso, chamamos esse período de República da Espada. 
 
Entre novembro de 1890 e fevereiro de 1891, os primeiros representantes eleitos sob a égide da 
república se reuniram na Assembleia Nacional Constituinte e elaboraram o texto da nova 
constituição. O principal idealizador da nova carta magna foi Rui Barbosa, que acumulava os 
cargos de vice-chefe do governo republicano e ministro da fazenda.  
A Assembleia Nacional Constituinte tinha como principal influência a constituição dos EUA. Pela 
nova Carta Constitucional o país passava a se chamar Estados Unidos do Brasil e a adotava uma 
organização federativa. Com isso, os estados-membros da federação- as antigas províncias- 
adquiriram amplas prerrogativas, como as de organizar força militar própria, construir justiça 
estadual e criar impostos. Nos termos do pacto federativo, coube à União a organização das 
forças armadas, a emissão da moeda e o poder de intervir nos estados em caso de perigo para a 
ordem republicana. A tripartição dos poderes (executivo, legislativo e judiciário) foi mantida e o 
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 poder moderador extinto. Adotou-se o sistema presidencialista, em que o poder executivo federal  

era exercido por um presidente da república eleito para um mandato de quatro anos, auxiliado por 
ministros de sua livre escolha.  

 

 
Bandeira da Primeira República 
 

O sistema eleitoral também passou por mudanças. Eliminou-se a exigência de renda mínima para 
ser eleitor, e as eleições tornaram-se diretas para a presidência da república, para as 
presidências dos estados e para os órgãos dos legislativos estaduais e federais. Previa-se, 
porém, que a primeira eleição presidencial seria indireta, realizada pelo Congresso Nacional 
Devemos lembrar que não poderiam votar nas eleições diretas os analfabetos, os praças, os 
religiosos e as mulheres. Outra importante modificação proporcionada pela constituição de 1891 
foi a separação entre a Igreja e o Estado, que se tornou laico.  

 
 

3.1 O governo Deodoro da Fonseca (1889-91) 
Em 24 de fevereiro de 1891 foi aprovada a constituição republicana, e no dia seguinte o 
Congresso Nacional elegeu o Marechal Deodoro da Fonseca como o primeiro presidente do 
Brasil. O que era pra ser um governo estável, na prática porém, se tornou o início um ciclo de 
conflitos políticos que marcou a década de 1890. Na origem desses conflitos, pode-se apontar, 
entre outras causas, a existência de diferentes visões a respeito de como deveria ser conduzido o 
regime republicano. Os principais projetos republicanos eram: 

 
→ Setores do republicanismo civil: Defensores do modelo norte-americano de democracia 

liberal, baseado no princípio federalista, consideravam importante a defesa dos princípios 
constitucionais como forma de impedir a implantação de uma ditadura militar. 

 
→ Republicanos Positivistas: Alimentavam antiga desconfiança aos políticos civis, 

considerados os responsáveis pela marginalização do exército durante o período imperial. 
Acreditavam que o regime republicano colocava o Brasil em um estágio de civilização mais 
avançado. Para governar a pátria os positivistas propunham a instalação de uma ditadura 
republicana, única forma vista como capaz de promover o progresso.  

 
→ Republicanos Jacobinos: defendiam uma república popular, caracterizada pelo sufrágio 

universal masculino. Em geral, seus defensores eram profissionais liberais. 
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 A primeira crise político-militar de grandes proporções da República ocorreu ainda no ano de 

1891, quando o presidente Deodoro da Fonseca, em resposta às iniciativas do Congresso de 
reduzir os poderes do chefe de Estado, deu um golpe dissolvendo o Congresso e decretando o 
Estado de Sítio. O sucesso dessa ofensiva dependia necessariamente da união e da coesão do 
exército, algo que não existia, pois um grupo de militares apoiava Floriano Peixoto, fazendo 
oposição à Deodoro.  
Outros episódios comprometeram o prestígio do governo de Deodoro da Fonseca. Entre eles 
devemos lembrar do fracasso da política econômica de seu governo, conhecida como 
Encilhamento.  Essa política do então ministro da fazenda Rui Barbosa, visava o crescimento 
industrial do Brasil através da concessão de créditos. A liberação do dinheiro não significava de 
fato a criação de indústrias. Por consequência começam a surgir empresas “fantasmas”, que só 
existiam no papel. Além disso, essa política gerou grande inflação, agitação e especulação na 
bolsa de valores do Rio de Janeiro. Os cafeicultores também protestaram, pois não interessava o 
desenvolvimento da atividade industrial, que superasse a cultura cafeeira. Devido ao fracasso do 
encilhamento e as pressões, Rui Barbosa demitiu-se do cargo. 
O Marechal Deodoro fez um governo sem o apoio do congresso nacional que era composto em 
sua maioria por parlamentares ligados à oligarquia cafeeira que faziam oposição ao presidente. 
Com uma atitude autoritária, Deodoro dissolve o congresso ferindo assim a constituição.  
Na sequência dessa atitude ocorre um levante na Marinha, a chamada Primeira Revolta Armada, 
que ameaçou bombardear a capital caso Deodoro não renunciasse. Diante da situação caótica 
Deodoro da Fonseca renunciou ao cargo em 23 de Novembro de 1891. 
 
 
 
3.2 O Governo Floriano Peixoto (1891-94) 
Tomou posse o então vice-presidente Marechal Floriano Peixoto. No início do seu governo 
Floriano Peixoto enfrentou problemas no tocante à legitimidade do seu mandato, uma vez que, 
segundo a constituição determinava a convocação de novas eleições no caso de vacância do 
cargo de presidente antes de dois anos de mandato eleito. Com base em pareceres jurídicos e no 
prestígio junto à tropa, Floriano Peixoto conseguiu se manter no poder, entretanto, não sem 
enfrentar duas grandes crises 

 
3.3 A Revolta Federalista (1893-95) 
Ocorrida no Rio Grande do Sul, onde houve o conflito entre o Partido Republicano Gaúcho, (pica-
paus) apoiado por Floriano e que pregava a República no sistema presidencialista e centralizado, 
e o Partido Federalista (maragatos), representado pelos estancieiros que defendiam a República 
no sistema Federalista. O confronto somente terminou no governo de Prudente de Morais, 
sucessor de Floriano. O desfecho de revolução federalista foi favorável para o Partido 
Republicano Gaúcho. 

 
 

3.4 A Segunda Revolta da Armada (1893) 
Em setembro de 1893 começou a Segunda Revolta da Armada, com o Almirante Custódio de 
Melo tentando reeditar o movimento que culminou com a renúncia de Deodoro. Apoiado no 
exército e no Congresso Nacional que votou o "estado de sítio", o presidente executou forte 
repressão aos revoltosos. Não é a toa que Floriano ficou conhecido como “Marechal de Ferro”.  
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 A repressão do governo caracterizou-se pela extrema violência, e tanto os marinheiros como os 

federalistas gaúchos foram derrotados, ampliando o prestígio e poder de Floriano. Após o fim de 
seu governo e com a posse de Prudente de Moraes terminava a "República da Espada". 
Em ambos os casos, Floriano Peixoto pôde contar com o apoio do congresso, comandado pelas 
oligarquias regionais, e com a entusiástica adesão de grupos radicais republicanos- os chamados 
jacobinos-, principais opositores da restauração monárquica e de todos aqueles vistos como 
inimigos da República. 
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 Início do século XX 

 
1. A GRANDE GUERRA (1914-1918) 
Podemos analisar a Primeira Guerra Mundial como um evento inaugural de um século XX 
fortemente marcado por conflitos e radicalismos. Não é à toa que historiadores se referem a essa 
época como a “era dos extremos” (Aqui talvez fosse interessante fazer referência ao historiador 
que usa esse termo, no caso Eric Hobsbwam). 
Esse conflito traz novas características se comparado às guerras anteriores, e por isso é 
conhecido como uma guerra “sem precedentes”. Portanto, vamos analisar os fatores que levaram 
a esse evento, observando suas principais marcas e consequências. 
A Europa ao longo da segunda metade do século XIX observava o aumento das tensões entre as 
principais potências europeias. Isso se explica pelas rivalidades existentes entre diferentes países 
por conta dos seus interesses imperialistas. A Alemanha, por exemplo, ameaça a hegemonia 
inglesa em vários aspectos. França e Alemanha vivenciaram atritos por territórios na África. O 
Império Russo tinha interesse na região balcânica controlada em grande parte pela Áustria-
Hungria. Estamos falando, portanto, de uma das principais causas da Primeira Guerra: os 
choques imperialistas. 

 

 
Europa na I Guerra  
 

O século XIX europeu também é fortemente marcado pelos nacionalismos, que contribuem em 
grande medida para o aumento das tensões no Velho Continente, e consequentemente, para a 
Primeira Guerra. A unificação alemã, por exemplo, marcada pela política do “ferro e do sangue” 
de Otto Von Bismarck, entrou em choque com a França, culminando na guerra franco-prussiana, 
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 e fazendo com que os franceses perdessem os territórios de Alsácia e Lorena. Surge a partir de 

então, o revanchismo francês. 
Além disso, outros dois nacionalismos devem ser lembrados: o germanismo e o eslavismo. O 
primeiro faz referência ao nacionalismo alemão racista, marcado pelo discurso de superioridade 
em relação aos demais povos. O segundo está relacionado ao interesse russo em reunir os povos 
eslavos no leste europeu sob a sua influência, fato que contrariava os interesses do Império 
Austro-Húngaro. 
Às vésperas da guerra a Europa estava dividida em dois blocos de alianças que revelam a 
intensificação dos atritos que antecederam o conflito mundial de 1914. A chamada diplomacia 
formou a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. A Aliança era composta por Alemanha, Itália e 
Império Austro-Húngaro. Já a Entente tinha em sua formação a Inglaterra, França e Rússia. 
Nesse sentido, a partir do momento que um membro de ambos os lados entrasse na guerra, 
todos os seus aliados entrariam na sequência. 
E para entendermos o estopim da guerra, devemos observar as tensões na península balcânica. 
A Áustria-Hungria controlava uma série de territórios na região que eram cobiçados pelos russos, 
que por sua vez, apoiavam a causa sérvia, a qual buscava formar um estado que reunisse os 
povos eslavos nos Bálcãs, a chamada “Grande Sérvia”. 
 
O arquiduque Francisco Ferdinando, sucessor do trono do Império Austro-Húngaro, fez uma visita 
à capital da Bósnia, Sarajevo. Entretanto, um grupo terrorista sérvio conhecido como “Mão Negra” 
preparava um atentado contra o arquiduque. O ataque se efetiva e Francisco Ferdinando e sua 
esposa Sofia são assassinados. Esse evento, portanto, torna-se o estopim para a Grande Guerra, 
pois o Império Austro-Húngaro decide revidar o ataque acionando a política das alianças 
estabelecida em anos anteriores. 
O primeiro ano do conflito fica conhecido por ser uma “guerra de movimentos”, devido aos 
avanços dos exércitos alemães principalmente. Entretanto, por conta do desenvolvimento das 
trincheiras, os exércitos são contidos e a guerra torna-se “estática”.  
As trincheiras são linhas escavadas com quilômetros de extensão, e que se constituem como 
grande marca da Primeira Guerra Mundial. O cotidiano dos soldados nesse ambiente era 
extremamente desgastante, pois eles conviviam com ratos, insetos, má alimentação, doenças, 
etc. É por conta disso que muitos voltam totalmente abalados psicologicamente da guerra. 
 
Além da trincheira, a guerra traria outras marcas importantes. A arma química foi uma das 
novidades mais terríveis do conflito, sendo a mais famosa o “gás mostarda”. Entretanto, as armas 
químicas não foram as principais causadoras de mortes. 
Outras armas foram utilizadas na guerra como, por exemplo, o tanque, a aeronave e o submarino. 
Dentre os três, os submarinos foram os que tiveram maior importância, sendo mais famosos os 
submarinos alemães, causando importantes danos aos ingleses, por exemplo.  
Por consequência dessas novas tecnologias empregadas, o número de mortos na guerra será 
muito maior se comparado aos conflitos até então. Estima-se que a Primeira Guerra matou 8 
milhões de pessoas. 
Outra marca da Grande Guerra foi também o envolvimento de todas as potências mundiais, 
inclusive Japão e Estados Unidos. Além disso, a guerra não se restringiria ao continente europeu. 
Até mesmo as colônias europeias na África e Ásia participaram na guerra. Além disso, a 
população civil foi afetada pela guerra, pois havia uma necessidade cada vez maior de homens 
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 nos campos de batalha, fazendo com que as mulheres fossem utilizadas nas indústrias para 

substituí-los. 
O ano de 1917 foi extremamente decisivo para os rumos da guerra por conta de dois fatores: a 
entrada dos Estados Unidos no conflito e o advento da Revolução Bolchevique na Rússia. 
Até então o governo americano participava indiretamente do conflito, enviando auxílio aos 
ingleses, mantendo uma postura isolacionista que remonta à Doutrina Monroe de 1823. 
Entretanto, o ataque de um submarino alemão a uma embarcação americana faz com que a 
opinião pública e o Congresso americano apoiem a declaração de guerra à Alemanha. 
A ascensão de Lênin ao poder em 1917 através da Revolução Bolchevique, fez com que a Rússia 
fosse retirada da guerra no ano seguinte por meio do tratado de Brest-Litovsky, assinado entre os 
russos e os alemães. 
A guerra termina em 1918 com a rendição alemã. Na sequência, as potências vencedoras 
iniciariam as discussões sobre os rumos da Europa no pós-guerra. O presidente norte-americano 
Woodrow Wilson apresenta como proposta um “paz sem vencedores”, ou seja, um acordo no qual 
os países derrotados não sofressem uma punição excessiva. Entretanto, apesar dos “14 pontos 
de Wilson” serem em parte aproveitados, como por exemplo, na criação da Liga das Nações, os 
franceses não perderiam a oportunidade de humilhar os alemães por conta do seu revanchismo 
desde a derrota na guerra franco-prussiana. Prevaleceu, portanto, a “paz punitiva”, 
consubstanciada no Tratado de Versalhes de 1919. 
Nesse tratado, a Alemanha foi declarada culpada pela guerra, teve de pagar indenizações aos 
vencedores, teria de entregar todas as suas colônias, além de devolver a Alsácia e Lorena para a 
França. Não é à toa, que um das principais consequências da guerra é o surgimento do 
revanchismo alemão. 

 

 
Europa após a Primeira Guerra Mundial 
 



	  
	  
	  
	   	  
	  
	   	  

 
 

 
Este conteúdo pertence ao Descomplica. É vedada a cópia ou a reprodução não autorizada previamente e por escrito. 

 Todos os direitos reservados. 
92 

Apostila ENEM em 100 Dias 

História 
 
 Outras consequências da Grande Guerra foram: o fim dos Impérios Turco-otomano e Austro-

húngaro, e também o surgimento de novos países, como por exemplo, a Polônia e a Iugoslávia. 
 
 

2. REVOULÇÃO RUSSA (1917) 
A Revolução Russa foi evento de proporções mundiais, pois pela primeira vez instaurava-se um 
governo socialista, já que até então as experiências socialistas foram efêmeras. Por consequência 
do seu surgimento, diversos partidos comunistas se espalharam pelo mundo, cooptando 
principalmente o operariado. 
Até o ano de 1917, o Império Russo vivia em regime monárquico de tendência absolutista, 
baseado principalmente na nobreza rural, dona da maioria das terras cultiváveis.  
A Rússia tinha a maior população da Europa, com cerca de 175 milhões de habitantes. Deste 
número 80% eram camponeses, sendo em geral, analfabetos, e vivendo em condições 
miseráveis. Portanto, sua economia era predominantemente rural. É por isso o Império Russo 
seria apelidado de “gigante de pés de barro”. 
Entretanto, a partir de meados do século XIX a Rússia iniciou um processo de industrialização 
tardia e dependente isto é, submetido aos investimentos das potências estrangeiras, sendo elas 
França e Inglaterra.  
Com o processo de industrialização, começa a crescer um setor social fundamental para os 
rumos da Rússia: o proletariado. A vida dessa incipiente classe trabalhadora era comparável à 
vida dos trabalhadores do início da Revolução Industrial: Baixos salários, locais de trabalho 
imundos, uso em larga medida do trabalho infantil e feminino. Os sindicatos eram proibidos e as 
greves eram reprimidas. 
Em resposta a esse cenário surge o Partido Operário Socialdemocrata Russo (POSD). Embora 
esse partido tenha sido combatido dentro da Rússia, articulou-se também no exterior, tendo como 
líder principal Vladimir Ilyich Ulyanov (conhecido como Lênin) e Lev Bronstein (conhecido como 
Trotski). 
Em 1903, os membros do POSDR dividiram-se em dois grupos básicos: os mencheviques: 
liderados por Martov, acreditavam, que era preciso esperar o pleno desenvolvimento capitalista da 
Rússia e o desabrochar das suas contradições para se dar início efetivo à ação revolucionária. Já 
os bolcheviques, por sua vez, eram liderados por Vladimir Ilitch Ulíanov, Lênin, e defendiam que 
os trabalhadores somente chegariam ao poder pela luta revolucionária. Pregavam a formação de 
uma ditadura do proletariado, na qual também estivesse representada a classe camponesa. Cabe 
lembrar que Leon Trotsky, que de início não se filiou a nenhuma das facções, aderiu aos 
bolcheviques mais tarde.  
Desde o final do século, sob o governo do czar Nicolau II, a Rússia adotava um projeto de 
expansão para o oriente, ou seja, atuando de forma imperialista. Tal fato acabaria levando os 
russos para um conflito imperialista com outra força: o Japão. Em 1904, inicia-se a guerra russo-
japonesa, na qual os russos saem derrotados. Com isso, a situação socioeconômica do país 
agravou-se. Esse conflito revela a fraqueza russa, e ao mesmo tempo, a insatisfação dos 
marinheiros com suas péssimas condições de trabalho. Ao saberem que seriam enviados para a 
guerra contra o Japão amotinaram-se, constituindo assim a Revolta do Encouraçado Potenkim, 
nome da embarcação russa tomada pelos revoltosos. Esse evento notabilizou-se principalmente, 
através do cineasta Sergei Eisenstain, no filme lançado em 1925. 
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 A maioria da população, educada na religião ortodoxa, acreditava que o Czar era mal 

assessorado e por isso bastava que o supremo governante descobrisse a situação do povo, e 
tomaria as medidas cabíveis. 

 

 
O czar Nicolau II e sua família. 
 

Nesse sentido, em um domingo de janeiro de 1905, trabalhadores de São Petersburgo 
organizaram uma manifestação pacífica para entregar a Nicolau II um documento em que eram 
reivindicadas melhorias nas condições de vida e nos salários. Uma multidão de cerca de 200 mil 
pessoas, entre elas crianças e mulheres, dirigiu-se ao Palácio de Inverno, residência do czar, com 
ícones religiosos e orando e cantando saudações ao czar. As tropas do governo receberam os 
manifestantes com tiros de fuzil. Este incidente acabou ficando conhecido como Domingo 
Sangrento. 
As notícias do massacre se espalharam e os russos promoveram diversas agitações sociais, 
greves e protestos contra o regime absolutista do czar em diversas regiões. Em São Petersburgo, 
foi criado um soviete (Conselhos populares) para auxiliar na coordenação das várias greves e 
servir de palco de debate político.  
Tentando diminuir as tensões sociais, o czar Nicolau II lançou o Manifesto de Outubro, que 
determinava reformas liberais, como por exemplo, o estabelecimento de um governo 
constitucional, pondo fim ao absolutismo, e a convocação de eleições gerais para a Duma 
(Parlamento). 
Após pôr fim às agitações através da repressão, Nicolau II deixou de lado as promessas liberais 
que tinha feito. A Duma continuou funcionando, mas com poderes limitados e sob intimidação 
policial das forças do governo. 
A Revolta de 1905 tinha fracassado, mas serviu de experiência, como um primeiro aprendizado, 
para que os líderes revolucionários avaliassem seus erros e suas fraquezas. Foi segundo Lênin, 
um “ensaio geral” para a Revolução Russa de 1917.  
Posteriormente, uma nova guerra acirraria os ânimos na Rússia, contribuindo para o início da 
revolução: a Primeira Guerra Mundial (1914 – 18). Nesse conflito os russos sofreram pesadas 
derrotas nos combates contra os Alemães. A longa duração da guerra provocou uma crise de 
abastecimento alimentar nas cidades, desencadeando fome e uma série de revoltas populares. O 
regime czarista não tinha mais sustentação, e cairia logo em seguida. 
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 Em 1917, um conjunto de forças políticas de oposição (liberais burguesas e socialistas) conseguiu 

depor o czar Nicolau II, dando início à Revolução Russa. Inicia-se, portanto, a primeira parte da 
Revolução Russa: a Revolução de Fevereiro. 
Após a derrubada do czar, instalou-se o Governo Provisório, com um caráter marcadamente 
liberal burguês, intensamente interessado em manter a participação russa na Primeira Guerra 
Mundial. Por outro lado, os Sovietes queriam dar terra aos camponeses e o fim da guerra, 
objetivos muito mais populares do que os almejados pelo Governo Provisório. 
Lênin regressa à Rússia em Abril, pregando a formação de uma república dos sovietes, bem 
como a nacionalização dos bancos e da propriedade privada. O cenário era de comida era 
escassa, inflação e tropas desertando no front. Em Julho, Kerensky tornou-se chefe do governo 
(primeiro-ministro), mantendo a participação da Rússia na guerra. 
Com apoio popular os bolcheviques prepararam a insurreição. Em outubro, iniciava-se a segunda 
fase da Revolução Russa: a Revolução Bolchevique, comandada por Lênin. 

 

 
Lênin, líder dos bolcheviques 
 

Sem demora, o novo governo tomou uma série de medidas como, por exemplo, a assinatura do 
Tratado de Brest-Litovski com a Alemanha, no qual a Rússia abriu mão do controle sobre alguns 
territórios em troca da sua retirada da guerra. Outra medida foi o confisco de propriedades 
privadas, sendo tomadas dos aristocratas e para serem distribuídas entre o povo.  
A burguesia não poderia assistir a vitória de um estado operário na Rússia sem nada fazer, e por 
isso armou-se, dando início à guerra civil. De um lado o Exército Branco que pretendia derrubar o 
governo bolchevique. Ao mesmo tempo, Trotsky se ocupou em organizar o Exército Vermelho.  
Durante o governo bolchevique de Lênin organizou-se o Comunismo de Guerra, onde o Estado 
revolucionário assumiu o controle de todas as empresas, além de confiscar a produção dos 
fazendeiros, o que os desagradou, gerando um forte problema de desabastecimento e fome, 
devido ao boicote promovido por esses produtores. 
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 Em relação aos países capitalistas foi organizado o chamado Cordão sanitário, isto é, o 

isolamento da Rússia em relação a esses países, como forma de conter um possível avanço 
comunista. 
No início de 1921, encerrava-se a guerra civil, com a vitória do Exército Vermelho. O Partido 
Bolchevique, que desde 1918 havia alterado sua denominação para Partido Comunista, 
consolidava a sua posição no poder. 
Em 1919, foi organizado o Komintern, forma pela qual é conhecida a Terceira Internacional 
Comunista, que tinha como meta organizar as lutas revolucionárias em todo o mundo, 
constituindo-se como uma resposta ao Cordão Sanitário capitalista. 
Em dezembro de 1921, foi organizado um congresso geral de todos os sovietes. Neste momento 
foi fundada a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).  
Percebendo o desgaste da economia de e os problemas sociais, Lênin busca promover a 
reconstrução do país criando em 1921, um conjunto de medidas conhecidas como Nova Política 
Econômica ou NEP, que promoveu um retorno a formas econômicas capitalistas com o objetivo 
de estabilizar o quadro econômico-social. A máxima que sintetiza a lógica da NEP é: "Um passo 
para trás, para poder dar dois para frente". 

 

 
Stálin, Lênin e Trotsky. 
 

Com a morte de Lênin em janeiro de 1924, teve início uma grande disputa pelo poder na URSS. 
Num primeiro momento, entre os principais envolvidos nesta disputa pelo poder figuravam Trotski 
e Stalin. 

 
Trotski defendia a tese da Revolução Permanente, segundo a qual o socialismo somente seria 
possível se fosse construído em escala internacional. Ou seja, a revolução socialista deveria ser 
levada à Europa e ao mundo. Opondo-se a tese trotskista, Stalin defendia a construção do 
socialismo num só país. Afirmava que os esforços por uma revolução permanente 
comprometeriam a consolidação interna do socialismo na União Soviética. 
A tese de Stalin tornou-se vitoriosa. Trotski foi destituído das suas funções como comissário de 
guerra, expulso do Partido e, em 1929, deportado da União Soviética. Tempos depois, em 1940, 
foi assassinado no México a mando de Stalin. 
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Culto à personalidade durante o governo de Stálin 

 
 
3. A CRISE DE 1929 
A Crise de 1929 foi um fenômeno que gerou impactos que foram muito além das fronteiras do 
território estadunidense. Suas consequências afetaram diversos países, marcando o auge da 
crise do liberalismo. A partir de agora, vamos analisar os fatores que ocasionaram a crise, e 
também os motivos de sua internacionalização. 
Desde a Primeira Guerra Mundial os Estados Unidos passaram a emprestar dinheiro aos países 
europeus para que esses iniciassem o processo de reconstrução de suas nações. A partir de 
1920, a indústria norte-americana passou a ser responsável por quase 50% da produção 
industrial do mundo. Os norte-americanos viviam um clima de extrema euforia por causa de seu 
rápido desenvolvimento econômico. 
Esse período de otimismo norte-americano passou para a história como o “American way of life” 
(estilo americano de vida), que se caracterizava principalmente pelo consumismo. O modelo 
fordista de produção em massa possibilitou a queda dos preços de diversos bens de consumo, 
tornando possível o seu consumo por parte de outros setores além das elites, principalmente a 
classe média, por exemplo. Configuram-se assim, os chamados “Loucos Anos 20”. 
 
No entanto, a recuperação econômica da Europa causou a redução das exportações americanas. 
Apesar disso, o sistema fordista pautado na ausência de intervenção estatal na economia, 
manteve o ritmo de produção em alta. Esses acontecimentos abriram caminho para uma crise da 
superprodução. 
Devemos lembrar que por trás dessa euforia, existiam milhões de trabalhadores assalariados com 
baixos salários, já que a abundante produção agrícola permitia o barateamento dos alimentos, e 
como consequência, dos salários. A renda se concentrava nas mãos dos capitalistas e de parcela 
da classe média, enquanto uma grande massa de trabalhadores não tinha dinheiro para consumir 
o que eles mesmos produziam.  
 
O “American Way of Life” cedeu lugar para a “Grande Depressão”, e o acelerado desenvolvimento 
industrial norte-americano foi bruscamente interrompido pela violenta depressão que o mundo vira 
com desespero. Entre 1929 e 1933 o mundo, com exceção de alguns poucos países, foi afetado 
por essa crise sem precedentes, já que desde a Grande Guerra, os Estados Unidos 
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 caracterizavam-se por ser o centro do capitalismo mundial. É por isso que a crise se 

internacionaliza.  
Em outubro de 1929, os preços das ações na Bolsa de Valores de Nova Iorque caíram 
bruscamente. Muitos acionistas entraram em pânico. Cerca de 16,4 milhões de ações 
subitamente entraram à venda em 29 de outubro, dia atualmente conhecido como “Quinta-Feira 
Negra”. O excesso de ações à venda e a falta de compradores fizeram com que os preços destas 
ações caísse em 80%. Com isto, milhares de pessoas perderam muito dinheiro. Os preços destas 
ações continuaram a cair gradativamente nos três anos seguintes. Milhares de pessoas que 
tinham todas as suas riquezas na forma de ações perderiam tudo. Dessa maneira ocorreu a 
quebra da bolsa de Nova Iorque. 
 
Com a crise as empresas foram à falência, aumentando ainda mais o desemprego e diminuindo 
ainda mais o poder de compra da população, num círculo vicioso. Vale lembrar que durante a 
crise o número de desempregados atingiu mais de 15 milhões de pessoas. 
O Brasil que tinha sua economia em grande parte sustentada pela venda de café perdeu seu 
principal mercado comprador. Como tentativa de manter o preço da mercadoria elevado, milhares 
de sacas de café foram queimadas, porém esta medida não surtiu o efeito desejado abalando a 
economia brasileira, e contribuindo para o desgaste das oligarquias que sustentavam seu poder 
graças aos altos lucros conseguidos com a exportação do café. 

 

 
 
 

Para solucionar o problema, modificações na política econômica tiveram que ser feitas em vários 
países, visando combater os efeitos da crise. Nos Estados Unidos, quando o novo presidente, 
Franklin Delano Roosevelt foi eleito em 1932 as medidas começaram a surtir efeito. 
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 Com uma série de reformas que contrariavam os preceitos do liberalismo clássico, por meio da 

intervenção do Estado na economia, a situação foi se modificando. Esse conjunto de reformas foi 
denominado de “New Deal” (Novo Acordo) e se baseava na proposta do economista inglês John 
Maynard Keynes. Essas medidas se resumiam em: 

 
- Pagamento aos fazendeiros de um subsídio para que diminuíssem a sua produção; 
- Promoção de medidas sociais como, por exemplo, a criação de um seguro-desemprego; 

controle da jornada de trabalho, fixando-se um salário mínimo; legalização dos sindicatos para 
que pudessem negociar contratos coletivos de trabalho; ampliação do sistema de previdência 
social: velhice, invalidez e desemprego; 

- Promoção de um amplo programa de obras públicas (barragens, estradas, portos, 
hidrelétricas, habitação popular) para gerar emprego. 

- Controle severo sobre os preços dos produtos com cobrança de taxas sobre bebidas e 
sobre outros produtos supérfluos. 

 
Graças ao “New Deal” foi possível controlar as tensões e os conflitos sócio-políticos gerados pela 
crise, fazendo com que a economia americana voltasse a se fortalecer a partir de 1935. Porém a 
superação desta, só se concretizou após a participação americana na Segunda Guerra Mundial. 
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 República Velha e Era Vargas 

 
1. A REPÚBLICA OLIGÁRQUICA (1984-1930) 
A República Oligárquica marca uma nova etapa do recém instaurado regime republicano 
brasileiro. Em 1894, pela primeira vez um civil assume a presidência da república.  
Nesse período, todos os presidentes governariam pautados nos princípios liberais e federalistas. 
Vamos a partir de agora, analisar os aspectos gerais dessa época, caracterizando o cenário 
político, econômico, social e cultural. 

 
1.1 Política 
Ao longo desses sucessivos governos civis, o cenário político era dominado pelas oligarquias 
locais. Tal fenômeno se tornava possível principalmente pelas características socioeconômicas de 
nosso país.  
A economia brasileira tinha como principal marca a agro-exportação. Além disso, a desigualdade 
social e a concentração de terras sempre estiveram presentes em nossa história. Portanto, essa 
realidade privilegiava uma elite agrária, em detrimento de uma massa de camponeses, pobres, e 
que por isso acabavam se tornando pessoas que dependentes essas elites.  
Esse cenário de domínio político das elites locais se reflete nos princípios da Constituição de 
1891. Com relação ao voto, essa carta excluía, além das mulheres, os analfabetos. Devemos 
lembrar também que o voto era aberto. Portanto, tais mecanismos suprimiam as massas da 
participação política. E por consequência, observamos que não havia representatividade, de fato, 
durante essa época. 
Nesse sentido, devido à dependência e à forte influência e controle exercido pelas elites, os mais 
pobres se tornavam alvo de pressões ou compra de votos. E o ponto de contato entre essa elite e 
a população rural pobre é o latifundiário, conhecido também pelo apelido de “coronel”, expressão 
que simboliza a relação com Guarda Nacional, criada no período regencial. 
A região em que o coronel exercia sua influência era conhecida como “curral eleitoral”. Além 
disso, o controle eleitoral que esses indivíduos exerciam perante seus eleitores é conhecido como 
“voto de cabresto”. Portanto, em geral, aquele eleitor que vivia sob a influência de um coronel, 
votava em quem o mesmo queria e ordenava. 
Devemos lembrar que o latifundiário também garantia o controle sobre seus eleitores através da 
concessão de favores para a população local. Constitui-se assim o fenômeno do “coronelismo”. 
Sua existência deve-se ao fato de o estado ser incapaz de se fazer presente na localidade, dando 
margem para que as elites locais possam governar em sua ausência. 
 
A corrupção e fraude são marcas indeléveis da República Oligárquica. O indivíduo, por exemplo, 
para ser reconhecido como alfabetizado bastava assinar o seu nome. Além disso, eram comuns 
casos como o de eleitores que votavam mais de uma vez, defuntos eleitores, cidades com o 
número de eleitores superior ao de habitantes. 
Com relação a fiscalização do sistema eleitoral, não havia uma Justiça Eleitoral, algo que seria 
criado na Era Vargas. Existia sim a chamada Comissão de Verificação de Poderes, que era 
composta por parlamentares, ou seja, pessoas que tinham interesse direto nas eleições. 
Outro conceito fundamental para compreendermos esse período é a “política dos governadores”. 
Tal política caracterizava-se pela troca de favores entre os âmbitos federal, estadual e municipal, 
possibilitando o predomínio dos interesses das elites no governo.  
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 Esse fenômeno possibilita outra grande marca de tal época: a política do “café com leite”. Essa 

expressão faz referência ao domínio político das oligarquias de Minas Gerais e São Paulo, as 
duas mais importantes do país nos aspectos políticos e econômicos. Este domínio se manifestava 
através de uma espécie de revezamento na presidência entre representantes desses dois 
estados. 

 
1.2 Economia  
Como falamos anteriormente, a economia na República Oligárquica tinha um caráter 
agroexportador, herança proveniente do Segundo Reinado. Portanto, o café era o principal 
produto de exportação. 
O crescimento da produção cafeeira entre 1888 e 1895 proporcionou o aumento dos preços no 
mercado internacional que até então se mantinham estáveis e relativamente altos. Em 1896, 
houve uma safra recorde e o preço do café caiu (a queda continuou no ano seguinte). Os baixos 
preços do café tornavam a balança de pagamentos desfavorável, o que impossibilitava o governo 
de saldar as dívidas com os credores externos. 
Durante a presidência de Campos Sales, o ministro da Fazenda Joaquim Murtinho iniciou uma 
série de reformas financeiras visando devolver ao governo federal a capacidade de pagar as suas 
dívidas e revalorizar a moeda nacional. O programa conhecido como o Funding Loan estabelecia 
a suspensão temporária da cobrança das dívidas antigas do governo brasileiro, e a concessão de 
novos empréstimos por parte dos banqueiros ingleses. Em contrapartida, a renda das alfândegas 
brasileiras seria utilizada como garantia do pagamento de novos empréstimos. Além disso, 
haveria a retirada de uma parte do papel-moeda em circulação. 
A instabilidade da economia continuava, pois o aumento da plantação de café no Brasil e a 
concorrência de mais países americanos e africanos na sua produção permitiram que os preços 
no mercado internacional continuassem caindo. Como resposta, em 1906 foi criado o Convênio 
de Taubaté, que tinha como objetivo central a valorização dos preços do café.  
De acordo com o seu programa, haveria uma redução na oferta do produto, com o fim de 
promover a elevação dos preços no mercado, mantendo assim um preço estável para o café. 
Além disso, novos empréstimos externos foram obtidos para efetivar a compra de excedentes de 
café por parte do governo brasileiro. 
Durante a Primeira Guerra Mundial (1914-18), a economia brasileira vivenciou uma tímida 
industrialização através de um processo que conhecemos como “substituição de importações”. 
Além de fornecer gêneros alimentícios para os países europeus em guerra, o Brasil passou a 
produzir internamente produtos que antes eram importados. Entretanto, esse processo não 
transformou o caráter agroexportador de nossa economia. 

 
 

1.3 Movimentos Sociais rurais 
 
1.3.1 Canudos (1896 – 97) 
A história de Canudos começa por volta de 1893. Nesta época, o arraial de Canudos, no vale do 
rio Vaza-Barris, no interior da Bahia, reuniu um grupo de fiéis seguidores do beato Antônio 
Conselheiro, que pregava a salvação e dias melhores para quem o acompanhasse. Em 1896 o 
arraial já possuía cerca de 15 mil sertanejos que viviam de modo comunitário. 
Os habitantes sobreviviam com a criação de animais e plantações. A terra era coletiva. Tudo era 
dividido entre a população local e o que sobrava era comercializado nas cidades vizinhas. Desse 
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 modo, conseguiam obter os bens e produtos que não eram produzidos no local. Para se 

protegerem, os moradores de Canudos organizaram grupos armados.  
Todos no arraial acreditavam que o juízo final estava próximo, revelando o discurso apocalíptico 
de Antônio Conselheiro.  
 
Conselheiro acreditava que a República, recém-implantada no país era a materialização do reino 
do Anticristo na Terra; criticava também a cobrança de impostos efetuada de forma violenta, a 
separação entre Igreja e Estado, afirmando que eram provas cabais da proximidade do "fim do 
mundo". 
Foi assim que, em poucos anos, Canudos se firmou na região, passando a reunir cada vez mais 
sertanejos que lutavam para mudar suas condições de vida fugindo da miséria e dominação dos 
grandes latifundiários. 
O rápido crescimento da comunidade de Canudos passou a incomodar os coronéis locais e a 
Igreja católica. Os latifundiários perdiam mão-de-obra e eleitores, enquanto a Igreja perdia seus 
adeptos. O arraial de Canudos passou a ser alvo de inúmeras críticas. Padres e coronéis faziam 
pressão para que o governador da Bahia acabasse com o movimento. Na imprensa, os 
intelectuais e jornalistas condenavam os habitantes da comunidade sob a acusação de quererem 
restabelecer o regime monárquico. 
Fortemente armados, os soldados cercaram por três meses o arraial de Canudos, que sofreu forte 
bombardeio e depois foi invadido. A localidade foi completamente destruída a 5 de outubro de 
1897. Os sertanejos de Canudos, homens, mulheres, velhos e crianças, foram massacrados pelos 
soldados, que tinham ordens para não fazer nenhum prisioneiro. A Guerra de Canudos deu 
origem a um dos clássicos da literatura brasileira, o livro “Os Sertões”, de Euclides da Cunha. 

 
 

1.3.2 Contestado (1912 – 16) 
A região do conflito, localizada entre os dois Estados, era disputada pelos governos paranaense e 
catarinense. Afinal, era uma área rica em erva-mate e, sobretudo, madeira. Além disso, a fronteira 
entre Paraná e Santa Catarina não havia sido demarcada. Originalmente, os moradores da região 
eram posseiros e pequenos fazendeiros que viviam da comercialização daqueles produtos. 
O governo brasileiro autorizou a construção de uma estrada de ferro ligando os Estados de São 
Paulo e Rio Grande do Sul. Para isso, desapropriou uma faixa de terra, de aproximadamente 30 
km de largura, que atravessava os Estados do Paraná e de Santa Catarina. 
A responsável pela construção foi a empresa norte-americana Brazil Railway Company. Ao 
mesmo tempo a empresa Southern Brazil Lumber and Colonization Company, ficou responsável 
pela extração madeireira, passando a exportá-la para os Estados Unidos através da sua extração 
ao longo da faixa de terra concedida pelo governo brasileiro. Com isso, os pequenos fazendeiros 
que viviam na região foram arruinados pelo domínio da Lumber sobre as florestas da área. 

 
Outro fator importante foi que a construção da estrada acabou atraindo muitos trabalhadores para 
a região onde ocorreria a Guerra do Contestado. Com o fim das obras, o grande número de 
migrantes que se deslocou para o local ficou sem emprego e, consequentemente, numa situação 
econômica bastante precária. 
Ao mesmo tempo, os posseiros que viviam na região entre o Paraná e Santa Catarina foram 
expulsos de suas terras. Isso porque, embora estivessem ali já há bastante tempo, o governo 
brasileiro, no contrato firmado com a Brazil Railway, declarou a área como devoluta. 
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 Entretanto, havia também outros elementos importantes para o início do conflito na localidade: o 

messianismo e o sebastianismo. A região era frequentada por monges que faziam trabalhos 
sociais e espirituais e, vez ou outra, envolviam-se também com questões políticas - o que lhes 
dava certo destaque entre os moradores daquela localidade.  
Para entender-se bem a guerra sertaneja, é preciso voltar um pouco no tempo e resgatar o valor 
da figura de três monges da região. O primeiro monge que galgou fama foi João Maria, um 
homem de origem italiana, que peregrinou pregando e atendendo doentes de 1844 a 1870.  
O segundo monge adotou a alcunha de João Maria, mas seu verdadeiro nome era Atanás Marcaf, 
provavelmente de origem síria. É de destacar a sua influência inquestionável sobre os crentes, a 
ponto de estes esperarem a sua volta, após seu desaparecimento em 1908. Aí entra a 
característica do “sebastianismo”.  
A espera dos fiéis acaba em 1912, quando apareceu publicamente a figura do terceiro monge. 
Este era conhecido inicialmente como um curandeiro de ervas, tendo se apresentado com o nome 
de José Maria de Santo Agostinho, ainda que, de acordo com um laudo da polícia da Vila de 
Palmas, Estado do Paraná, ele fosse, na verdade, um soldado desertor condenado por estupro, 
de nome Miguel Lucena de Boaventura. Como ninguém conhecia ao certo a sua origem, além de 
que aparentava uma vida honesta, não lhe foi difícil conseguir, em pouco tempo, a admiração e a 
confiança do povo. A partir daí, José Maria passa a ser considerado santo: um homem que veio à 
terra apenas para curar e tratar os doentes e necessitados. Revela-se uma das principais 
características do movimento: o messianismo. 
Na região do Contestado, a vida era comunitária, com locais de culto e procissões, denominados 
redutos. Tudo pertencia a todos. O comércio convencional foi abolido, sendo apenas permitidas 
trocas. Segundo as pregações do líder, o fim do mundo e o paraíso estariam próximos. Ninguém 
deveria ter medo de morrer porque ressuscitaria após o combate final, demonstrando a 
característica de "guerra santa".  
Sob a liderança de José Maria, os camponeses expulsos de suas terras e os antigos 
trabalhadores da Brazil Railway organizaram uma comunidade na região no intuito de solucionar 
os problemas ocasionados pela tomada das terras e pelo desemprego. Tudo isso reforçado pelo 
discurso messiânico do monge José Maria, que logo declarou a comunidade sob sua liderança 
como um governo independente. 
A mobilização na região passou a incomodar o governo federal não apenas por crescer 
rapidamente, com a formação de novas comunidades, mas também porque os rebeldes faziam 
críticas à República. Ao mesmo tempo os coronéis locais ficaram incomodados com o surgimento 
de lideranças paralelas, como José Maria. Já a Igreja, diante do messianismo que envolvia o 
movimento, também defendeu a intervenção na região. 
De forma autoritária e repressiva, os governos do Paraná e de Santa Catarina, articulados com o 
presidente Hermes da Fonseca, começaram a combater os rebeldes. A Guerra do Contestado 
superou até mesmo Canudos em duração e número de mortes. Famintos e com cada vez mais 
baixas, diante do conflito prolongado, da força e crueldade das tropas oficiais e da epidemia de 
tifo, os revoltos caminharam para a derrota final. 

 
 

1.3.3 Movimento do Cangaço (1896-1938) 
O movimento do Cangaço é considerado banditismo social, ou seja, seus integrantes saqueavam, 
matavam, violentavam mulheres. Muitos dos participantes eram utilizados pelos coronéis para 
fazer serviços sujos, como eliminar adversários políticos ou como milícias contra famílias rivais. 
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 Os bandos (cangaceiros) surgiram como resposta à situação de miséria durante no sertão 

nordestino com as grandes secas do final do século XIX e início do século XX principalmente. 
 

1.4 Movimentos sociais urbanos 
 

1.4.1 O Movimento Operário 
O movimento operário ficou marcado pela participação principalmente de imigrantes, já que a 
política governamental buscava atraí-los buscando promover um “embranquecimento” da 
população.  
Estes estrangeiros, principalmente italianos, trouxeram a influência do anarcossindicalismo 
europeu.  
Em 1917, influenciados pela Revolução Bolchevique na Rússia, ocorreu a chamada Greve Geral 
de 1917. Como reação ao crescimento do movimento operário o, governo aprovou duas leis para 
tentar reprimir as suas ações: a Celerada e a Adolfo Gordo. Elas introduziam a censura, além de 
determinarem expulsão de imigrantes que participassem dos sindicatos e greves.  
A relação do governo com os trabalhadores pode ser compreendida a partir de uma declaração 
do Presidente Washington Luís: “A questão operária é uma caso de polícia”. 
 

 
1.4.2 Revolta da Vacina (1904) 
A Revolta da Vacina ocorreu no Rio de Janeiro em 1904. O movimento está inserido um contexto 
de uma política reformista comandada pelo prefeito Pereira Passos, no que se refere aos 
aspectos urbano e sanitário. O governo objetivava transformar a imagem do Rio de Janeiro, 
inspirando-se nas reformas ocorridas na França, durante o governo de Napoleão III. Portanto, a 
Europa era o modelo de civilização ambicionado por Pereira Passos. 
Em 1902, assumiu a presidência da república Rodrigues Alves. Seu objetivo era reformar a capital 
federal (saneamento básico e modernização do porto), com o apoio de Pereira Passos. Um dos 
grandes símbolos dos problemas da cidade eram os cortiços. E para modernizar a capital era 
necessário acabar com esses locais, que simbolizavam o atraso e a desordem. Daí a surge o 
famoso “bota abaixo” de Pereira Passos. 
A consequência dessas mudanças gerou uma elevação nos preços dos aluguéis, além de a 
população mais pobre ser removida do centro para áreas mais distantes, promovendo, nesse 
sentido, o aumento da ocupação dos morros.  
 
Em novembro de 1904, o governo decretava a vacinação obrigatória contra a varíola, comandada 
por Oswaldo Cruz. Tal imposição gerou uma série de transtornos principalmente pela ausência de 
esclarecimentos para a população sobre a vacina. Com isso, estoura a revolta, gerando um caos 
na cidade do Rio de Janeiro. 

 

1.4.3 Revolta da Chibata (1910) 
 
Os marinheiros nacionais, quase todos negros ou mulatos comandados por um oficialato branco, 
em contato cotidiano com as marinhas de países mais desenvolvidos à época, não podiam deixar 
de notar que as mesmas não mais adotavam a punição física, considerada como degradante. O 
uso de castigos físicos era semelhante aos maus-tratos da escravidão, abolida no país desde 
1888. 
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João Cândido à direita. 
 
Essa diferença foi particularmente vivida com a estada dos marujos na Inglaterra, em 1909, de 
onde voltaram influenciados não só pelas lutas dos colegas britânicos, mas também pela revolta 
dos marinheiros da Armada Imperial Russa, no Encouraçado Potemkin, ocorrida poucos anos 
antes, em 1905. 
Ainda na Inglaterra, o marinheiro João Cândido Felisberto formou clandestinamente um Comitê 
Geral para organizar a revolta, que se ramificaria depois em vários comitês revolucionários para 
cada navio a entrar em motim, e que se reuniam no Rio de Janeiro entre 1909 e 1910. 
Marcada para dez dias depois da posse do Presidente Hermes da Fonseca ocorrida em 15 de 
Novembro de 1910, o que precipitou o ápice da revolta acabou sendo a punição aplicada ao 
marinheiro Marcelino Rodrigues Menezes do Encouraçado Minas Gerais. Por ter trazido cachaça 
para bordo e, em seguida, ter ferido com uma navalha o cabo que o denunciou, foi punido, não 
com as vinte e cinco chibatadas máximas regulamentares, e sim com duzentos e cinquenta, na 
presença da tropa formada, ao som de tambores, num dia da semana seguinte à posse do 
presidente. Esse evento provocou uma indignação maior ainda da tripulação, provocando o início 
da revolta. 
Surpreendido e sem capacidade de resposta, o governo, o Congresso e a Marinha divergiam 
quanto à resposta, pois a subversão da hierarquia militar é um dos principais crimes nas Forças 
Armadas. Quatro dias mais tarde (dia 26) o governo do presidente marechal Hermes da Fonseca 
declarou aceitar as reivindicações dos amotinados, abolindo os castigos físicos e anistiando os 
revoltosos que se entregassem. Estes, então, depuseram armas e entregaram as embarcações. 
Entretanto, dois dias mais tarde, alguns marinheiros foram expulsos da corporação sob a 
acusação. 
De seiscentos revoltosos, sobreviveram pouco mais de uma centena, detidos nos calabouços da 
antiga Fortaleza de São José da Ilha das Cobras. João Cândido, entretanto, sobreviveu. Cento e 
cinco marinheiros foram desterrados para trabalhos forçados nos seringais da Amazônia, tendo 
sete destes sido fuzilados nesse trânsito. O Almirante Negro (João Candido) como foi chamado 
pela imprensa, um dos sobreviventes à detenção na ilha das Cobras, foi internado no Hospital dos 
Alienados em Abril de 1911, como louco e indigente. Ele e dez companheiros só seriam julgados 
e absolvidos das acusações dois anos mais tarde, em 1 de dezembro de 1912. 
Portanto, João Cândido simbolizou a luta pela dignidade humana. Graças a ele, a chibata nunca 
mais foi usada.  
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1.4 Crise da República Oligárquica 
A crise da República Oligárquica marca um período de importantes mudanças na história do 
Brasil, que irão culminar na ascensão de uma das figuras políticas mais importantes do nosso 
país: Getúlio Vargas. Vamos, portanto, analisar os fatores que caracterizam essa crise nos 
âmbitos político, econômico, social e cultural.  
Para compreendermos essa crise, não podemos deixar de ressaltar a importância do ano de 1922, 
conhecido como “o ano da contestação”. Nesse mesmo ano, algumas manifestações de oposição 
à República Oligárquica ocorreram, como por exemplo, a Semana de Arte Moderna de SP, o 
Tenentismo e a fundação do PCB. Portanto, vamos analisar cada um desses eventos. 
 
 
1.4.1 Modernismo 
A Semana de Arte Moderna promoveu uma série de reflexões acerca da identidade nacional 
brasileira, além de executar críticas aos valores culturais que baseavam a República Oligárquica.  
A escolha da data para tal acontecimento não foi por acaso, já que marcava o centenário da 
independência do Brasil. Nesse sentido, foi vista por seus idealizadores e participantes, como um 
momento de ruptura com o passado, pois o modernismo tem como grande característica a ruptura 
com a tradição.  
No caso brasileiro, essa ruptura era, em especial, com a herança romântica e parnasiana, além 
de demonstrar a insatisfação com submissão a modelos europeus, mais precisamente com a 
influência da “Belle Époque”. O impacto junto ao público foi distinto, tendo algumas apresentações 
vaiadas, outras aplaudidas. 

 

 
O quadro “Operários” (1933) de Tarsila do Amaral, mostra as novas tendências da arte moderna e 
a crescente relevância deste seguimento social, em constantes mobilizações e lutas. 
É importante destacarmos que por mais que o intuito dos modernistas fosse o mesmo, ou seja, a 
busca pela identidade do que é ser brasileiro e a valorização da cultura popular, entre os seus 
membros havia diferentes propostas. Dessa forma, manifestaram-se diferentes movimentos, em 
diferentes revistas e manifestos.  
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Os membros da Semana de 1922. 
 
 

Portanto, a Semana de Arte Moderna simboliza o desgaste da República Oligárquica, pois 
apresenta críticas às bases políticas e culturais do sistema em vigência, através da valorização, 
por exemplo, da industrialização e da urbanização.  

 
1.4.2 Tenentismo 

 
O tenentismo representa outra forma de contestação ao regime oligárquico. Tal fenômeno 
caracteriza-se por ser um movimento político-militar que teve seu auge na década de 1920, e que, 
de uma forma geral, é oriundo das camadas médias urbanas. 
O Tenentismo apresentava um descontentamento perante as oligarquias dominantes e seu 
controle sobre o sistema eleitoral. O movimento ganhou esse nome uma vez que a maior parte de 
seus integrantes era de baixa patente, tenentes. Entre eles, encontram-se personagens influentes 
como Eduardo Gomes, Siqueira Campos e Luis Carlos Prestes (esse último veio depois a se filiar 
ao Partido Comunista, em 1928, tornando-se seu maior representante). O movimento tenentista 
defendia uma moralização da política brasileira, defendendo o voto secreto e o fim da corrupção 
oligárquica. Além disso, revoltou-se contra as péssimas condições de vida e salário por qual 
passavam os tenentes e outros militares.  
Dentre os principais episódios estão o levante dos “18 do forte”, em 22 de julho de 1922. Tal 
episódio ocorreu na Praia de Copacabana. Constituindo-se numa reação à vitória de Arthur 
Bernardes, candidato do esquema “café-com-leite”. Também destacam-se as revoltas tenentistas 
de São Paulo (1924) e, principalmente, a famosa Coluna Prestes (1925 - 27), movimento que 
percorreu mais de 20 mil km pelo Brasil, composto por militares e civis, liderados por Luis Carlos 
Prestes, que objetivava conclamar a população para lutar contra o regime. Contudo, o projeto 
acabou fracassando. 
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 Além da Semana de Arte e do movimento tenentista, a criação do PCB também marca uma nova 

forma de contestação à República Oligárquica. No início do século XX, principalmente com a 
eclosão da Primeira Guerra Mundial (1914-1918), o Brasil passou por um crescente processo de 
industrialização, devido ao que ficou conhecido como “substituição das importações”.  
Porém, o crescimento do operariado urbano é anterior à Primeira Guerra. Já nos primeiros anos 
da primeira década, em 1905, por exemplo, os portuários de Santos e do Rio de Janeiro 
paralisaram suas atividades. A primeira greve geral data de 1917, iniciada em São Paulo e tendo 
repercussões em outros estados do país. Nesse momento, o movimento operário baseava suas 
ações na ideologia anarcossindicalista.  
Entretanto, com a Revolução Russa de 1917 e a vitória dos bolcheviques, o operariado passou a 
inspirar no sucesso russo. Dessa maneira, doutrinas até então dominantes, como a anarquista, 
começaram a perder espaço junto aos operários. Na sequência, portanto, ocorreu a fundação do 
Partido Comunista do Brasil (PCB) em 1922, tornando maior a capacidade de organização do 
proletariado urbano. 
 
De uma maneira geral, as mobilizações dos trabalhadores urbanos durante a República Velha 
foram rigidamente coibidas, sendo tratadas pelo governo brasileiro como “caso de polícia”.. Cabe 
lembrar que nessa época não havia uma legislação trabalhista, que só seria promulgada mais na 
frente. durante a Era Vargas. 

 
1.5 Revolução de 1930 

 
Assim, para combater as elites agrárias de SP e MG e sua política clientelista, a chamada política 
do “café com leite”, uma série de manifestações sociais ocorreram no seio das camadas médias e 
populares.  Todavia, durante a década de vinte estes movimentos se intensificaram, a partir de 
uma maior organização política.  
Como vimos, o desgaste da República Oligárquica era cada vez maior. O problema agravou-se 
ainda mais quando ao fim do governo do paulista Washington Luís, em 1929, o Partido 
Republicano Mineiro indicou, para a sucessão presidencial, o nome do mineiro Antônio Carlos. No 
entanto, os paulistas apoiaram a candidatura de Júlio Prestes, representante de São Paulo. 
Constatamos assim, uma cisão oligárquica e o fim da política do “café com leite”. 
O partido mineiro anunciou então que iria romper com SP e apoiar o nome da oposição, aliando-
se ao Rio Grande do Sul e Paraíba, através da figura de Getúlio Vargas. Estas oligarquias 
dissidentes uniram forças através da Aliança Liberal e lançaram Vargas como candidato à 
presidência contra Júlio Prestes, do PRP. 
A derrota de Vargas nestas eleições ajudou a aumentar ainda mais o clima de desconfianças e 
tensão política, que acabou por levar à ação os tenentes, após o assassinato de João Pessoa, 
vice na chapa da Aliança Liberal. Dessa maneira desencadeou-se um golpe que daria fim ao 
sistema oligárquico através da deposição de Washington Luís. 

 
 

2. ERA VARGAS (1930-1945) 
Durante o governo de Getúlio Vargas, o Brasil passará por importantes transformações se 
compararmos ao regime oligárquico então derrubado. Entretanto, apesar das rupturas algumas 
permanências se fazem presentes 
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 Getúlio Vargas. 
 
 

2.1 O Governo Provisório (1930-1934) 
Nomeado como presidente provisório, Getúlio Vargas gozava de poderes quase ilimitados e, 
aproveitando-se deles, começaria a governar visando a modernização política e econômica do 
país. Criou novos ministérios, como o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio e o da 
Educação e Saúde, e nomeou novos interventores para os estados, revelando o caráter 
centralista de seu governo. Dessa maneira, os estados perderam grande parte da sua autonomia 
política para o governo central. Getúlio preocupou-se em tentar controlar a classe trabalhadora, 
concedendo benefícios trabalhistas que atrelavam o operariado ao Estado. Portanto, Getúlio 
reconhecia os sindicatos somente subordinados ao governo e não concedia o direito de greve. 
Devemos lembrar que a postura de Vargas era muito inspirada nos princípios corporativistas do 
Fascismo de Mussolini. Entretanto, não podemos afirmar que Vargas era fascista. 
O Início de uma política populista passaria a despertar a indignação de seus opositores, 
principalmente a oligarquia e a classe média paulista. A perda de autonomia estadual, com a 
nomeação de interventores, desagradou ainda mais. Além disso, o poder quase que ilimitado de 
Vargas durante o seus primeiros anos de Governo Provisório fez com que os paulistas 
arquitetassem uma revolta armada, a fim de defender a criação de uma nova Constituição que 
limitasse os poderes do presidente. 
A Revolução Constitucionalista de 1932, nome pelo qual ficou conhecido esse episódio, teve 
como estopim o assassinato de quatro estudantes paulistanos Martins, Miragaia, Dráusio e 
Camargo no dia 23 de Maio de 1932. Diversos setores da sociedade paulista se mobilizam com o 
evento e a sociedade passou a apoiar a causa constitucional. No dia 9 de Julho do mesmo ano, a 
revolução explodiu pelo estado. Os paulistas contaram com apoio de tropas de alguns estados, 
como Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, porém Getúlio Vargas foi mais rápido e 
conseguiu reter esta aliança, isolando São Paulo. Sem qualquer apoio, os flancos paulistas 
ficaram vulneráveis, e o plano de rápida conquista do Rio de Janeiro, transformou-se numa 
tentativa desesperada de defender o território estadual.  
 
 
Mesmo com a vitória militar, Getúlio Vargas percebeu que deveria mudar sua política com o intuito 
de amenizar os atritos com um dos principais estados do país, e em seguida ao fim da revolução 
de 1932, Vargas convoca uma assembleia constituinte.  
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 2.2 O Governo Constitucional (1934 - 1937) 

Um ano após a convocação da Assembleia, em 1933, surgiu uma nova Constituição que trouxe 
novidades como o voto secreto e feminino (que já haviam sido inseridos no Código Eleitoral de 
1932), marcando o fim do voto aberto da República Velha. Leis trabalhistas como o 
estabelecimento do máximo de 8 horas diárias de trabalho, férias remuneradas, proibição do 
trabalho infantil, regulação do trabalho adolescente em meio turno, entre outras, foram 
incorporadas à Constituição de 1934.   
Nessa mesma época, o reflexo do cenário internacional de radicalização política se e reflete na 
política interna através de duas vertentes políticas que começaram a se enfrentar nas ruas. De 
um lado, a Ação Integralista Brasileira (AIB), que representava os interesses da extrema direita 
com caráter fascista e totalitário. Do outro lado, a Aliança Nacional Libertadora (ANL), reunindo a 
oposição de esquerda, declarada posteriormente ilegal por Vargas.  
Em meio à clandestinidade, em 1935, a ANL, com o apoio da Internacional Comunista, articulou 
uma revolta comunista, no mês de novembro. As cidades de Natal, Recife e Rio de janeiro foram 
os focos desse movimento, chamado de Intentona Comunista, que foi logo dominado. Deve-se 
ressaltar que a repressão que se seguiu foi violenta, sendo presos ou mortos centenas de civis e 
militares.   
Vargas percebe a instabilidade política durante esses anos e busca tirar proveito desse contexto 
para centralizar e reforças cada vez mais os poderes em torno de si. Isso se mostra quando em 
1937, os integralistas forjaram o “Plano Cohen”, um plano fictício utilizado por Vargas em que se 
dizia que os socialistas planejavam uma revolução maior e mais bem-arquitetada do que a de 
1935, tendo um amplo apoio do Partido Comunista da União Soviética. Os militares, e boa parte 
da classe média brasileira, assim, apoiaram a ideia de um governo mais fortalecido, para espantar 
a ameaça de um governo socialista no Brasil. Com o apoio militar e popular, Getúlio fechou o 
Congresso e assim deu inicio ao período de ditadura conhecido como Estado Novo. 

 
2.3 Estado Novo (1937 - 1945) 
A nova constituição intitulada de “Polaca” passou a legitimar o regime nacionalista autoritário 
baseado no corporativismo “pelego”. Tal expressão se refere àquele líder sindical que defendia 
junto à classe os interesses patronais.   

 

 
Manifestação durante o Dia do Trabalho 

 
Politicamente, foi um período de forte centralização do Estado, o qual predominava a ausência de 
partidos e eleições. A sociedade viu suas liberdades cerceadas uma vez que o Estado Novo ficou 
marcado pela censura, violência e repressão. Os sindicatos atrelados, a burguesia industrial e as 
forças armadas sustentavam a ditadura. O Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP) era 
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 responsável pela valorização da imagem presidencial através da propaganda. Não é à toa que se 

constrói em torno de Vargas e ideia de “pai dos pobres”. Na música, Vargas buscou valorizar o 
samba, símbolo da cultura popular da capital, buscando aproximar-se das camadas populares, já 
que essa era a sua grande marca. 
Totalmente marcado pelo autoritarismo, o Estado Novo tinha como órgão repressor o DOPS 
(Departamento de Ordem Política e Social). Apesar de diversos avanços durante a terceira fase 
de seu governo, devemos lembrar que o Estado Novo foi marcado pela violência e tortura. 
No aspecto econômico, Vargas buscou promover uma verdadeira Revolução Industrial. A 
industrialização priorizou o setor de base, através de empresas estatais montadas com 
financiamentos estrangeiros. A política externa varguista, que durante o início da Segunda Guerra 
buscou manter a neutralidade, acabou por fim aproximando-se dos norte-americanos, já que 
esses se comprometeram a investir seus capitais no projeto industrial de Vargas (Companhia 
Siderúrgica Nacional, Cia Vale do Rio Doce). Em contrapartida, Vargas entrou no conflito mundial 
ao lado dos Estados Unidos. Porém, tal atitude revela uma contradição que irá contribuir para o 
desgaste do Estado Novo.  
Internamente Vargas comanda um governo ditatorial, como foi visto. Porém, durante a Segunda 
Guerra Getúlio apoia os aliados que representam os valores democráticos. Ao ficar evidente essa 
contradição, diversos questionamentos e pressões começarão a surgir. Dessa maneira, Vargas 
irá perder o apoio de alguns setores da sociedade civil e também das forças armadas. Os 
mesmos militares que sustentavam a ditadura foram mobilizados na luta contra o fascismo, e o 
envio da Força Expedicionária Brasileira (FEB) à Itália acabou incentivando a população a cobrar 
a redemocratização. 

 

 
 
Símbolo da FEB (Força Expedicionária Brasileira). 
 

Em 1945, Getúlio concedeu a anistia política e restabeleceu o pluripartidarismo. Convocada a 
Constituinte, viu-se surgir um movimento liderado pelas bases sindicais que reivindicavam a 
permanência de Getúlio, porém não mais num regime ditatorial: o Queremismo. A conjuntura 
mundial desfavorável aos regimes ditatoriais e as pressões internas, civis e militares, contra o 
autoritarismo, levaram à deposição de Getúlio Vargas, pelos militares, no fim do mês de outubro. 
Assim, as eleições no final de 1945 foram garantidas, e se encerrava o Estado Novo, mas não o 
populismo. 
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 Fascismos, II Guerra e pós-1945 

 
1. FASCISMOS 
O século XX irá assistir ao desenvolvimento de ideologias radicais que terão forte impacto na 
política internacional. O fascismo é o exemplo mais emblemático desse contexto de extremismos, 
e que irá extrapolar as fronteiras nacionais, difundindo-se por outros países.  
Portanto, cabe a nós compreendermos o cenário em que se insere o surgimento dessas 
ideologias, suas causas e principais características. Sendo assim, são dois os principais casos: 
Itália e Alemanha. 
Primeiramente, devemos ter em mente o impacto que a Grande Guerra (1914-18) gerou sobre a 
sociedade. Até então, a guerra era vista como algo “positivo”, e a Europa vivenciava um período 
de florescimento artístico conhecido como “Belle Èpoque”, que era importado pelas elites da 
América Latina. Com o fim da guerra, os abalos serão sentidos principalmente nos jovens 
combatentes, já que a guerra produz diversos traumas. A crença num futuro de progresso é 
abalada. Além disso, muitos daqueles que vivenciaram o cotidiano de uma guerra sem 
precedentes, passam a se acostumar, de certa forma, com a violência. Não é à toa que muitos 
afirmam que uma das principais marcas do século XX é a “banalização do mal”. 
Neste contexto, os comunistas – seguidores de Lênin, Trotsky e Rosa Luxemburgo – foram os 
líderes da crítica à guerra, pois foram os que apontaram que o conflito tinha explicação nas 
disputas entre os grandes monopólios imperialistas, em conluio com os seus respectivos Estados 
Nacionais. Pregavam a solidariedade internacional dos trabalhadores contra a carnificina da 
guerra. Em 1917 iniciaram a tomada do poder para as massas na Rússia. Nos países da Europa 
Ocidental, os comunistas conquistavam cada vez mais votos no parlamento e adeptos nas ruas. 
Tudo isso acontecendo em meio de uma profunda crise econômica. Esse ponto é crucial para a 
compreensão dos fenômenos do século XX.  
A crise do capitalismo liberal chega ao auge em 1929, com a Quebra da Bolsa de NY. Tal fato traz 
consequências desastrosas não somente para a economia norte-americana, mas também para 
aqueles países que mantinham relações econômicas com os Estados Unidos. Portanto, países 
como Itália e principalmente a Alemanha, que havia sido humilhada e desgastada pelo Tratado de 
Versalhes ao término da guerra, sofrem sérias consequências. Nesse contexto de crise, as 
ideologias radicais (fascismo e comunismo) ganham força, respondendo ao desgaste dos valores 
liberais e democráticos.  

 

 
Mussolini e Hitler. 
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A partir desse cenário, os respectivos líderes de Itália e Alemanha, Mussolini e Hitler, conseguem 
angariar apoio através de discursos fortemente nacionalistas. E um dos principais setores sociais, 
a burguesia, simpatiza com os seus ideais, já que se sente ameaçada perante o avanço da 
ideologia de esquerda. O que aconteceria se os parlamentares comunistas e as massas 
seguissem o exemplo do proletariado russo? A resposta foi a seguinte: nos países europeus 
vitoriosos na Primeira Guerra e com as mais ricas colônias – Inglaterra e França– a solução foi 
ampliar a exploração colonial e com isso fornecer novas leis sociais. Nos países mais 
recentemente unificados e de capitalismo tardio – Itália, Alemanha, Japão- a solução foram 
governos ditatoriais de extrema direita.  

 
 

1.1 Características do Nazi-Fascismo: 
- Anticomunismo: Eram contra tudo o que era criado de forma autônoma pelos trabalhadores 

e sua ideologia de igualdade social e fraternidade entre os povos. Aniquilar fisicamente os 
comunistas e destruir a URSS eram metas dos fascistas.  

- Antiliberalismo: Questionava as liberdades individuais, focando na necessidade de Estado 
forte. O Estado não deve existir para servir o indivíduo, e sim o contrário A democracia era, para 
os fascistas, um governo de demagogos e de políticos corruptos. Em substituição, propunham 
uma ditadura forte, governada por um líder que garantisse os valores fundamentais da nação. 

- Totalitarismo: Os interesses individuais são totalmente subordinados ao Estado, que 
deveria zelar pela economia e pela ordem pública. O que o governo quer, todos devem querer. O 
Estado proibia e ordenava o que queria. As pessoas eram rigidamente controladas pela polícia 
política. “Nada deve haver acima do estado, nada fora do estado, nada contra o Estado” 
(Mussolini). 

- Militarismo/ Expansionismo: Para recuperar a economia, o Estado Fascista investiu 
pesadamente na indústria bélica. Para justificar estes investimentos, afirmavam que a expansão 
era inerente às nações e que a guerra regenera as nações. Tendo em vista demonstrar sua 
grandiosidade e fortalecer a ordem social, os fascistas organizavam grandes desfiles militares. 
Propunham a militarização da sociedade. Esta seria regida pela “ordem”, “disciplina” e 
“hierarquia”. 

- Corporativismo: Os fascistas eliminaram o parlamento, alegando que o corporativismo 
representaria melhor o povo. Tratava-se de assembleias de representantes de associações 
patronais e de sindicatos de trabalhadores. Elas serviriam para promover o entendimento entre 
patrões e empregados, buscando se opor ao princípio marxista de luta de classes.   

- Nacionalismo: a defesa intransigente e radical do fortalecimento da nação, buscando 
rivalizar com outros países, era um das marcas do fascismo. 

 
1.2 Fascismo na Itália 
Depois da Grande Guerra, a Itália vivia um clima de intensa instabilidade, com muitas dívidas a 
serem pagas, com um saldo de 700 mil mortos, desemprego e inflação. Foi neste cenário que 
Benito Mussolini fundou o Partido Nacional Fascista, em 1921.  
Mussolini afirmava ser capaz de enfrentar as agitações sociais e as greves que assolavam a 
Itália. Através de suas propostas o líder fascista conquistou cada vez mais apoio, e em 1922, com 
o objetivo de manifestar seu poder e pressionar o governo de Vitor Emanuel promoveu a “Marcha 
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 sobre Roma. Na sequência, Mussolini é incorporado ao governo, já que o rei se sente ameaçado 

pelo avanço fascista. 

 

 
Mussolini discursando. 
 
 

 
“Marcha sobre Roma”, em 1922. 

 
A partir de então, nas eleições seguintes para o parlamento os fascistas conseguem cada vez 
mais votos, não somente pela propaganda e apoio às suas propostas, mas também pela violência 
e corrupção utilizadas durante as eleições. Dessa maneira, Mussolini consegue estrutura-se no 
poder, moldando o governo cada vez a partir de seus anseios. 
Após estruturar-se no poder, Mussolini firmará o Tratado de Latrão de 1929 com a Igreja Católica, 
colocando fim à “questão romana”. Além disso, o chefe fascista irá promover uma política 
expansionista em direção à África, mais precisamente nos anos 30, invadindo a Etiópia. 
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1.3 Nazismo na Alemanha 
Com o fim da Primeira Guerra Mundial chega ao fim o Segundo Reich, e inicia-se a República de 
Weimar na Alemanha. Tal governo começa sua história tendo de enfrentar graves problemas por 
causa das fortes imposições advindas do Tratado de Versalhes. 
Os conflitos sociais na Alemanha foram intensificados e diversos setores do operariado alemão, 
organizados pelo Partido Comunista e pelo Partido Social Democrata, manifestaram seus 
descontentamentos promovendo greves. Por outro lado, a burguesia alemã estava preocupada 
com os movimentos socialistas e passou a apoiar o Partido Nazista liderado por Adolf Hitler. As 
ideias nazistas foram divulgadas através da propaganda e de grandes desfiles militares, da 
oratória de Hitler e de um conjunto de ritos pomposos que expressavam ordem e disciplina. 
Em 1923, Adolf Hitler participou de uma tentativa de golpe que passou para a história como 
“Putsch de Munique”, ou “Golpe da Cervejaria”. A iniciativa fracassou e Hitler foi preso e 
condenado. Entretanto, o chefe nazista ficaria alguns meses somente na prisão. Na prisão, Hitler 
escreveu boa parte do livro “Mein Kampf” (Minha Luta), no qual expõe as bases do nazismo. 
Neste livro, o famoso ditador nazista responsabiliza os judeus e os comunistas pela situação 
caótica da Alemanha, ataca o Tratado de Versalhes e defende a superioridade da raça ariana. 
Nesse sentido, devemos compreender que o Nazismo é um tipo de Fascismo, tendo muitas de 
suas características, porém com algumas diferenças importantes. São elas: 
 

- Antissemitismo: o ódio ao judaísmo era uma das grandes características não só da 
Alemanha, mas de alguns outros países europeus. Entretanto, Hitler irá edificar sua ideologia e 
uma nova identidade nacional alemã ancorada na perseguição aos judeus, aproveitando-se de 
um discurso antissemita já presente desde o século XIX. 

 
- Racismo: Da mesma forma que Hitler se utiliza de um discurso já existente em relação aos 

judeus, o mesmo irá acontecer em relação ao racismo. Tal marca já era presente no nacionalismo 
alemão do século XIX. O chefe nazista buscará exaltar a superioridade do povo germânico, 
buscando formar a chamada “raça ariana”, superior aos demais povos. 
 
O presidente alemão Von Hindenburg foi eleito presidente em 1925, e não conseguiu superar as 
dificuldades econômicas, nem acabar com caos político que havia se instaurado na Alemanha 
após a Primeira Guerra Mundial. E em 1929, a situação econômica da Alemanha piora ainda mais 
por conta dos efeitos da Crise de 29 começada nos Estados Unidos. Em 1932 a nação já contava 
com mais de 6 milhões de desempregados. Os nazistas passaram a tirar proveito político da crise 
mundial acusando o governo alemão de ser incapaz de por fim aos problemas alemães. Nesse 
contexto, os grupos dominantes juntamente com os desempregados acreditaram nas promessas 
de Hitler de transformar a Alemanha em um país poderoso. Dessa forma, o Partido Nazista 
conquistou 38% dos votos, isto é, 230 deputados foram eleitos. Com essa vitória e a maioria no 
Parlamento, o Partido Nazista pressionou o governo que concedeu a Hitler o cargo de primeiro-
ministro, em 30 de janeiro de 1933. 
 
No poder, Hitler ordenou a dissolução de todos os partidos, salvo o Partido Nazista. Com a morte 
de Hindenburg, Hitler passou a acumular as funções de primeiro-ministro e presidente da 
Alemanha, consolidando-se no poder. 
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 A partir de então Hitler passará a promover uma série de medidas com o intuito de recuperar a 

economia alemã. O dirigismo econômico revela-se eficaz, e a Alemanha começa a se reerguer. O 
líder nazista também terá sucesso no reforço das forças armadas alemãs, tornando-a uma das 
mais fortes da Europa. Devemos lembrar que tal atitude contraria uma das exigências do Tratado 
de Versalhes. 
A propaganda nazista era dirigida por Joseph Goebbels, responsável pelo Ministério da educação 
do Povo e da Propaganda, que exercia um rígido controle sobre os meios de comunicação, 
escolas, e universidades. Com relação aos órgãos de repressão devemos lembrar inicialmente da 
SA (tropas de assalto e, posteriormente, da SS -  a tropas de elite do nazismo - e da Gestapo - 
polícia secreta do Estado). 

 

 
Cartaz que simboliza o culto à personalidade na Alemanha nazista. 
 

Portanto, o governo de Hitler conseguiu reabilitar economicamente a Alemanha, estimulando a 
industrialização de base e bélica. Além disso, deu início a uma política de expansão territorial pela 
Europa baseando-se na tese do Espaço Vital, onde o povo germânico tinha o direito de expandir 
seu território para sustentar seu desenvolvimento. E é exatamente nesse expansionismo que se 
encontra as raízes da Segunda Guerra Mundial. 

 
 

2. A SEGUNDA GUERRA MUNDIAL (1939-1945) 
Apesar do término da Primeira Guerra em 1918, os atritos continuaram existindo. As rivalidades 
entre França e Alemanha, por exemplo, não cessaram. Portanto, havia questões em aberto que 
foram levadas à tona na Segunda Guerra. 
E para analisarmos as motivações para esse conflito, devemos lembrar-nos de uma característica 
em comum que aproximava Alemanha, Itália e Japão: o expansionismo. É partir dele que a guerra 
irá começar em 1939.  
Entre os três países que formarão o eixo Roma – Berlim – Tóquio, a Alemanha e a sua defesa de 
um “espaço vital”, sem dúvida terá influência decisiva para o início do conflito.  De acordo com 
essa teoria, a Alemanha precisaria de um espaço necessário para o seu desenvolvimento, 



	  
	  
	  
	   	  
	  
	   	  

 
 

 
Este conteúdo pertence ao Descomplica. É vedada a cópia ou a reprodução não autorizada previamente e por escrito. 

 Todos os direitos reservados. 
116 

Apostila ENEM em 100 Dias 

História 
 
 afirmando estar em busca de proteção para as minorias germânicas espalhadas por outras áreas 

da Europa. 
O primeiro passo do expansionismo nazista seria em direção à Áustria, país de origem de Hitler. A 
Alemanha anexou a Áustria em 1938 (o “Anschluss”, palavra em alemão que significa conexão), o 
que reforçou o poderio de Hitler. Entretanto, a postura de França e Inglaterra perante tal avanço 
foi de neutralidade. Nesse sentido, devemos observar que esses países buscaram evitar uma 
nova guerra de todas as maneiras. 
O expansionismo alemão voltou-se então para Tchecoslováquia, exigindo a incorporação da 
região dos Sudetos, baseado no argumento de proteção das minorias germânicas nessa área. 
Para debater sobre esta exigência de Hitler, é organizada a Conferência de Munique em 1938. O 
primeiro-ministro inglês Chamberlain e o chefe de governo francês Daladier adotam a chamada 
“política do apaziguamento”, pois aceitam as exigências nazistas na Tchecoslováquia mediante 
um acordo: Hitler deveria assumir o compromisso de colocar fim ao seu expansionismo. Essa 
seria a condição para aceitação desses países para a anexação dos Sudetos. 
Apesar da promessa, Hitler mantém o interesse em expandir suas fronteiras, estabelecendo como 
novo alvo a Polônia, mais precisamente o porto de Danzig, localizado na região conhecida como 
“corredor polonês”. Para isso, Hitler formaliza um acordo secreto de não agressão com os 
soviéticos, além de promover a divisão da Polônia entre ambos. Esse acordo é conhecido como 
Pacto Germano-Soviético de 1939. 
Na sequência, no dia 1º de setembro de 1939, a Polônia foi invadida pela Alemanha. Dois dias 
mais tarde, Inglaterra e França declarariam guerra à Alemanha. Iniciava-se dessa maneira a II 
Guerra Mundial. 

 
2.1 Guerra Civil Espanhola (1936 – 39) 
Antes de falarmos do desenrolar da guerra, devemos atentar para um evento que guarda uma 
relação importante com a guerra: a guerra civil espanhola. 

A Espanha às vésperas da guerra era um verdadeiro mosaico de diversas tendências políticas e 
interesses conflituosos. No entanto, de uma forma geral, dividimos essas forças em dois grupos: 
De um lado se posicionaram as forças do nacionalismo e do fascismo, aliadas as classes e 
instituições tradicionais da Espanha (O Exército, a Igreja e o Latifúndio) e do outro a Frente 
Popular que ocupava o governo republicano, representando os sindicatos, os partidos de 
esquerda e os partidários da democracia. Era, portanto, um governo de coalizão. 
No tocante à diplomacia internacional, as forças democráticas foram apoiadas externamente 
pelas brigadas populares e pela URSS. Mas foi a direita que recebeu o apoio decisivo para a sua 
vitória em 1939: tropas, munições e apoio aéreo de Alemanha e Itália.  Nesse sentido, a 
grande importância do conflito espanhol é que esse palco serviu como laboratório de guerra para 
nazistas e fascistas. 
No final da guerra, Franco se tornou o ditador. Mais de 1 milhão de pessoas morreram no conflito. 
A Espanha se tornou um dos países mais atrasados da Europa e a ditadura franquista só 
terminou em 1975. 
 
2.2 A II Guerra Mundial começa: O avanço nazista 
Os primeiros embates da guerra foram marcados pela Blitzkrieg (guerra-relâmpago) alemã. Com 
esta política expansionista e ofensiva, a Alemanha invadiu Dinamarca, Noruega, Holanda, 
Bélgica, Luxemburgo e França, em 1940. O território francês foi dividido: metade ficou nas mãos 
dos alemães e a outra metade foi submetida a um governo colaboracionista sediado em Vichy, 
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 comandado pelo Marechal Pétain. Por outro lado, a resistência francesa era organizada em 

Londres, através do general De Gaulle que incitava os compatriotas à luta. Dentro da França, na 
clandestinidade atuava, além da Resistência Francesa, os militantes do partido Comunista 
Francês. 
Após a invasão da França, a Inglaterra se viu sozinha na luta contra o Eixo. Vivendo sob a 
ameaça de invasão, sofreu pesadas perdas devido à campanha submarina alemã e a 
bombardeios aéreos na Batalha da Inglaterra. É nesse momento que os ingleses buscam apoio 
dos EUA, ainda que através de armamentos e produtos. Devemos lembrar que o conflito ampliou-
se também com a dupla ofensiva italiana no Norte da África e nos Bálcãs contra a Grécia. 
O fracasso dessas operações militares por parte de Mussolini obrigou a intervenção alemã. Nos 
Bálcãs, os nazistas dominaram a Iugoslávia e a Grécia, enquanto governos-satélites se 
constituíram na Romênia, Bulgária e Hungria. Na África do Norte, o “Afrikakorps” do General 
Rommel invadiu o Egito, com a ideia de tomar o canal de Suez e isolar a Inglaterra de suas 
colônias. O Japão, que já tinha tomado parte da China, atacou a Indochina (Laos, Camboja e 
Vietnã), cujas bases navais e militares serviriam para expansão pelo sudeste asiático e pacífico 
sul. 
Em 1941, dois acontecimentos selaram a sorte do Eixo: a invasão da URSS pela Alemanha e o 
ataque japonês a base norte-americana de Pearl Harbor (Havaí). Com relação ao último, a 
agressão tem como consequência a entrada dos EUA diretamente na guerra. No tocante ao 
primeiro, a meta nazista era destruir todas as conquistas da Revolução de Outubro e escravizar 
os eslavos para que estes constituíssem força de trabalho às indústrias alemãs. 
Os primeiros golpes da Alemanha sobre a URSS foram devastadores. Com extrema violência, 
conquistaram Kiev, capital da Ucrânia, cercaram Leningrado e dirigiram-se a Moscou. Mas as 
batalhas na Frente Russa custavam muito aos alemães. Os soviéticos utilizavam a tática da terra 
arrasada: colocavam fábricas inteiras dentro de vagões e transportavam para Leste dos Urais. O 
que não podia ser transferido era destruído. As vitórias alemãs eram complicadas, com grande 
perda de homens e equipamentos. 
Devemos lembrar que um fator climático também teve relevância: o frio. As tropas tinham de 
enfrentar um frio que não estavam acostumados e para o qual não estavam preparados.  
Caso a cidade de Stalingrado fosse derrubada, toda defesa soviética estaria comprometida, fato 
que mudaria os rumos da guerra. Entretanto, os nazistas sofreram com a grande resistência 
soviética. Os combates se desenvolveram de setembro de 1942 a fevereiro de 1943. Ao cabo 
deste tempo os alemães estavam esgotados. Os soviéticos cercaram e isolaram o poderoso 
exército alemão que atacava Stalingrado, obrigando-o a capitular em fevereiro de 1943. Essa 
vitória colocou fim ao mito da invencibilidade alemã e representou o início de violenta 
contraofensiva soviética. 
Ao mesmo tempo, em 1942, os EUA paralisaram a ofensiva nipônica contra o Havaí derrotando 
os japoneses na batalha de Midway. Um Novo triunfo dos norte-americanos ocorreu em 
Guadalcanal (Ilhas Salomão), frustrando a tentativa japonesa de conquistar a Austrália. No Egito, 
os ingleses derrotaram o “AfrikaKorps” em El-Alamein. Ao mesmo tempo uma expedição inglesa e 
norte- americana desembarcou no Marrocos e na Argélia, a fim de dominar o Norte da África, para 
criar bases para posterior ataque ao Sul da Europa. 

 
2.3 A derrota do Eixo 
O peso do potencial norte-americano e soviético já se evidenciava. Os nazistas ainda ensaiaram 
um contra-ataque, mas foram massacrados na Batalha de Kursk.  
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 Mesmo com 75% das tropas nazistas na Frente Oriental o avanço soviético passou a ser 

inevitável. Assim, os soviéticos foram libertando cidades e regiões. Devemos lembrar que em 
1943 ocorre uma importante aliança entre Inglaterra, Estados Unidos e URSS, na Conferência de 
Teerã. Além disso, a ocupação do Norte da África facilitou a invasão da Sicília e o desembarque 
na Itália, onde Mussolini foi deposto.  
No famoso Dia D, em junho de 1944, uma gigantesca operação conjunta entre EUA e Inglaterra 
ocupou a França pela Normandia. O exército Aliado (EUA, URSS, Inglaterra e França) avançava 
de forma irreversível. Prosseguindo sua ofensiva, o Exército Vermelho ocupou a Polônia, 
Romênia, Tchecoslováquia e Iugoslávia, e por último Berlim, em 1945. Invadida por todos os 
lados a Alemanha se rendeu incondicionalmente. Em maio de 1945, um novo estandarte 
tremulava no alto do parlamento alemão: a bandeira vermelha com a foice e o martelo. 
Em 1945, três foram as principais conferências realizadas, buscando discutir os rumos pós-
guerra. Na Conferência de Yalta, a Europa séria dividida em duas áreas de influência: a parte 
ocidental capitalista e a parte oriental socialista. E com capitulação da Alemanha, reuniu-se a 
Conferência de Potsdam, que promoveu a divisão da Alemanha e da capital Berlim e áreas de 
influência capitalista e socialista, além de criar o Tribunal de Nuremberg. 
Por fim, teve lugar a criação da Organização das Nações Unidas (ONU) em 1945. Muito antes do 
conflito, imaginara-se a criação de nova organização internacional mais eficiente que a Liga das 
Nações. Depois de um longo processo, que vinha desde 1942, de acordos, conferências e 
declarações, em 1945, em Assembleia, 509 Nações assinaram o texto definitivo: a Carta das 
Nações Unidas, criando a ONU.  
Para finalizar o conflito, o Japão já arrasado pela máquina de guerra norte-americana. A forte 
resistência japonesa e a não-rendição foram utilizadas como argumento para o governo 
americano para empreender os ataques de Hiroshima e Nagasaki. Um claro recado dos EUA aos 
soviéticos, mostrando seu potencial bélico. 

Terminou, assim, a Segunda Guerra Mundial, na qual morreram cerca de 60 milhões de pessoas, 
sendo que milhares delas nos campos de concentração criados pelos nazistas durante o Terceiro 
Reich. 
 
 
2. O MUNDO PÓS 1945 
 
2.1 Guerra Fria (1947-1991) 
Logo após a Segunda Guerra Mundial, estabeleceu-se uma política global bipolar, centrada, 
portanto, em dois grandes polos: EUA e URSS. Caracterizados por dois sistemas antagônicos, 
ambos os polos de poder tinham como principal meta a busca por áreas de influência, nas quais 
seus valores políticos e culturais seriam disseminados. Os EUA adotavam uma política capitalista, 
argumentando ser ela a representação da democracia e da liberdade. Em contrapartida a URSS 
enfatizava o socialismo como resposta ao domínio burguês e solução dos problemas sociais. Sob 
a influência das duas doutrinas, o mundo foi dividido em dois blocos liderados cada um por uma 
das superpotências. O globo estava assim polarizado em duas ideologias opostas: o capitalismo e 
o socialismo. 
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Charge que faz referência à divisão do mundo em dois sistemas. 
 

Com relação à data inicial para a Guerra Fria, alguns historiadores interpretam que a guerra se 
inicia em 1945, já com o fim da Segunda Guerra. Entretanto, outros afirmam que o conflito se 
inicia em 1947, com o lançamento de uma doutrina que fundamentaria a política norte americana 
ao longo de toda Guerra Fria: a Doutrina Truman. Tal doutrina tem como objetivo a contenção do 
comunismo. 

 
No lado socialista, a URSS irá criar o Cominform, uma agência de informação comunista que 
busca patrocinar e coordenar os partidos comunistas nos outros países, sempre buscando 
difundir os ideais socialistas. 
No campo da economia, a fragilização das nações europeias após uma guerra violenta, permitiu 
que os Estados Unidos, em melhor situação econômica, estendessem uma série de apoios 
econômicos à Europa aliada, para que estes países pudessem reestruturar suas economias, e 
dessa forma, demonstrar a força do capitalismo. Assim, foi proposta a criação de um amplo plano 
econômico, que veio a ser conhecido como Plano Marshall. Tratava-se da concessão de uma 
série de empréstimos a juros baixos para facilitar o fim da crise na Europa Ocidental e repelir a 
ameaça do socialismo entre a população descontente.  
A URSS também adotará medidas econômicas como a criação do COMECON (Council for Mutual 
Economic Assistance ou Conselho para Assistência Econômica Mútua) que visava promover uma 
integração econômica entre os países socialistas. 
Como afirmou um sociólogo francês chamado Raymond Aron, a guerra fria é um período de “paz 
impossível e guerra improvável”. Tal afirmação se explica, pois apesar do antagonismo dos dois 
sistemas, a ameaça de suicídio nuclear tornava a guerra improvável. Apesar disso, ainda sim 
alianças militares serão formadas em ambos os lados.  Em 1949, foi criada a Organização do 
Tratado do Atlântico Norte (OTAN) e, uma aliança militar entre os países capitalistas, e em 1955 é 
criado o Pacto de Varsóvia, aliança militar entre os socialistas. Ao lado destes tratados, a Guerra 
Fria levou a criação de órgãos de espionagem, como a CIA e a KGB, que atuavam em mundo 
todo, inclusive na América Latina e acompanhavam de perto a situação política nos demais 
países.  
Outro aspecto fundamental da Guerra Fria foi o investimento na produção de armamentos, 
caracterizando assim uma corrida armamentista. Em 1945, os EUA mostraram ao mundo todo o 
seu poder quando lançaram bombas atômicas nas cidades de Hiroshima e Nagasaki. No entanto, 
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 em 1949, a URSS declarou também ter desenvolvido a tecnologia para a produção de armas 

nucleares. A partir deste momento, os dois países começaram uma verdadeira corrida, investindo 
pesado recursos na produção de armas cada vez mais sofisticadas. Essa corrida armamentista 
era movida pelo receio recíproco de que o inimigo passasse a frente na produção de armas, 
provocando um desequilíbrio no cenário internacional. Se um deles tivesse mais armas, seria 
capaz de destruir o outro. 

 

 
Cadela Laika: o primeiro ser vivo a ser lançado ao espaço. 
 

Este investimento em tecnologia levou também a chamada “corrida espacial”. Na urgência de se 
mostrarem sua força e, ao mesmo tempo, fazerem propaganda de seus regimes, Estados Unidos 
e União Soviética investiram nas expedições espaciais. No ano de 1957, os soviéticos lançaram 
Sputnik. Em novembro do mesmo ano, os russos lançaram Sputnik II. Dentro da nave, foi a bordo 
o primeiro ser vivo a sair do planeta: a cadela Laika. Após as missões Sputnik, os Estados Unidos 
entraram na corrida lançando o Explorer I em 1958. Mas a União Soviética deu um passo a frente. 
Em 1961, os soviéticos conseguiram lançar Vostok I, que era tripulada por Yuri Gagarin, o 
primeiro ser humano a ir ao espaço. A resposta norte-americana veio em 1969, quando Neil 
Armstrong caminhou pela superfície da lua. 

 

 
Yuri Gagárin: o primeiro homem enviado ao espaço. 
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Missão à Lua em 1969. 
 

Antes de falarmos do primeiro conflito da guerra fria, devemos compreender a importância de uma 
revolução ocorrida em 1949, que terá repercussões importantes para os anos seguintes da 
guerra: a Revolução Chinesa.  

 
 
2.2 Revolução Chinesa (1949) 
A Revolução Chinesa apresenta para a esquerda de diversos países uma alternativa para o 
modelo socialista soviético. O maoísmo como é conhecido a nova proposta de socialismo 
pensada pelo líder comunista chinês Mao Tse Tung, afirma a defesa de uma revolução através do 
campo, ao contrário do marxismo-leninismo.  
Em 1920, é criado o Partido Comunista Chinês (PCC). Com a dura repressão que o partido sofria 
por parte do governo, ele se concentrou na região rural da China. Ao longo da década de 1930, a 
China se viu envolvida numa prolongada guerra civil entre as forças do governo e as forças 
revolucionárias comunistas.  Liderados por Mao Tse-Tung os comunistas percorreram a pé cerca 
de 10 mil quilômetros buscando conquistar o apoio dos camponeses. Esse episódio ficou 
conhecido como a Grande Marcha, e foi importante para popularizar o nome de Mao entre os 
chineses.   

 

 
Mao Tse Tung. 
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 Durante a Segunda Guerra Mundial, o partido Comunista Chinês e o Governo de Kuomitang 

estabeleceram alianças com o objetivo de expulsar os japoneses do território chinês. Mas logo 
após a Guerra, as duas forças voltaram a se enfrentar na Guerra civil.  
Em 1949, Mao Tse-Tung consegue a vitória e proclama a República Popular da China. Mao foi o 
líder chinês até sua morte em 1976. Os Estados Unidos negaram o reconhecimento diplomático à 
República Popular da China até a década de 1970. Já a União Soviética que havia ficado 
afastada da guerra civil chinesa, aproximou-se da China após a revolução de forma temporária, já 
que anos depois os dois lados entrariam em atrito. 
 
Os partidários de Kuomitang, capitalistas, apoiados pelos Estados Unidos, refugiaram-se na Ilha 
de Formosa (hoje, Taiwan). A região de Hong Kong continuou como território inglês até os anos 
1990. 
Como já falamos, a revolução se deu a partir do campo. Desta forma, a China tinha uma 
economia rural e precisava passar por uma industrialização pesada. Para isso, idealizou-se um 
programa econômico chamado “O Grande Salto para frente” (1956-1958) que visava o 
desenvolvimento da agricultura e do campo, através da coletivização e de investimentos na 
indústria de base. No entanto, o grande salto foi um fracasso, levando inclusive à fome 
generalizada. 
Apesar das diferenças quanto ao tipo de socialismo entre China e URSS, o regime comunista 
chinês tem traços em comum com o sistema soviético, como por exemplo: a centralização 
política, o controle total do partido Comunista, a repressão aos opositores, o culto à personalidade 
e o investimento no setor de base da indústria. 
Após a morte de Stálin e a “desestalinização” promovida por Kruschev, China e URSS entram em 
choque, já que as críticas feitas pelo líder soviético refletiram em no ditador chinês. 
Entre os anos de 1965 e 1969, a China passou por uma revolução no campo das artes e da 
cultura, com uma crítica ao que se chama de “velhos costumes, hábitos, pensamentos e ideias”. 
O movimento foi em sua maior parte liderado pelos estudantes e rapidamente se espalhou. 
Durante esse período, Mao reforçou o culto à personalidade e a repressão aos possíveis 
opositores. O governo Chinês perseguiu os revolucionários e diversos líderes foram presos. 
Contudo, esses conflitos não abalaram a liderança de Mao Tse-Tung.  

 
2.3 Guerra da Coreia (1950-1953) 
O primeiro grande confronto militar entre as ideologias capitalista e socialista, deu-se no 
continente asiático, na década de 1950, mais precisamente na península da Coréia. Essa região 
foi dividida, em 1945, pelo paralelo 38. Foram criadas duas zonas de influência: uma ao norte, 
comunista e apoiada pela União Soviética e China — a República Popular Democrática da Coréia; 
e uma ao sul, capitalista e com apoio das nações ocidentais — a República da Coréia.  
Porém, em 1950, a Coréia do Norte, após severas tentativas de derrubar o governo do sul, 
invadiu e ocupou a capital, desencadeando um conflito armado. Forças das Nações Unidas, 
apoiadas principalmente pelos Estados Unidos, fizeram a resistência no sul, reconquistando a 
cidade e partindo em uma investida contra o norte. A China, sentindo-se ameaçada pela 
aproximação das forças ocidentais, enviou reforços à frente de batalha, fazendo da Coréia um 
grande campo de batalha. 
Um armistício é assinado em 27 de Julho de 1953, mantendo a península da Coréia dividida em 
dois Estados soberanos, exatamente como antes do início da guerra. Essa divisão se mantém até 
hoje. 
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 Durante os anos 50 outro evento importante marcou a guerra-fria, só que dentro dos Estados 

Unidos: o Macartismo. Tal fenômeno é caracterizado por uma histeria anticomunista fomentada 
pelo senador Joseph McCarthy, na qual muitos americanos foram acusados associação ao 
comunismo, tornando-se objeto de investigações agressivas.  
 
Muitos perderam seus empregos, tiveram a carreira destruída e alguns foram até mesmo 
cometeram suicídio. Portanto, durante essa época os direitos civis foram desrespeitados, a ponto 
de ser criada uma Comissão de Atividades Antiamericanas.  
No entanto, devido à campanha movida principalmente por um jornalista da rede CBS, Edward 
Murrow, o senador foi levado ao ostracismo, e faleceu em 1957. 

 
 

2.4 A coexistência pacífica (1953-1962) 
Após a morte de Stalin, em 1953, Nikita Kruschev subiu ao posto de Secretário-Geral do Partido 
Comunista da União Soviética. Condenou os crimes de seu antecessor além do culto à 
personalidade, constituindo o que passou para a história como “desestalinização”.  
Além disso, Kruschev pregou a política da “coexistência pacífica” entre os soviéticos e 
estadunidenses, que afirmava a defesa de esforços de ambos os lados em evitar um conflito 
militar. Esta política também possibilitou uma aproximação entre os líderes. Kruschev reuniu-se 
diversas vezes com os presidentes estadunidenses Dwight D. Eisenhower, em 1956, no Reino 
Unido; em 1959 nos Estados Unidos; e em 1960 na França; e com Kennedy se encontrou uma 
vez, em 1961, em Viena, Áustria. 
 
 
2.5 Revolução Cubana (1959) e a crise dos mísseis. 
A Revolução Cubana foi um marco para a história latino-americana. Em 1959, Cuba passou por 
uma revolução que tirou do poder o ditador pró-estadunidense Fulgêncio Batista. Até então, a ilha 
era um território de influência da máfia estadunidense, que atraía muitos turistas pelos seus 
cassinos e também pela prostituição.  
Cuba foi um dos últimos países americanos a conquistar sua independência e fizeram isso em 
1898 com a ajuda dos Estados Unidos. Contudo, a ajuda estadunidense não veio de graça, em 
troca da ajuda foi adicionada uma emenda a primeira Constituição Cubana – Emenda Platt 
(1903)– que concedeu aos Estados Unidos o direito de intervir militarmente em Cuba, além de 
conceder uma base militar que hoje é mundialmente famosa pelo desrespeito aos direitos 
humanos: a base de Guantánamo. 
Durante o governo Fulgêncio, Cuba vivenciava uma forte desigualdade social e concentração de 
terras. E é exatamente contra esse cenário que Fidel Castro iniciou sua luta revolucionária, que 
futuramente contaria com a ajuda de Che Guevara. Após retornar a Cuba do exílio, Fidel 
juntamente com Che e Camilo Cienfuegos, iniciou uma guerrilha para derrubar Fulgêncio. O 
movimento 26 de Julho, nomeado em homenagem à tentativa fracassada de tomada do quartel 
Moncada, se saiu vitorioso. Entretanto, devemos lembrar que o regime iniciado em Cuba em 1959 
não era uma revolução socialista. Foram as circunstâncias da guerra-fria que acabaram por 
aproximar Fidel e Kruschev, pois as medidas tomadas por Fidel, como por exemplo, a reforma 
agrária e a nacionalização da economia, vão desagradar os interesses estadunidenses, que logo 
reagem, arquitetando a deposição de Castro do poder. 
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 É nesse contexto, que Cuba e URSS se aproximam, e em seguida Fidel declara o socialismo em 

Cuba. O governo americano juntamente com a CIA tentaria sem sucesso, derrubar líder cubano 
através da tentativa de invasão da Baía dos Porcos em 1961.  
Em 1962, um avião espião americano flagrou mísseis nucleares em Cuba. Segundo Kruschev, a 
medida era puramente defensiva, para evitar que os Estados Unidos tentassem nova investida 
contra os cubanos. Por outro lado, era sabido que os soviéticos queriam realmente responder à 
instalação de mísseis pelos EUA na Turquia. Rapidamente, o presidente Kennedy tomou medidas 
de retaliação, como a ordenação de quarentena à ilha de Cuba, posicionando navios militares no 
mar do Caribe e fechando os contatos marítimos entre a União Soviética e Cuba. Começou assim 
um dos períodos mais críticos da guerra-fria, a Crise dos Mísseis.  

 

 
Kennedy e Kruschev 
 

Kruschev respondeu que retiraria seus mísseis se Washington se comprometesse a não invadir 
Cuba. Em seguida é feito o acordo Kennedy-Kruschev. Assim, a URSS retirou os mísseis 
nucleares da ilha em troca do reconhecimento norte-americano do governo Fidel. 

 
 

2.6 A Détente (1962-1979) 
Détente, em francês, significa distensão, ou seja, durante estes anos ocorreu um relaxamento do 
conflito entre capitalistas e socialistas. Em grande parte isto se deveu a mudanças ocorridas nos 
governos de ambos os países bem como mudanças em suas políticas externas, além da 
proximidade de um suicídio nuclear durante a crise dos mísseis. Também contribui para este 
fenômeno a relativa crise econômica pela qual passou a URSS em decorrência dos altos gastos 
que tinha com o setor militar.  
Portanto, nesse período alguns acordos relativos à questão nuclear foram assinados, como por 
exemplo, o TNP (Tratado de não-proliferação de armas nucleares). Mesmo assim, embora 
houvesse um relaxamento nas animosidades entre as superpotências, os conflitos periféricos não 
pararam de ocorrer. 
 
2.7 Guerra do Vietnã (1960-1975) 
O Vietnã está localizado na região da Indochina, que também é composta por Laos e Camboja. 
Originalmente foi colonizado por franceses, porém com a Segunda Guerra os japoneses 
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 dominaram a região. Terminado o conflito, os franceses tentaram recolonizar a área. Começa aí a 

luta pela libertação vietnamita. E o ponto auge da luta comandada por Ho Chi Minh foi a Batalha 
do Diem Biem Phu em 1954. Esse episódio marca o fim da tentativa de novo domínio francês. 
Após a vitória do movimento nacionalista pela independência, o Vietnã foi dividido em duas áreas: 
norte e sul. O primeiro dominado por Ho Chi Minh e de caráter comunista, e o segundo 
comandado por Ngo Dinh Diem, de tendência capitalista.  
Foi estipulada uma data (1957) para a realização de um plebiscito, decidindo se o país se 
reunificaria e qual seria o regime adotado diante de uma possível reunificação. O governo do 
Vietnã do Sul decidiu boicotar o plebiscito. Em resposta o Vietnã do Norte lançou-se em uma 
guerra contra o Sul. 
O Vietnã do Norte tinha ligações com comunistas do sul, conhecidos como Vietcongs. Além disso, 
o norte contou com apoio de China e URSS. Já o Vietnã do Sul contou, em 1965, com a valiosa 
ajuda dos Estados Unidos, que entram de fato no conflito após o polêmico incidente no Golfo de 
Tonkim.  
Esperava-se que o conflito fosse facilmente vencido pelos estadunidenses. E tal expectativa era 
evidente até o ano de 1968. Mas o cenário muda com a famosa Ofensiva do Tet, que demonstrou 
a resistência vietnamita, e ao mesmo tempo, alarmou a opinião pública internacional para os 
horrores da guerra.  

Nesse sentido, a sociedade norte-americana, ao assistir a violência cotidiana da guerra em suas 
televisões, começou a pressionar o governo para a retirada do conflito. É aí que se encontra uma 
das causas para a derrota americana. 

 

 
   Cena famosa da guerra, onde crianças vietnamitas são atingidas por bombardeios. 

 
Em resposta, diversos movimentos sociais levantaram-se em protestos contra a guerra. Devemos 
lembrar que os anos 60 são de forte questionamento, e principalmente, o ano de 1968 é lembrado 
como um marco na história. Não é a toa que é conhecido por alguns como o “ano que não 
terminou”. Manifestaram críticas à guerra os movimentos Hippie, Feminista, Pacifista, Negro, 
Estudantil, etc.  
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 Em 1975, os Estados Unidos e o Vietnã assinaram os Acordos de Paz de Paris, onde os EUA 

reconheceram a unificação do país sob o regime comunista. Além do Vietnã, Laos e Camboja, 
também adotaram o regime comunista. 
 
2.8 DESCOLONIZAÇÃO AFRO-ASIÁTICA 
Após a Segunda Guerra Mundial, diversos movimentos de libertação nacional nos continentes 
africano e asiático irão ganhar força. Dessa forma, se inicia a descolonização afro-asiática, que se 
divide em 3 tipos: Pacífica, Violenta e Tardia. 
Estudamos no capítulo sobre neocolonialismo, como o continente africano foi divido entre os 
países imperialistas europeus. Vimos também que essa dominação não ocorreu com aceitação 
pacífica dos africanos. A descolonização da África é, portanto, um processo de lutas de longa 
duração, tendo havido resistências e combate durante todo o período colonial.  
Devemos enfatizar que o conceito “descolonização” é pejorativo, pois fornece a ideia de que a 
iniciativa para independência afro-asiática partiu dos europeus. No entanto, o movimento partiu 
dos próprios africanos e não dos colonizadores. Fora da África, os negros se articularam em 
diversos movimentos contra a dominação e o racismo, entre eles: o Pan- Africanismo.   
Uma das principais causas para o sucesso da descolonização começa com as lideranças 
colônias. Figuras como Ho Chi Minh, Bem Bella, Gandhi, entre outros, organizaram e lideraram 
movimentos de libertação que comandaram a emancipação.  
Além da importância das lideranças, devemos ressaltar o apoio das superpotências (EUA e 
URSS) às lideranças coloniais. Já que a guerra-fria era marcada por uma disputa por áreas de 
influência, Estados Unidos e União Soviética apoiaram as lutas nacionalistas na África e Ásia. Tal 
fato contribuiu para aumentar as tensões nesses continentes, pois grupos guerrilheiros recebiam  
apoio de ambas superpotências, gerando uma verdadeira guerra-civil. 
Em 1955, os países africanos e asiáticos recém-independentes reuniram-se em Bandung, na 
Indonésia, para lançar os princípios do “não-alinhamento”, ou seja, a neutralidade em relação aos 
Estados Unidos e União Soviética. do combate ao racismo e também às armas nucleares. A 
Conferência de Bandung teve a importância de destacar que, além do conflito entre países 
socialistas e capitalistas, havia outro, igualmente grave: o que se dava entre países ricos e países 
pobres.  
A Segunda Guerra Mundial traz consequências importantes para a luta anticolonialista, pois a 
guerra havia enfraquecido as potências colonizadoras. Não é a toa que as lutas pós-guerra se 
intensificam como já falamos. Além disso, a Organização das Nações Unidas, criada em 1945 
para intermediar a relação entre os países e promover a paz, também defendia o direito de 
autodeterminação dos povos, apoiando, portanto, as lutas de libertação. 

 
2.8.1Argélia 
Um dos mais importantes movimentos de independência no norte da África aconteceu na Argélia, 
colônia francesa desde 1830. O processo foi marcado por violentos conflitos entre os colonos 
franceses e as forças de libertação. A derrota da França na Indochina estimulou ainda mais as 
rebeliões na Argélia. 

Em 1954, surgiu a Frente de Libertação Nacional (FLN), liderada por intelectuais simpatizantes do 
socialismo e defensores de um projeto modernizador para a Argélia. Em 1961, uma passeata 
pacífica de milhares de argelino-franceses foi barbaramente reprimida pela polícia, ocorrendo um 
massacre que aumentou o inconformismo com a ocupação francesa na região. A descolonização 
argelina foi uma das mais violentas que existiu, utilizando-se de ataques terroristas contra tropas 
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 francesas. Esta era uma forma de responder a violência e repressão da França. A Argélia só 

conseguiu tornar-se independente em 1962, após intensa pressão e mobilização política. 
 

2.8.2 África do Sul  
O caso sul-africano se enquadra no processo de tendência pacífica, assim como nas demais 
colônias inglesas. Cabe aqui lembrarmos que em 1941, durante a guerra, a Inglaterra assinou a 
Carta do Atlântico, na qual se comprometia a reconhecer o princípio de autodeterminação dos 
povos. É por isso que suas colônias tornam-se independentes de forma pacífica. 
A África do Sul conseguiu a sua independência antes da Segunda Guerra Mundial. No entanto, 
em 1948, o governo instituiu um regime de segregação racial denominado apartheid. O apartheid 
consistia na separação radical entre brancos e negros. Estes últimos deveriam morar em locais 
separados, viajavam de trens em vagões específicos, usavam banheiros especiais, estudavam 
em escolas voltadas para negros e frequentavam ambientes exclusivamente para pessoas da sua 
cor. Também não viajavam sem a autorização do governo, nem participavam da vida política. Na 
década de 1970, a pressão internacional contra este regime começou a se intensificar, mas o 
apartheid só foi abolido no início da década de 1990. Um dos grandes nomes na luta contra o 
Apartheid é Nelson Mandela. 

 
Nelson Mandela. 

 
2.8.3 Índia 
Outra colônia inglesa a se tornar independente foi a Índia, que contou com a liderança do pacifista 
hindu Mahatma Gandhi.  
Líder do movimento de independência, Gandhi introduziu uma inovação radical nos meios de 
ação política: a resistência pacífica à dominação colonial. Ele partia do princípio de que a ação 
não violenta e a desobediência civil eram mais eficazes porque paralisavam a organização 
colonial britânica. Os meios de ação foram variados: protestos, boicotes, greves de fome, 
passeatas.  

A Índia possuía dois grupos religiosos divergentes: os hindus e os muçulmanos. Os muçulmanos 
defendiam a criação de um Estado separado dos hindus, enquanto Gandhi defendia a união de 
toda a Índia num só país.  
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Gandhi 
 

A Índia conquistou sua independência em 1947 devido à explosiva pressão social. Porém, logo a 
seguir, seu território foi dividido. Os hindus ficaram com a Índia atual, e os líderes muçulmanos 
formaram um novo Estado: o Paquistão. Essa divisão gerou violentos conflitos entre hindus e 
muçulmanos. O Paquistão era formado por dois territórios separados por cerca de 2 mil 
quilômetros de distância: o Paquistão Oriental e o Paquistão Ocidental. Em 1971, o Paquistão 
Oriental torna-se um novo Estado independente, com o nome de Bangladesh. 

Além disso, a Ilha de Ceilão tornar-se-ia também um novo país, conhecido atualmente como 
Sri Lanka, independente em 1948. A maior parte de sua população tem como religião o budismo. 

 
 

2.8.5 Descolonização “Tardia” 
A descolonização tardia refere-se às emancipações das colônias portuguesas, principalmente 
Angola e Moçambique, durante a década de 1970. 
Ao contrário dos demais países, Portugal ainda tentava manter as rédeas sobre suas colônias. 
Entretanto, a partir da década de 70 esse quadro irá se modificar. A chamada Revolução dos 
Cravos, em Portugal, será determinante para independência de suas colônias. 
Este episódio aconteceu em 1974 e teve a participação de militares de média patente, 
insatisfeitos com o autoritarismo do governo de Marcelo Caetano, sucessor de Salazar, que 
comandava uma ditadura de longos anos em Portugal. Além disso, eram feitas críticas também à 
manutenção do colonialismo. 
Em Moçambique o processo de independência se deu de forma mais pacífica. Entretanto, 
posteriormente, assistiu-se a uma guerra civil entre a FRELIMO (Frente de Libertação de 
Moçambique), de orientação marxista e a RENAMO (Resistência Nacional Moçambicana) de 
orientação capitalista. Os últimos organizaram uma guerrilha a partir do Zimbábue. O conflito só 
teve fim em 1992, com a assinatura de um acordo de paz mediado pela ONU. 
Em Angola, desde a década de 60, diversos grupos lutam contra o colonialismo português. Com a 
Revolução dos Cravos e a descolonização do país, o mesmo se dividiu em partidários do MPLA 
(Movimento Popular de Libertação da Angola), alinhado com a URSS e da UNITA (União Nacional 
para a Independência Total da Angola), pró-EUA. A guerra civil angola se estendeu até 2002, 
entretanto suas marcas podem ser vistas até hoje neste país. 
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2.9 A “SEGUNDA GUERRA FRIA” (1979-1985) 
Ao assumir a presidência dos EUA em 1980, Ronald Reagan retoma o discurso anticomunista e 
inaugura o que chama de programa “Guerra nas Estrelas”. Esta política consistia em retomar o 
crescimento bélico-espacial dos EUA, dando início a uma nova corrida armamentista com a 
URSS, o que enfraqueceu ainda mais o país socialista, que não conseguia acompanhar a 
economia e tecnologia norte-americana. 
Exatamente por não conseguirem acompanhar o desenvolvimento da economia norte-americana 
e ainda passando por grandes crises econômicas internas, o governo de Gorbatchev, a partir de 
1985 começa a adotar uma série de medidas econômicas que abrem a economia soviética, aos 
poucos, ao capital estrangeiro. Estas medidas, conhecidas como perestroika (reestruturação) e 
glasnost (transparência) foram fundamentais para a abertura política e econômica da URSS e 
para a sua consequente desagregação em 1991. 
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 Redemocratização do Brasil 

 
1. O GOVERNO DUTRA (1946-1951)  
Eurico Gaspar Dutra havia sido ministro da Guerra do governo de Getúlio Vargas e foi por este 
apoiado nas eleições. Isso demonstra a forte influência que Getúlio mantinha sobre a maior 
parcela da população nacional. Dutra (apoiado pelo PTB e PSD) venceu as eleições contra 
Eduardo Gomes, candidato da UDN e Yedo Fiúza, do PCB. 
Mesmo tendo sido deposto do poder, Vargas foi candidato à deputado federal e à senador por 
diversos estados da federação (o que a constituição em curso permitia), sendo eleito senador por 
três estados e à deputado por nove. Assim, escolheu assumir o posto de senador por seu estado 
natal, o Rio Grande do Sul. Porém, o ex-presidente quase não saía de sua fazenda em São Borja 
e pouco ia ao Rio de Janeiro. 
Durante o governo Dutra será criada uma nova constituição. A nova constituinte de 1946 garantia, 
além do retorno do regime democrático, o mandato presidencial de 5 anos, as eleições diretas e a 
manutenção de inúmeros direitos trabalhistas conquistados ao longo do Primeiro Governo Vargas, 
assim como também mantinha o corporativismo em relação ao operariado. Devemos lembrar 
também que a nova carta garantia o voto para todas as mulheres, ao contrário da constituinte 
anterior. 
Apesar de ser reconhecido como um governo democrático, durante o seu mandato Dutra, 
influenciado pelo contexto de Guerra Fria, cassou os direitos políticos do PCB, legalizado em 
1945, após romper relações diplomáticas com a URSS. Além disso, a fundação da Escola 
Superior de Guerra revela sua postura de aproximação com os Estados Unidos, pois a criação 
dessa instituição teve influência da National War College, dos EUA.  
Em maio de 1947, Dutra lança o Plano SALTE (saúde, alimentação, transporte e energia) como 
forma de atender às demandas sociais da população dentro do processo de crescimento urbano-
industrial e de infraestrutura. No entanto, o plano não se revelou eficaz. 
Em relação à economia, Dutra procurou abrir as portas da economia brasileira à inúmeras 
importações norte-americanas, bens supérfluos e obsoletos. Dessa maneira ocorreu a queima 
das reservas feitas pelo Governo Vargas em decorrência dos ganhos com a 2ª guerra mundial. 

 
2. O SEGUNDO GOVERNO VARGAS (1951-1954) 
Nas eleições de 1950, Getúlio Vargas seria eleito presidente república, e pela primeira vez, de 
forma direta. Cabe lembrarmos da marchinha de carnaval que era o símbolo da campanha 
eleitoral de Vargas: “Retrato do Velho”. 

 
RETRATO DO VELHO 
 
“Bota o retrato do velho, outra vez 
Bota no mesmo lugar 
O sorriso do velhinho 
Faz agente trabalhar...” 
(Chico Alves, Carnaval de 1950) 
 
Diferentemente da Era Vargas (1930-45), Getúlio irá assumir o poder num contexto de 

Guerra-fria, em meio a uma sociedade cada vez mais polarizada. Tal fato tornará inviável o 
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 estabelecimento do “estado de compromisso”, como Vargas havia feito em seus governos 

anteriores. Portanto, Getúlio terá de conviver com fortes pressões ao longo do seu mandato.  
De volta ao poder, Getúlio Vargas funda o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 
(BNDE) com a função de gerenciar os investimentos nas empresas estatais. Nesse sentido, 
Vargas busca dar prosseguimento ao seu projeto de desenvolvimento industrial. E Para enfrentar 
a feroz oposição da UDN, liderada pelo deputado e jornalista Carlos Lacerda, os aliados do 
governo promoveram a campanha “o petróleo é nosso”, em 1953. Após intensa mobilização de 
setores da população e da imprensa, a Petrobras, uma empresa estatal que passaria a ter o 
monopólio da prospecção e refino de petróleo no Brasil foi criada. Com os mesmos objetivos,  
Vargas planejava a criação da Eletrobrás, para geração e distribuição de energia elétrica. 
Entretanto, isso só ocorrerá na década de 1960, durante o governo Jango. 
Buscando ampliar o seu apoio popular, Vargas nomeia, em 1953, o jovem político gaúcho João 
Goulart para ser seu Ministro do Trabalho. Jango, como ficou conhecido, pertencia ao PTB, 
mesmo partido de Vargas. No entanto, quando o ministro passou a defender um aumento de 
100% para o salário mínimo e mais uma série de medidas que agradavam à classe trabalhadora, 
os militares exigiram a sua demissão através do chamado Manifesto dos Coronéis. O aumento foi 
concedido, e por pressão, o presidente cedeu, atendendo às exigências, e demitiu Jango. 
Entretanto, as forças contrárias não foram acalmadas, e começaram a se articular para a 
derrubada de Vargas.  
A oposição representada principalmente por Carlos Lacerda acusava o presidente de estar em um 
“mar de lama” e o chefe da guarda presidencial, Gregório Fortunato, tentando proteger Vargas, 
tramou um atentado para matar o jornalista - que estava acompanhado do major Rubens Vaz. No 
episódio conhecido como “atentado da Rua Tonelero” os tiros disparados contra Lacerda 
acabaram matando o major. A crise ganhou dimensão e as Forças Armadas, após prenderem 
Gregório, pressionaram Vargas para que ele renunciasse.   
Getúlio Vargas não suportou as cobranças, e na manhã do dia 24 de agosto, dentro do seu quarto 
no Palácio do Catete, resolve tirar sua própria vida com um tiro no coração, deixando a famosa 
Carta Testamento. Com esta atitude, o presidente esperava que seu nome fosse heroicamente 
escrito na história do Brasil.   
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A comoção nacional devido à sua morte é impressionante. As massas trataram de arranjar 
responsáveis pela morte do “pai dos pobres”. E o grande nome era Carlos Lacerda, que por 
precaução teve de fugir do país. 
Após o seu falecimento, assume seu vice, Café Filho, que em pouco tempo de governo, faz 
somente alguns reajustes no ponto de vista econômico sem grandes melhorias para a situação 
nacional. Porém, o que vai mais movimentar o seu governo, serão as disputas eleitores para a 
corrida presidencial que foram feitas sob o impacto do suicídio de Vargas. 

 
3. GOVERNO JUSCELINO KUBITSCHEK (1956 - 1960)  
A vitória de Juscelino Kubitschek (PSD) para presidente e João Goulart (PTB) para vice foi 
contestada pela UDN, que tinha pretensões presidenciais. Em novembro de 1955, o Ministro da 
Guerra Henrique Lott, mobilizou o exército para garantir a posse de JK e Jango. 
Depois de garantida a democracia, Juscelino Kubitschek iniciaria um governo pautado no 
nacional-desenvolvimentismo, característico de seu governo. Tal época ficaria conhecida como 
“Anos Dourados”, um período de crescimento econômico, industrialização e nacionalismo. 
Entretanto, o governo JK também apresenta sérias consequências negativas. 

 

 
Juscelino 
 

JK tinha apoio dos dois maiores partidos (PSD e PTB) e dos militares. Dessa maneira, tinha as 
condições necessárias para pôr em prática o seu Plano de Metas. O slogan “50 anos e 5” orientou 
os investimentos em transportes, energia e indústria pesada. A introdução da indústria 
automobilística, através entrada das montadoras estrangeiras, o crescimento da economia e a 
construção da nova capital, em Brasília, fortaleceram a popularidade de JK.  
Quanto ao crescimento econômico, o Produto Interno Bruto elevou-se a taxas de 7% em média 
durante o período. No entanto, este crescimento foi baseado, em grande parte, nos altos 
empréstimos que o governo fez junto ao FMI e os bancos internacionais, o que deixava o país 
dependente e endividado junto ao capital internacional. Outro ponto importante do governo foi dar 
continuidade ao projeto industrializante e desenvolvimentista de Vargas, entretanto, com algumas 
diferenças. A indústria desenvolveu-se a passos largos e novos produtos começaram a ser 
fabricados no Brasil. Durante a presidência de Juscelino nasceu e fortaleceu-se a indústria de 
bens de consumo duráveis (automóveis, eletrodomésticos), quase sempre em mãos de empresas 
multinacionais. 
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Construção de Brasília 
 

Em relação aos aspectos culturais, difundiam-se rádios, revistas, jornais, radionovelas, programas 
musicais e de humor. Os teatros, telenovelas e telejornais tinham mais audiência que nunca. Em 
1958, a música fora consolidada, com sucessos como “Chega de saudade” de João Gilberto. É 
durante o governo JK que seria criada a Bossa-nova, mistura do samba brasileiro com o jazz 
americano. 
Como falamos no início, o governo JK deixou heranças negativas. Para o nacional 
desenvolvimentismo, além do uso do capital externo, JK utilizou também a expansão da base 
monetária para financiar déficits do orçamento, custear aumentos de salários e estimular as 
atividades de produção. O resultado disso foi a enorme taxa inflacionária de 30% em 1961, 
deixada por JK para seus sucessores, além do aumento da dívida externa. Em 1959, em 
decorrência das pressões sobre JK para a contenção de gastos públicos, o governo rompia as 
negociações da dívida externa com o FMI. Seu governo era elitista, favorecendo sempre os 
setores empresariais ligados direta ou indiretamente ao capital transnacional.  
O resultado desse plano econômico foi o aprofundamento da desigualdade social e da 
concentração de renda. Ao final do governo JK, os mais ricos haviam aumentado seus 
patrimônios e os mais pobres dispunham de uma parcela menor da riqueza nacional. A classe 
média, porém, aumentou seus rendimentos e seu poder de compra.  

 
 

4. O GOVERNO JÂNIO QUADROS (1961) 
Nas eleições de 1960, Jânio Quadros, um fenômeno político da época alcança a vitória, 
confirmando sua ascensão meteórica na política nacional. 
Sua campanha foi marcada por um discurso fortemente moralista que atendia, a princípio, aos 
interesses da classe média. Sua imagem desde o início se revelou impactante, como por 
exemplo, na campanha “Varre, varre, vassourinha”. Jânio afirmava que iria varrer do país a 
corrupção. 

 
“Varre, varre, varre, vassourinha 
varre, varre, varre a bandalheira 
que o povo já está cansado 
de sofrer dessa maneira 
Jânio Quadros é a esperança desse povo abandonado” 
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 Foi eleito presidente em 3 de outubro de 1960, para o mandato de 1961 a 1965, com 5,6 milhões 

de votos - a maior votação até então jamais obtida no Brasil - vencendo o marechal Henrique Lott 
de forma arrasadora, por mais de dois milhões de votos. Porém não conseguiu eleger o candidato 
a vice-presidente de sua chapa, Milton Campos. Quem se elegeu para vice-presidente foi João 
Goulart, do Partido Trabalhista Brasileiro. Os eleitos formaram a chapa conhecida como chapa 
Jan-Jan. 
Uma vez empossado, Jânio tomou medidas um tanto polêmicas, como por exemplo, a proibição 
do uso de biquínis nas praias. Além dessas medidas impopulares, Jânio adotou uma política 
externa independente, numa tentativa de ampliar o comércio exterior brasileiro, aproximando-se 
dos países socialistas. Nesse sentido, em agosto de 1961, condecorou Ernesto “Che” Guevara, 
com a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, a mais alta comenda brasileira. Tal iniciativa gerou 
desconfiança e revolta dos setores sociais que até então o apoiavam, inclusive entre os membros 
da própria UDN que lançaram a sua candidatura. 
No campo da economia, para derrotar a inflação Jânio restringiu o crédito e congelou os salários, 
desagradando o proletariado e o setor empresarial. Lançou medidas como a desvalorização da 
moeda e a redução de gastos públicos, para tentar controlar a inflação e honrar os compromissos 
com a dívida externa. Também falava em estabelecer uma lei que limitava a remessa de lucros 
além de demonstrar apoio à ideia de uma reforma agrária no país. 
Em resposta ao seu estilo de governo, os Estados Unidos e a UDN pressionaram Jânio, 
provocando atritos entre o presidente e o Congresso Nacional.  

 

 
Che Guevara e Jânio. 
 

No dia 24 de agosto de 1961, Carlos Lacerda, Governador da Guanabara, denunciou pela TV que 
Jânio Quadros estaria articulando um golpe de Estado. No dia seguinte, o Presidente surpreendeu 
a nação: em uma carta ao Congresso, afirmou que estava sofrendo pressões de “forças terríveis” 
e renunciou à presidência. O vice-presidente João Goulart estava fora do país, em visita oficial à 
China. O presidente da Câmara, Ranieri Mazilli, assumiu a presidência como interino, no mesmo 
dia, 25 de agosto. A UDN e a cúpula das Forças Armadas tentaram impedir a posse de Jango, por 
conta de sua política trabalhista, herdada de Getúlio.  
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O governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, encabeçou a “campanha pela legalidade”, 
apoiado pela milícia estadual. Através da Rádio Guaíba de Porto Alegre, mobilizou a população e 
as forças políticas para resistir ao golpe e para defender a Constituição. As principais emissoras 
do país aderiram à rede, e a opinião pública respaldou a posição legalista. Em 2 de setembro, o 
problema foi contornado: o Congresso aprovou uma emenda à Constituição (Emenda No. 4) que 
instituiu o regime parlamentarista, no qual os poderes se concentram primordialmente nas mãos 
do Primeiro Ministro, esvaziando sobremaneira os poderes presidenciais. Jango tomou posse, 
mas sem os poderes habituais, já que o regime agora era parlamentarista. 
 
 
5. O GOVERNO JOÃO GOULART (1961 – 64) 
De 1961 até 1963 o Brasil viveu sob o sistema parlamentarista. Adotado como medida 
conciliatória frente à crise provocada pela renúncia de Jânio Quadros, esse sistema mostrou-se 
ineficiente naquele momento, já que a tradição presidencialista marcava a formação política de 
grande parte das lideranças. No modelo adotado, entretanto, Jango estava de “mãos atadas”. Ao 
mesmo tempo em que procurava mostrar que o parlamentarismo não servia, Jango procurava 
contornar a grande rejeição ao seu nome no meio militar. Adotou uma política mais conciliatória, 
chegando a viajar aos EUA, com o intuito de melhorar as relações com aquele país e ao mesmo 
tempo obter ajuda econômica.  

 
Este descontentamento com o parlamentarismo se reflete numa campanha pela antecipação do 
plebiscito, marcado para 1965. Os setores moderados do PSD, e mesmo da UDN acabaram 
apoiando a antecipação, que contou ainda com a concordância dos militares. Por consequência, o 
povo votou em 6 de janeiro de 1963 pela volta do presidencialismo.  
Os primeiros meses de governo foram acompanhados de grande expectativa. Destacava-se como 
ministro, Celso Furtado que no ano anterior havia elaborado um plano de combate a inflação, que 
ao mesmo tempo, deveria “preparar o terreno” para a retomada do crescimento econômico. O 
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 Plano Trienal considerava a inflação como a grande obstáculo para o desenvolvimento da 

economia, e também estaria aí uma das causas do aumento das tensões sociais. Além disso, o 
plano buscava também amenizar as contradições sociais. 
No entanto, os governantes julgavam que a execução do Plano dependeria de apoio 
internacional, do governo norte-americano, do FMI. No entanto, a desconfiança em relação ao 
Brasil era muito grande. Principalmente, pela adoção de uma política externa independente desde 
o governo de Jânio, que foi mantida por Jango. 
Os resultados escassos da política externa foram responsáveis pelo aumento das críticas ao 
governo, tanto por parte da esquerda como da direita. O Plano Trienal foi um fracasso, que se 
intensificou com a mudança de ministério e a saída de Celso Furtado. Enquanto a inflação 
aumentava, Jango perdia suas bases de sustentação política, tanto de setores moderados do 
PTB, seu próprio partido, como do PSD (que se aproximava do conservadorismo da UDN), assim 
como da ala esquerda do PTB e das organizações sindicais. 
Além dos problemas militares, Jango enfrentava também uma feroz oposição política mais uma 
vez liderada por Carlos Lacerda, não à toa, apelidado de “derrubador de presidentes”. O 
lançamento do projeto de Reformas de Base, mobilizando as forças populares organizadas, como 
as Ligas Camponesas e o Comando Geral dos Trabalhadores (CGT), ampliou os temores que os 
setores da oposição tinham em relação à João Goulart. Cabe destacar também a manifestação 
dos estudantes, através da UNE, apoiando o programa de reformas do presidente. 
Em resposta a essa aproximação de Jango com os trabalhadores e os estudantes, os setores 
conservadores organizavam-se através do IBAD (Instituto Brasileiro de Ação Democrática) 
financiada pela Embaixada dos EUA, e através do IPES (Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais), 
organização do empresariado paulista, formando o complexo IPES/IBAD, responsável por fortes 
campanhas contra o governo. 
No dia 13 de março realizou-se o comício da Central do Brasil, onde Jango proclamava as 
Reformas de Base, decretando o início do processo de uma reforma agrária. Atemorizados pelo 
comício no Rio de Janeiro e pelo anúncio da reforma no campo, os conservadores reagiram em 
São Paulo, com a “Marcha da Família com Deus pela Liberdade”, organizada pela Igreja Católica, 
reunindo as camadas médias, que reivindicavam a saída de Jango. 
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 O ponto crucial para desencadear a onda golpista foi uma rebelião de marinheiros no Rio de 

Janeiro. Essa revolta atingiu diretamente a hierarquia e a disciplina militares. João Goulart, como 
forma de solucionar o conflito, anistiou os revoltosos. Contudo, para o setor golpista, a ação de 
Jango era uma clara demonstração de desrespeito com as Forças Armadas. 
 
No dia 30 de março as tropas do General Mourão Filho começam a se deslocar para o Rio de 
janeiro. É o início do movimento militar, já previsto pelos mais variados setores da sociedade. 
Jango enviou tropas do Rio de janeiro para conter os militares mineiros, porém, tanto o 1° como o 
2° exército aderiram ao movimento. Em 1° de abril, Jango deslocou-se para o Rio Grande do Sul 
e desistiu de organizar um movimento de resistência, apesar das pressões de Brizola. O 
argumento de Jango para a sua postura de não-resistência  foi o de evitar um derramamento de 
sangue, ou seja, uma guerra civil. 
Em Brasília, foi empossando Ranieri Mazzili, que era o presidente da Câmara dos Deputados. O 
governo norte americano foi o primeiro a reconhecer a nova situação. Consolidava-se assim, a 
reação conservadora comandada pelos militares, que derrubou a “árvore do regime democrático” 
para a direita, garantindo a manutenção das estruturas capitalistas que vigoravam no país. No 
entanto, devemos no referir ao evento de 1964 como um golpe civil-militar, já que diversos setores 
da sociedade civil defendiam a derrubada do presidente, como por exemplo, a classe média, 
latifundiários, empresários e setores da imprensa. 

 
 

6. DITADURA MILITAR (1964 – 1985) 
 

6.1 Governo Castelo Branco (1964 – 67) 
O primeiro presidente militar foi Humberto da Silva Castelo Branco.  Durante o seu mandato, será 
iniciado um processo de “saneamento político”, ou seja, uma limpeza dos setores contrários ao 
governo militar através dos famosos atos institucionais. 
A expectativa dos setores que apoiaram o golpe era de que os militares ocupassem o poder de 
forma temporária, eliminando a ameaça de esquerda e, ao mesmo tempo, promovendo o fim da 
inflação e a estabilização da economia. Na sequência, o poder retornaria para as mãos dos civis. 
Nesse sentido, o jornalista Élio Gaspari chama esse período de uma ditadura “envergonhada”. 

Uma das primeiras medidas do presidente Castelo Branco foi a dissolução das bases de apoio do 
governo anterior de Jango. Com isso a UNE, a CGT e as Ligas Camponesas sofreram com a 
repressão do governo. Além disso, foram instaurados os chamados IPM’s (Inquéritos Policiais 
Militares) que investigavam e prendiam diversos membros da oposição. 
No mesmo ano do golpe de 64 foi criado o Ato Institucional 1 que dava ao governo militar o poder 
de alterar a constituição, cassar mandatos legislativos, suspender direitos políticos por dez anos. 
Nos anos seguintes novos atos seriam criados. Em 1965, é criado o Ato Institucional 2, que 
colocava fim ao pluripartidarismo e instituía o bipartidarismo, através do MDB (Movimento 
Democrático Brasileiro), partido da oposição, e a ARENA (Aliança Renovadora Nacional), 
partidário do governo.  
Em 1966, é criado o Ato Institucional 3, que determinava eleições indiretas para governadores e 
prefeitos das capitais. Em dezembro do mesmo ano, é criado o Ato Institucional 4, que previa a 
criação de uma nova constituição que reuniria os princípios dos atos anteriores. 
Na área econômica, foi implementado o Plano de Ação Econômica do Governo (PAEG), com o 
objetivo de conter a inflação, retomar o crescimento econômico e normalizar o crédito. Para isso, 
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 tal plano promoveu o “arrocho salarial”, tornando evidente qual o setor social teria de ser 

sacrificado em prol da nova política econômica. Em 1964, destacaram-se a criação do Conselho 
Monetário Nacional e do Banco Central. Nesse mesmo ano, foi criado o Banco Nacional de 
Habitação (BNH), com o objetivo de promover a construção e a aquisição de moradias pelas 
classes de menor renda. Em setembro de 1966, o governo instituiu o Fundo de garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS), que substituiu a estabilidade do trabalhador no emprego, e em 
novembro, unificou os institutos de aposentadoria e pensões, criando o Instituto Nacional de 
previdência Social (INPS). 

 
6.2 Governo Costa e Silva (1967 -1969) 
A sucessão presidencial mantendo um governante militar revelou a verdadeira face da ditadura 
militar. Nesse sentido, se para Élio Gaspari a ditadura começa “envergonhada”, agora se faz 
“escancarada”.  
O general Costa e Silva representava um grupo mais radical e agressivo dos militares, conhecido 
como “linha-dura”, afirmando que a ditadura não deve ter um prazo. Já a outra corrente conhecida 
como castelista, era considerada mais moderada, tratando a ditadura como um “mal necessário”. 
As movimentações contra o governo passaram a ser cada vez mais frequentes. O símbolo disso é 
a “Passeata dos Cem Mil” no Rio de Janeiro, em 1968, provocada pela morte do secundarista 
Edson Luís num confronto com a polícia, que reuniu muitos nomes da música e da 
intelectualidade brasileira,  além dos estudantes. 

 
Passeata dos Cem Mil 

 

 
Repressão durante a ditadura. 
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A gota d’água deste clima de instabilidade para o governo militar, foi o discurso do deputado do 
MDB, Márcio Moreira Alves, que pedia a população que não fosse as ruas comemorar o sete de 
setembro em protesto contra a ditadura. Em seguida, em 13 de dezembro foi decretado o AI-5, 
que dava poder ao presidente de fechar o congresso, cassar mandatos e direitos políticos, 
suprimia o habeas corpus e determinava o julgamento de crimes em tribunais militares. Não é à 
toa, portanto, que o ano de 1968 marca o endurecimento do regime.  

Após sofrer uma trombose cerebral, Costa e Silva foi afastado da presidência em 31 de 
agosto de 1969, sendo substituído por uma junta militar. 

 
6.3 Governo Médici (1969 – 1974) 
Em 1969, o Brasil teria um novo presidente, Emilio Garrastazu Médici, escolhido pelo Alto 
Comando Militar, e que tinha sido chefe do SNI, no governo Costa e Silva.  Durante o seu governo 
ocorreu o chamado Milagre Econômico, mas também houve o crescimento da luta armada. 
Após o PAEG conseguir conter a inflação, temos na sequência o crescimento da economia com o 
“Milagre Econômico”. Tal fenômeno se deu através do modelo tripé: capital estatal, privado-
nacional e estrangeiro. Os chamados Bens de consumo duráveis, que são os eletrodomésticos e 
produtos tecnológicos em geral, entraram com toda a força no Brasil causando uma euforia 
consumidora entre a classe média. 
O clima de otimismo tomava conta da sociedade, não somente pelo crescimento da economia, 
mas também pela conquista da Copa de 1970, no México. Tudo isso seria habilmente utilizado em 
prol da imagem governamental através da propaganda. Diversos slogans se tornaram famosos na 
época: “Brasil, Ame-o ou deixe-o”; “Ninguém segura esse país”. 

 

 
 
Porém esse milagre só existiu para cerca de quinze milhões de pessoas num país que tinha 

noventa milhões, como já dizia a música de comemoração por conta da vitória do Brasil na copa 
do México, em 1970. A máxima de Delfim Netto, um dos idealizadores do “milagre”, “primeiro é 
necessário fazer o bolo crescer, para depois dividi-lo” não se efetivou. Uma grande parcela da 
população não foi beneficiada pelo milagre. Estamos falando das massas, do proletariado. 
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Carlos Alberto Torres, capitão do Tri, e Médici. 

 
Como afirmamos anteriormente, a chamada luta armada ganhou força no governo Médici. Ela se 
deu com a reunião de grupos de pessoas contrárias ao governo e que assistiam ao sucesso do 
socialismo em países americanos como o Chile, que em 1970 elegeu Salvador Allende, e Cuba, 
que desde 1959 tinha se libertado da influencia norte americana. Muitas dessas pessoas, no 
entanto, não tinham o objetivo de transformar o Brasil num país socialista, mas apenas de 
devolvê-lo a democracia. 
Os principais movimentos armados foram o MR-8 (Movimento Revolucionário 8 de outubro), a 
VPR (Vanguarda Popular Revolucionária), que tinha como principal líder Carlos Lamarca e a ALN 
(Aliança Libertadora Nacional), comandada por Carlos Mariguela.  
Esses grupos fizeram uma série de atos importantes para chamar a atenção tanto da opinião 
pública internacional quanto da população para o que estava acontecendo no Brasil, como o 
sequestro do embaixador americano Charles Elbrick feito por, entre outras pessoas, Fernando 
Gabeira e Franklin Martins, nomes importantes na política atual. Atos que também visavam a 
negociação de libertação de presos políticos. Mas a mobilização das classes baixas era muito 
difícil e a maior parte da população enxergou não só os sequestros, desse e de outros 
embaixadores, mas também os assaltos a banco e outras como balburdia e vandalismo. 
Rapidamente esses movimentos foram contidos e os seus principais líderes exilados, presos ou 
mortos em prisões, através de ações articuladas pelo DOPS (Departamento de Ordem Política e 
Social), um dos principais órgãos de repressão, juntamente com o órgão de inteligência do 
regime, o SNI (Sistema Nacional de Informações). 
Assim, do ponto de vista político, o governo Médici foi o mais repressivo da história brasileira. 
Qualquer cidadão suspeito de ser “subversivo” poderia ser detido com o objetivo de defender a 
Segurança Nacional. Nessa mesma época, outros grupos de oposição, que desde o governo 
anterior tinham decidido partir para a luta armada, renovaram suas ações, realizando atos como 
os citados acima. 
A economia brasileira cresceu e a inflação permaneceu relativamente baixa (“Milagre 
Econômico”). Esta situação se configurou por conta: dos empréstimos externos e dos 
investimentos estrangeiros; a expansão industrial e pelo aumento de exportações industriais e 
agrícolas. 
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 6.4 Governo Geisel (1974 – 1979) 

 
Em 1974, então mais um presidente chegou ao poder, pela via indireta. Geisel tinha a missão de 
manter o sucesso econômico, o que veremos que acabou não sendo possível. 
O cenário econômico internacional irá mudar nos anos 1970, e tal fato trará sérias consequências 
para o governo militar. Em 1973, a economia mundial será abalada pelo I Choque do Petróleo, 
tornando o preço do barril mais caro. Na época, o Brasil importava 80% do petróleo utilizado. A 
partir disso, o governo militar enfrentou o início de uma crise econômica, fortemente marcada pela 
inflação, que irá se desdobrar pelos anos 1970 e 1980. 
Em resposta, o governo militar lançou o II PND, passando a investir na extração de petróleo e a 
estimular o uso do álcool como combustível para os automóveis, surgindo assim o pró-álcool. 
Durante o governo Geisel investiu-se também na energia nuclear, através da instalação das 
usinas em Angra dos Reis, mediante o acordo nuclear entre Brasil e Alemanha. 
Portanto, o modelo econômico desenvolvido pelo regime militar já apresentava sinais de 
esgotamento - aumento da dívida externa, inflação, baixos salários. Mesmo assim, o governo 
tentou manter a expansão econômica e os grandes projetos, constituindo o que chamamos de 
“marcha forçada”. Nesse sentido, o governo deu continuidade às chamadas “obras faraônicas”, 
como por exemplo, a construção da hidrelétrica de Itaipu. 
O fato é que Geisel teve que lidar também com a intensificação das críticas à ditadura, que se 
refletiu no avanço do MDB no campo eleitoral. Com os problemas econômicos afetando a 
economia do país, culminando no fim do milagre econômico, alguns setores sociais que até então 
apoiavam o regime, passaram a questioná-lo, como por exemplo, a classe média.  
Em 1974, o MDB saiu com uma vantagem grande sobre a ARENA. Geisel tinha consciência do 
cenário político-econômico, e percebeu o desgaste do governo militar. Nesse sentido, iniciará um 
processo de abertura política “lenta, segura e gradual”. Portanto, o presidente busca iniciar de 
forma gradativa um processo de flexibilização do regime, buscando controlar a política para a 
futura redemocratização, evitando, dessa forma, que a ditadura seja derrubada e os militares, 
punidos. Geisel, então, orienta sua política com o objetivo de salvaguardar os interesses das 
Forças Armadas e seus membros. Entretanto, os membros da “linha dura” reagem de forma 
contrária às atitudes de Geisel. 
Geisel suspendeu a censura prévia à imprensa, revogou atos de banimento de presos políticos e 
revogou o AI-5. Apesar disso, Geisel também adotou medidas de controle, como o “Pacote de 
Abril” de 1977 e a Lei Falcão de 1976. O primeiro era um conjunto de medidas que determinava 
que: o mandato presidencial passaria para seis anos, e que ocorreriam eleições indiretas para 1/3 
dos senadores, logo denominados pejorativamente de "biônicos. Já a Lei Falcão, determinava 
que, na propaganda eleitoral, os partidos se limitassem a mencionar a legenda, o currículo e o 
número do registro do candidato na Justiça Eleitoral, assim como divulgar, pela televisão, sua 
fotografia. Essas duas medidas de controle citadas acima têm como objetivo, barrar o avanço do 
MDB nas urnas. 
Devemos lembrar que os episódios de tortura ainda se faziam presentes. Alguns assassinatos 
ainda aconteciam nas prisões da ditadura, como do jornalista Wladimir Herzog e do operário 
Manoel Fiel Filho (ambos em 1974), que ocasionou a destituição de Ednardo D’avilla Mello. E 
ainda havia censura aos principais jornais de grande circulação e as emissoras de TV. Portanto, 
apesar da abertura política, o ambiente ainda eram fortemente repressor e autoritário. 
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6.5 Governo Figueiredo (1979 – 85) 

João Batista Figueiredo era apoiado pela ARENA e seu governo estava fundamentado na 
promessa de diminuir os gastos públicos, dar continuidade ao processo de abertura política, 
consolidando a redemocratização. Entretanto, Figueiredo assumiu o governo em um contexto de 
aceleração da inflação (a taxa de inflação atingiu 200%), de baixos salários, de dívida externa em 
100 bilhões de dólares e de pouca distribuição de renda (o desemprego chegou a 20% da mão-
de-obra ativa). Não é à toa que a década de 80 é apelidada por muitos de “década perdida”.  
O cenário era de forte instabilidade em diversos âmbitos. No campo social, em março de 1979, 
cerca de 180.000 metalúrgicos do ABC paulista entraram em greve, manifestando o “novo 
sindicalismo” que notabilizou Luís Inácio da Silva, o Lula. O governo interveio destituindo suas 
lideranças. Em abril de 1981, 330.000 operários ficaram em estado de greve por 41 dias. Em 
1980, mais de 200 greves foram iniciadas em todo o país.  
Durante o governo de Figueiredo ocorreram uma série de atentados comandados pela “linha 
dura”, que com tais iniciativas buscava culpar os comunistas, tentando aterrorizar o governo e 
mostrar uma necessidade de continuar com o governo militar. Dessa maneira, explodiram bombas 
em bancas de jornais e também em organismos que defendiam os direitos humanos. O mais 
célebre atentado foi o que aconteceu no Riocentro. No local era realizado um show musical 
popular com a participação de milhares de jovens. Felizmente, uma bomba de alto poder explodiu 
dentro do carro de agentes do governo, matando um sargento e ferindo gravemente um capitão, 
ambos do exército, evitando que o público fosse atingido.  
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Atentado do Rio Centro, em 1981. 
 

Em 1979, no início do governo Figueiredo, foi aprovada a Lei da Anistia, e em 1980 foram 
libertados os presos políticos e os brasileiros que estavam fora do país puderam voltar do exílio. 
Ainda em 1979, acabou-se com o bipartidarismo (ARENA e MDB) e vários partidos foram criados, 
porém, os partidos comunistas ainda estavam proibidos.  
Em novembro de 1982 realizaram-se eleições diretas para governador, fato que não acontecia 
desde 1967, e a vitória de alguns oposicionistas ao regime militar aumentou o espaço de atuação 
daqueles que lutavam pela redemocratização do país. 
Já em novembro de 1983, o PT iniciou a disputa presidencial: no dia 27 reuniu cerca de 10 mil 
pessoas em São Paulo e em várias outras cidades, num movimento para pressionar o Congresso 
para a aprovação da emenda do Deputado Dante de Oliveira, que estabelecia as eleições diretas 
para Presidente. Deu-se início a uma das maiores manifestações populares já vistas em toda a 
história nacional: as “Diretas Já”.  
O movimento pelas eleições diretas cresceu espetacularmente, mobilizando grande parte da 
sociedade. Em 10 de abril de 1984, cerca de um milhão de pessoas se concentraram no centro do 
Rio de Janeiro, e menos de uma semana depois, reunia-se em São Paulo 1,7 milhão de pessoas. 
Levantamentos realizados pelos órgãos de comunicação indicaram que mais de 6 milhões de 
pessoas se manifestaram nas ruas de todo o Brasil antes do dia 25 de abril, data da votação da 
emenda constitucional. No entanto, para a frustração da sociedade, a emenda não foi aprovada.    
Assim, foram marcadas as eleições indiretas para o início de 1985, o candidato Tancredo Neves 
obteve uma vitória expressiva e declarou: “fomos ao colégio eleitoral para que ele nunca mais 
seja utilizado”. Contudo, não chegou a assumir, pois foi internado para uma cirurgia e devido a 
complicações posteriores, faleceu em 21 de abril de 1985. O vice-presidente José Sarney 
assumiu a presidência, dando início à Nova República. 
 
Portanto, depois de 21 anos de governo militar assume um presidente civil. No entanto, não era o 
presidente que a sociedade esperava, já que Tancredo morreu, e também não ocorreu da forma 
desejada, ou seja, pela via direta, democrática.  
O governo Sarney teria o desafio de consolidar as instituições democráticas, e ao mesmo tempo, 
tentar combater a inflação galopante que marcava a economia brasileira. 
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Mundo atual 
 
 
1. BRASIL: NOVA REPÚBLICA 
 
1.1 Governo José Sarney (1985-1990) 
Com a morte de Tancredo Neves, José Sarney, vice-presidente, assumiu a presidência em 
caráter definitivo. A fim de ganhar a confiança dos setores democráticos, Sarney restabeleceu 
eleições diretas para presidente da república e convocou uma assembleia constituinte.  
 

 
Sarney. 
 
O grande desafio enfrentado pelo novo governo era combater a inflação. Durante os cinco anos 
de governo de José Sarney, o Brasil passou por crises econômicas gravíssimas, em que a taxa 
de inflação chegava a percentuais recordes (próximo a 1000% ao ano). Em consequência, 
diversos planos econômicos foram implementados modificando as regras da economia, quais 
sejam: o Plano Cruzado (fevereiro de 1986, extinguiu o cruzeiro e criou uma nova moeda, o 
cruzado), o Plano Bresser (julho de 1987) e o Plano Verão (janeiro de 1889 propunha nova troca 
da moeda, o cruzado novo). 
Se por um lado o Brasil estava em crise econômica, por outro José Sarney caracterizava seu 
governo como de transição democrática, estabelecendo avanços importantes, como a  
promulgação de uma nova Constituição, o estabelecimento de eleições diretas em todos os níveis 
e a legalização de partidos de qualquer tendência política, incluindo comunistas. A nova 
constituição brasileira ficou pronta em 1988, apelidada de “Constituição Cidadã”, a seu respeito 
cabe destacar: 
 
- Forma de Governo: República Federativa; 
- Regime: Presidencialista; 
- Eleições para governadores, presidentes e prefeitos de forma direta; 
- Fim da censura nos jornais, televisão, rádio e cinema. 
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 - Criação do Ministério Público 

- Condena o racismo, tratando-o como crime inafiançável. 
 

Somente, em 1989, depois de quase trinta anos sem eleições diretas, os brasileiros voltaram 
às urnas para escolher o novo presidente da República. 
 
 
1.2 Governo Collor (1990-1992) 
Fernando Collor de Mello venceu as eleições com a promessa de combater os marajás 
(funcionários públicos bem remunerados que desfrutavam as mordomias do Estado); de 
empreender a reforma administrativa, privatizando as empresas estatais, etc. A campanha foi bem 
disputada e Collor recebeu 42,7% contra 37,9% dados a Lula. Assumindo a presidência em março 
de 1990, Collor herdou dos governos anteriores uma dívida externa elevada e uma inflação 
galopante. 
 

 
Fernando Collor de Mello. 
 
O governo tomou medidas drásticas para acabar com a inflação. Um dia após a posse, em 16 de 
março de 1990, o presidente lançou, então, o Plano Collor, que bloqueou contas e aplicações 
financeiras nos bancos; confiscou cerca de 80% do dinheiro que circulava no país; extinguiu o 
cruzado e restabeleceu o cruzeiro.  
Apesar do confisco, o que mais contribuiu para a derrubada da popularidade de Collor foram os 
casos de corrupção envolvendo seu governo: compras superfaturadas; obras sem licitação; 
desvio de dinheiro em instituição presidida por sua esposa, etc. As notícias fizeram explodir por 
todo país grandes manifestações populares exigindo o impeachment (afastamento) de Collor e o 
fim da corrupção. Nesses movimentos populares destacaram-se os estudantes (“caras-pintadas”) 
que tomaram conta das ruas das principais capitais do país exigindo ética e dignidade pública. 
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“Caras pintadas” 
 
Foi convocada uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) que decidiu pela condenação de 
Fernando Collor de Mello e seu afastamento da presidência.  
 

 
 
No dia 12 de outubro, o vice-presidente Itamar Franco assumiu a presidência da República.  
 
 
1.3 Governo Itamar Franco (1992-1994) 
 
O presidente Itamar Franco convidou para compor o seu ministério políticos dos mais diferentes 
partidos, este procurava se apresentar como um político conciliador e, ao mesmo tempo 
“independente”.  
Buscando uma saída para a crise econômica, o ministro da economia Fernando Henrique 
Cardoso, e sua equipe, lançaram o Plano Real que instituiu uma nova moeda equivalente ao 
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 dólar. O sucesso do Plano Real fez com que Fernando Henrique iniciasse sua campanha 

presidencial. O apoio do empresariado, dos grandes jornais e emissoras de rádio e TV garantiram 
a Fernando Henrique a vitória. 
O Plano Real fez a inflação despencar em quase 50%, em junho, para índices de quase 4% em 
julho. O ano terminou com uma inflação semestral de menos de 20%. 
 
 
1.4 Governo Fernando Henrique (1994- 1998 e 1999-2002) 
 
Em seu discurso de posse, Cardoso anunciou o fim da Era Vargas no Brasil. Dizia, portanto, que 
o governo não faria grandes investimentos na indústria de base e nem interviria nas relações de 
trabalho. Para reduzir o tamanho do Estado, o governo desenvolveu uma campanha defendendo 
a necessidade de se efetuar a reforma tributária, administrativa e previdenciária. 
 

A política de estabilidade e da continuidade do Plano Real foi a principal bandeira da 
campanha eleitoral de 1998 para a reeleição de FHC. Ele foi reeleito já no primeiro turno. 
Seguindo as recomendações do Consenso de Washington, ocorreram inúmeras privatizações e 
também uma modernização de sistemas estatais, numa clara política neoliberal, contestada por 
seus adversários de esquerda. Ao longo de seu mandato presidencial a economia brasileira se 
manteve estável, em consequência do controle da inflação conseguido com o Plano Real (1995-
1999). 

Empenhado em reeleger-se, FHC adiou as reformas mais polêmicas. No decorrer de 1997, 
o governo conseguiu aprovar no Congresso a emenda constitucional que permitia a reeleição do 
presidente da República, bem como a de prefeitos e governadores. 
 
 
1.5 Governo Lula (2002 - 2010) 
 
Em 2002 foram realizadas as maiores eleições da história do Brasil, com a vitória do ex-líder 
sindical Luís Inácio Lula da Silva. Em seu primeiro discurso anunciou como prioridade de governo 
o Programa Fome Zero destinado a beneficiar 44 milhões de pessoas.  
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 Em 27 de outubro de 2002, Lula foi eleito presidente do Brasil, derrotando o candidato apoiado 

por Fernando Henrique Cardoso, o ex-ministro da Saúde e então senador pelo Estado de São 
Paulo José Serra do PSDB. No seu discurso de posse, Lula afirmou: "E eu, que durante tantas 
vezes fui acusado de não ter um diploma superior, ganho o meu primeiro diploma, o diploma de 
presidente da República do meu país." 
Em 29 de outubro de 2006, Lula é reeleito no segundo turno, vencendo o ex-governador do 
Estado de São Paulo Geraldo Alckmin do PSDB, com mais de 60% dos votos válidos. Após esta 
eleição, Lula divulgou sua intenção de fazer um governo de coalizão, ampliando assim sua fraca 
base aliada. 
 
2. AMÉRICA LATINA 
 
2.1 A Revolução Mexicana 
Este episódio ainda gera muitas controvérsias entre os especialistas deste tema e foi uma das 
primeiras revoluções do século XX. A principal delas gira em torno de sua periodização. A 
chamada historiografia tradicional trata tal como uma revolução, compreendida entre 1910 e 1920. 
Assim, para um bom entendimento da Revolução Mexicana, faz-se necessário analisar os 
antecedentes que redundaram nos conflitos de 1910. 
Desde fins do século XIX até a primeira década do século XX, o México vivia sob uma ditadura, 
comandada pelo general Porfírio Díaz. Entre as principais características deste governo estão a 
estabilidade politica a qualquer custo(Pax Porfiriana) e o crescimento econômico. 
O cerne do conflito estava em mais uma possível reeleição de Porfírio Díaz. Um grupo liderado 
por Francisco Madero se fortalecia cada vez mais, fazendo campanha contra a reeleição de Díaz, 
inclusive tendo o próprio Madero como candidato a presidência. 
Pouco antes das eleições, Madero foi preso e Porfírio Díaz foi reeleito, causando indignação do 
grupo liderado pelo líder dos liberais. Este, por sua vez, lançou o chamado Plano de San Luis 
Potosí, em que, entre outras coisas, considerava as eleições ilegais e convocava o povo para a 
luta armada. 
Num primeiro momento, pouca coisa aconteceu. Porém, o clima de tensão já estava presente. 
Com a diminuição do apoio dos EUA e a crescente oposição, cai o porfiriato, assumindo a 
presidência Francisco Madero. 
 
 
2.1.1Governo Madero (1911-1913) 
De um modo geral, o governo Madero se caracterizou por não atender as demandas sociais que 
moveram a revolução. Uma reforma agrária completa e sem indenização era uma destas. Assim, 
surgem as primeiras contestações ao governo de Francisco Madero, expresso especialmente no 
chamado Plano de Ayala, elaborado por Emiliano Zapata, que conclama seus seguidores para 
fazer uma reforma agrária pela força. Outra liderança que aparece nesse momento é Pancho 
Villa, ao norte do país. Neste contexto turbulento, se dá um golpe, que coloca na presidência 
Victoriano Huerta. 
 
Este governo, por sua vez, não conseguiu se sustentar por muito tempo, devido à oposição 
ferrenha dos EUA e das constantes rebeliões camponesas, especialmente no sul. Desta forma, 
assume o poder Venustiano Carranza, em 1914, inaugurando uma nova fase da revolução. 
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2.1.2 Governo Carranza(1914-1920) 
O principal mérito do governo de Venustiano Carranza foi o fato de formar o Exército 
Constitucionalista, visando pacificar e conter as rebeliões sociais. Outro ponto importante diz 
respeito à Constituição de 1917, vigente até hoje no México. Ela se caracteriza por ser liberal, 
prevendo entre outras coisas, a liberdade de imprensa, a afirmação da democracia, a laicização 
do Estado, a defesa da classe trabalhadora e a reforma agrária. 
Entretanto, Carranza não colocou em prática os termos sociais presentes na constituição. Desta 
forma, em 1920 um grupo de generais derrubou-o do poder, colocando em seu lugar Álvaro 
Obregón.  
Somente durante o governo de Lázaro Cárdenas, o México presenciará uma reforma agrária 
efetiva. 
Após a morte de Carranza, o governo de Obregón deu continuidade a pacificação do país. Este 
foi sucedido pelo também general Plutarco Calles, que ficou conhecido por enfrentar o clero 
mexicano, causando a Guerra Cristera e pela fundação do Partido Nacional Revolucionário(PNR), 
posteriormente chamado Partido Revolucionário Institucional(PRI), que se manteve no poder por 
mais de setenta anos. 
Oficialmente, a Revolução Mexicana terminou em 1920. Entretanto, a luta camponesa que moveu 
a revolução de 1910 não parou. Os neozapatistas, por sua vez, representados pelo Exército 
Zapatista de Libertação Nacional(EZLN) e seu atual líder “Subcomandante Marcos” entendem que 
a revolução é muito mais profunda e remetem a questão indígena e questões mais globais, como 
o homossexualismo por exemplo. Desta forma, utilizam de tecnologias modernas como a TV e a 
internet para difundir seus ideais.  
 

 
Exército Zapatista de Libertação Nacional. 
 
 
2.2 O governo de Perón na Argentina (1946-1955) 
Perón chegou ao poder, através de eleições legais, como candidato do Partido Laborista, em 
junho de 1946, após anos de governo de caráter fascista.  
Sua bandeira nas eleições e depois, durante seu governo, estabelecia como inimigos a minoria 
constituída por latifundiários, fazendeiros, industriais, comerciantes e banqueiros e todas as 
formas do grande capitalismo. Após ser eleito, Perón anunciou muitas medidas de caráter 
nacionalista, como a nacionalização de empresas estrangeiras. As proteções dos trabalhadores 
foram garantidas e se transformaram no principal ganho dos trabalhadores ao longo do seu 
governo. 
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 No entanto, do ponto de vista político, a centralização do poder e o crescente autoritarismo por 

parte do Executivo podiam ser nitidamente detectados. Nesse sentido, Perón montou um aparelho 
de propaganda e repressão de grande envergadura que procurou amenizar a oposição ao regime. 
 

 
Perón e sua esposa Evita. 
 
Em 1951 o líder argentino é reeleito sobre um forte estado de guerra interno motivado por um 
levante militar frustrado contra o governo. Assim, Perón fecha mais o governo com o apoio da 
classe trabalhadora e reprime ainda mais os opositores do regime. 
Entretanto, durante o seu segundo governo o presidente começa a perder apoio de certos setores 
sociais, como a classe média urbana e os militares, devido a uma série de crises econômicas que 
a Argentina enfrenta ao longo desses anos. Assim, no final de 1955, Perón renuncia forçado pelas 
forças militares, exilando-se em vários países pelo mundo. Porém, mesmo sem estar no poder, 
Perón continuou fazendo escola na Argentina e muitas de suas ideias políticas e sociais, 
conhecidas em seu conjunto como peronismo, são até hoje utilizadas e saudadas pelos 
simpatizantes do governo. 
Perón retornaria ao poder via eleitoral, porém morreria em 1974, deixando sua segunda esposa, 
Isabelita no poder. Ela seria derrubada em 1976. 
 
 
2.3 Ditadura Argentina (1976 – 83) 
Os golpes realizados no Chile e Argentina se dão no contexto de Guerra-Fria, em que o 
“fantasma” do comunismo pairava sobre a América Latina na perspectiva das elites desses 
países, influenciadas pela propaganda estadunidense e, principalmente, pelo sucesso da 
Revolução Cubana de 1959. 
O golpe militar ocorrido em 24 de março de 1976, na Argentina, na realidade, é a culminância de 
um processo mais longo, de controle e repressão contra a esquerda peronista e a esquerda 
tradicional. Desde 1955, com a queda do governo do general Juan Domingos Perón, vinha 
ocorrendo um amplo e crescente processo de institucionalização do poder militar como ator 
político. 
Em 24 de março de 1976, quando a Junta Militar compostas pelos comandantes-em-chefe das 
três Forças Armadas - o general Jorge Rafael Videla, o almirante Emílio Eduardo Massera e o 
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 brigadeiro Orlando Ramón Agosti - tomou o poder e dissolveu o Congresso, iniciou-se uma das 

ditaduras mais violentas da história da América Latina.  
Durante a ditadura, principalmente ao longo do governo do general Videla, foram 
aproximadamente 30 mil mortos e desaparecidos políticos. Muitas mães, grávidas, foram 
sequestradas, mortas pela ditadura, e tiveram seus filhos adotados por famílias de militares, por 
exemplo. O grande “genocídio” proporcionado na Argentina, os desaparecimentos, incitaram o 
movimento das “Mães da Praça de Maio”, criado na década de 70, ou seja, no período ditatorial, 
que era composto por parentes das vítimas sequestradas pela ditadura e que buscavam 
informações sobre seus familiares.  
 

 
Mães da Praça de Maio. 
 
Em 1978, a seleção de futebol da Argentina venceu a Copa do Mundo em casa. Semelhante ao 
que ocorreu no governo Médici, quando a seleção brasileira conquistou o tricampeonato, a 
ditadura argentina aproveitou a conquista do título mundial para fazer propaganda e ganhar 
popularidade. Apesar de invicto, o time brasileiro perdeu a chance de disputar a final quando foi 
superado em saldo de gols pelo time da casa depois que a seleção da Argentina goleou a seleção 
do Peru (6x0). 
A goleada atraiu suspeitas de fraude. Ainda hoje, muitos torcedores brasileiros suspeitam de 
armação. De qualquer modo, com ou sem trapaça, a seleção argentina venceu a seleção 
holandesa na final, e a seleção brasileira teve que se conformar com o terceiro lugar e com o 
título de "campeão moral".  
Procurando reforçar a imagem do governo, em 1982, os militares, liderados pelo general Leopoldo 
Galtieri, invadiram as Malvinas, território britânico reivindicado pela Argentina. A derrota argentina 
levou à renúncia de Galtieri. Seu substituto, general Reynaldo Bignone, negociou a volta dos civis 
ao poder. 
Em 1983, Raúl Alfonsín venceu a campanha para presidência. Em seu discurso eleitoral prometeu 
promover a redemocratização, a criação de um programa de direitos humanos e rejeitar a 
tentativa dos militares de adotarem a auto-anistia. Alfonsín ordenou a prisão dos comandantes 
das juntas militares, que foram julgados e condenados à prisão. 
 
 
2.4 O Governo Allende (1970 – 73) e a Ditadura Chilena (1973 – 88) 
Substituindo o governo de Eduardo Frei, do partido Democrata Cristão, foi eleito Salvador Allende, 
em 1970, da Unidade Popular, composta pela aliança dos socialistas e comunistas. Sua vitória foi 
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 o resultado de um longo período de lutas populares no Chile, de uma elaborada política de união 

das forças de esquerda. 
 

 
 Salvador Allende 
 
A vitória socialista desencadeou uma mobilização social, com invasão de terras e ocupação de 
fábricas, pressionando o governo a avançar além de seus propósitos  
originais. O resultado foi a rearticulação das forças conservadoras, o que provocou instabilidade. 
Ao mesmo tempo, os Estados Unidos, governados por Richard Nixon, já contrários a um regime 
socialista no continente, viram-se desafiados com a nacionalização de diversas empresas norte-
americanas que atuavam no Chile. Sua resposta foi custear as campanhas que desencadearam a 
desestabilização do governo Allende, fortalecendo o desejo golpista da cúpula militar chilena. De 
1970 a 1973, o governo norte-americano ajudou os adversários de Allende com mais de 8 milhões 
de dólares. 
Em 11 de setembro de 1973, as forças armadas chilenas, sob o comando de Augusto Pinochet, 
bombardearam a sede do governo, o palácio presidencial La Moneda, numa ação que levou 
Allende a resistir até a morte. 
 

 
General Augusto Pinochet. 
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No Chile, a luta armada ascendeu no período ditatorial, após o golpe de Pinochet, ao contrário da 
Argentina. As ações de guerrilha giraram em torno de duas organizações: a FPMR (Frente 
Patriótica Manuel Rodríguez) e o MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria).  
Entretanto, a esquerda chilena foi sendo combatida, desarticulada, de uma forma geral, apesar do 
ataque promovido pela FPMR contra Pinochet em 1986, mesmo após mais de 10 anos do golpe 
militar. Muitos foram mortos também, principalmente no Estádio Nacional do Chile. Esse foi um 
dos campos de concentração e tortura mais conhecidos. O local foi convertido em campo para 
prisioneiros, e por onde passaram milhares de pessoas, sendo que muitos foram enviados para o 
campo de prisioneiros de Chacabuco, a Villa Grimaldi e também o Estádio Chile, nomeado 
posteriormente de Estádio Victor Jara, em homenagem a um importante artista chileno, 
comunista, que foi torturado e morto no local.  
Todas as ações repressoras do governo Pinochet foram organizadas pela DINA (Direção de 
Inteligência Nacional), que era a polícia secreta da ditadura, funcionando como uma espécie de 
“braço direito” de Augusto Pinochet. 
Em 1988, a realização de um plebiscito resultou na proibição da permanência de Pinochet no 
governo do país. Dois anos após, Patrício Aylwin foi eleito para o cargo de presidente, acabando 
com o regime ditatorial de Pinochet e dando início à punição dos militares envolvidos com os 
crimes da ditadura. Entretanto, Pinochet teve sucesso em preparar a transição à sua maneira, 
pois permaneceu em algumas funções no governo chileno, mesmo após o retorno da democracia.  
 
 
2.5 Revolução Sandinista (1979) 
A Revolução Sandinista é um evento que marca a ascensão pela segunda vez, de um governo 
socialista na América Latina (lembrando que a Revolução Cubana, por essência, não era 
socialista.) A Nicarágua desde os anos 30 era governada pela família Somoza, quando o pai 
Anastácio e os filhos Luis e Anastácio Debayle ocuparam o cargo de presidente. Seus governos 
foram caracterizados por serem ditatoriais, corruptos e pró-EUA. Durante esses anos a FSLN 
(Frente Sandinista de Libertação Nacional) ganha força. Augusto César Sandino foi um líder 
guerrilheiro que lutou contra a dominação imperialista americana, entre os anos de 1927 e 1933. 
Posteriormente, Sandino foi assassinado a mando do presidente de então, Anastácio Somoza.  
Porém seu legado ficou na memória dos grupos de esquerda que o homenagearam, colocando 
seu nome no partido político de oposição aos Somoza. O ano de 1972 foi um marco da corrupção 
do governo da família Somoza. Um terremoto atingiu o país e os donativos enviados para lá foram 
confiscados pelo governo, sofrendo duras críticas da população, das organizações internacionais 
dos grupos que oposição, que se uniam cada vez mais. 
Diante deste quadro, os grupos liderados pela FLSN conseguem chegar ao poder, colocando na 
presidência Daniel Ortega. Em contrapartida, os EUA, através da CIA, financiavam os chamados 
“contras”. Estes eram forças contrárias a FSLN e atacavam a Nicarágua através de países 
vizinhos como Honduras. Mesmo assim, o governo sandinista permaneceu no poder, e conseguiu 
algum êxito, especialmente no campo da educação, diminuindo sensivelmente as taxas de 
analfabetismo.  
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Daniel Ortega. 
 
A FSLN deixou o governo em 1990, quando perdeu as eleições para o UNO (União Nacional de 
Oposição), que colocou Violeta Chamorro na presidência, encerrando assim o período sandinista 
na história da Nicarágua. Daniel Ortega voltou à presidência recentemente, em 2006. 
 
 
3. CRISO DE SOCIALISMO 
 
3.1A Era Gorbachev: o fim da Guerra Fria (1985-1991) 
Em 1985, Mikhail Gorbatchov assume o poder na URSS. Em sua plataforma política defendida a 
necessidade de reformar a União Soviética, tanto no aspecto político como econômico, para que 
ela se adequasse à realidade mundial. Em seu governo, uma nova geração de políticos 
tecnocratas - que vinham ganhando espaço desde o governo Khrushchov - se firmou, e 
impulsionou a dinâmica de reformas na URSS, além da aproximação diplomática com o mundo 
ocidental. 
A União Soviética, desde o início dos anos 70, passava por grande fragilidade evidenciada na 
queda da produtividade dos trabalhadores, da economia e da queda da expectativa de vida. O 
exemplo máximo desse atraso tecnológico vivido na URSS foi o acidente nuclear de Chernobyl 
em 1986.  

 
Gorbachev. 
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 Além da questão econômica e tecnológica, outro importante fator para a crise do socialismo 

também foi a corrupção existente na alta cúpula do Partido Comunista da URSS. Essa burocracia 
era conhecida como “nomenklatura”. O ex-chefe político da União Soviética, Brejnev, tinha o 
hábito de colecionar carros importados, por exemplo.  
Portanto, concluímos que não havia igualdade social de fato na URSS. Além disso, o regime foi 
se desgastando, pois a qualidade de vida da população era péssima, e o regime caracterizava-se 
pela ausência de liberdades. Essa crise de referências para a sociedade refletia no aumento de 
casos de alcoolismo, por exemplo. Por consequência, o prestígio e a imagem do governo 
socialista estavam seriamente abalados. Frente a estes problemas, Mikhail Gorbachev aplicou 
dois planos de reforma na URSS: a perestroika e a glasnost. 
A perestroika caracterizou-se por uma série de medidas de reforma no campo da economia. Para 
Gorbatchov, não seria necessário erradicar o sistema socialista, mas uma reformulação deste 
seria inevitável. Para tanto, ele passou a diminuir o orçamento militar da União Soviética, o que 
implicou em diminuição de armamentos e a retirada das tropas russas do Afeganistão. Além 
disso, abriu possibilidades para a iniciativa privada e o capital estrangeiro. 
Já a glasnost significava transparência, ou seja, “liberdade de expressão” para a imprensa 
soviética e a transparência do governo para a população, retirando a forte censura que o governo 
comunista impunha. 
A nova situação de liberdade na União Soviética possibilitou um afrouxamento na ditadura que 
Moscou impunha aos outros países.  
Pouco a pouco, o Pacto de Varsóvia começou a enfraquecer, e em contrapartida os 
nacionalismos vinham crescendo. Na sequência, o ano de 1989 viu as primeiras eleições livres no 
mundo socialista. Aos poucos, os regimes comunistas, país após país, começaram a cair. A 
Polônia e a Hungria negociaram eleições livres (com destaque para a vitória do partido 
Solidariedade na Polônia), e a Tchecoslováquia, a Bulgária, a Romênia e a Alemanha Oriental 
tiveram revoltas em massa, que pediam o fim do regime socialista. O ponto culminante foi a 
queda do Muro de Berlim em 9 de Novembro de 1989, que pôs fim a um dos maiores símbolos da 
Guerra Fria.  
 

 
Muro de Berlim sendo derrubado em 1989. 
 
Somente em dezembro de 1991, Gorbatchov anunciava o fim da União das Repúblicas 
Socialistas Soviéticas, renunciando ao cargo que ocupava. 
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 4. O MUNDO APÓS A GUERRA FRIA: A NOVA ORDEM MUNDIAL 

O período posterior à Segunda Guerra Mundial, conhecido como o pós-guerra, foi marcado por 
uma série de transformações no cenário político-econômico mundial. Essas alterações levaram ao 
estabelecimento de uma nova ordem internacional, caracterizada pelo equilíbrio tenso entre as 
forças capitalistas e socialistas. Este embate ideológico está inserido no que costumamos chamar 
de Guerra Fria. Porém, no final da década de 80, o mundo não era mais bipolar. Isto é, não havia 
mais a marcada disputa entre as duas superpotências: EUA, representando o capitalismo e a 
URSS, representando o socialismo. Sendo assim, a nova ordem mundial é definida como 
multipolar, isto é, existem vários centros de poder.  
Hoje, no mundo multipolar do pós Guerra Fria, o poder é medido pela capacidade econômica - 
disponibilidade de capitais, avanço tecnológico, qualificação da mão-de-obra, nível de 
produtividade e índices de competitividade. Outro importante aspecto da nova ordem é o 
aprofundamento da tendência de globalização em suas várias facetas. Essa tendência acontece 
tanto em âmbito regional, quanto mundial, com o fortalecimento de blocos econômicos 
supranacionais. A globalização nada mais é do que uma ferramenta nova da expansão capitalista.  
 
4.1 Neoliberalismo 
Podemos definir o neoliberalismo como um conjunto de ideias políticas e econômicas capitalistas 
que defende a não participação do estado na economia. De acordo com esta doutrina, deve haver 
total liberdade de comércio (livre mercado), pois este princípio garante o crescimento econômico e 
o desenvolvimento social de um país. Surgiu na década de 1970, como uma solução para a crise 
que atingiu a economia mundial em 1973, provocada pelo aumento excessivo do preço do 
petróleo. Dessa maneira, chegava ao fim o “estado de bem-estar social”, baseado nos ideais do 
economista John Keynes. 
Podemos citar como características do neoliberalismo além da mínima participação estatal nos 
rumos da economia de um país, a política de privatizações de empresas estatais, livre circulação 
de capitais internacionais, adoção de medidas contra o protecionismo, e a flexibilização das leis 
trabalhistas, promovendo um desinvestimento nas questões sociais.  
Os críticos ao sistema afirmam que a economia neoliberal só beneficia as grandes potências 
econômicas e as empresas multinacionais. Os países pobres ou em processo de 
desenvolvimento sofrem com os resultados de uma política neoliberal. Nestes países, são 
apontadas como consequências do neoliberalismo: desemprego, baixos salários, aumento das 
diferenças sociais e dependência do capital internacional.  
 


