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1. DESCOBRIMENTO DO BRASIL (1500). BRASIL 
COLÔNIA (1530-1815): CAPITANIAS HEREDITÁRIAS, 

ECONOMIA, EXTRATIVISMO VEGETAL, EXTRATIVISMO 
MINERAL, PECUÁRIA, ESCRAVIDÃO, ORGANIZAÇÃO 

POLÍTICO ADMINISTRATIVA, EXPANSÃO TERRITORIAL. 

O Período Pré-Colonial: A fase do pau-brasil (1500 a 1530)

A expressão “descobrimento do Brasil” está carregada de 
eurocentrismo (valorização da cultura europeia em detrimento 
das outras), pois desconsidera a existência dos índios em nosso 
país, antes da chegada dos portugueses. Portanto, optamos pelo 
termo “chegada” dos portugueses ao Brasil. Esta ocorreu em 22 
de abril de 1500, data que inaugura a fase pré-colonial.

Neste período, não houve a colonização do Brasil, pois os 
portugueses não se fixaram na terra. Após os primeiros contatos 
com os indígenas, muito bem relatados na carta de Caminha, os 
portugueses começaram a explorar o pau-brasil da Mata Atlân-
tica.

O pau-brasil tinha um grande valor no mercado europeu, 
pois sua seiva, de cor avermelhada, era muito utilizada para tin-
gir tecidos. Para executar a sua exploração, os portugueses uti-
lizaram o escambo, ou seja, deram espelhos, apitos, chocalhos 
e outras bugigangas aos nativos em troca do trabalho (corte do 
pau-brasil e carregamento até as caravelas).

Nestes trinta anos, o Brasil foi atacado pelos holandeses, in-
gleses e franceses, que tinham ficado de fora do Tratado de Tor-
desilhas (acordo assinado em 1494, entre Portugal e Espanha, 
que dividiu as terras recém-descobertas). Os corsários ou piratas 
também saqueavam e contrabandeavam o pau-brasil, provocan-
do pavor no rei de Portugal. O medo da coroa portuguesa era 
perder o território brasileiro para outro país. Para tentar evitar 
estes ataques, Portugal organizou e enviou ao Brasil as Expedi-
ções Guarda-Costas, porém elas obtiveram poucos resultados.

Os portugueses continuaram a exploração da madeira, 
construindo as feitorias, no litoral, que nada mais eram do que 
armazéns e postos de trocas com os indígenas.

No ano de 1530, o rei de Portugal organizou a primeira ex-
pedição com o objetivo de colonizar o território recém-desco-
berto. Esta foi comandada por Martin Afonso de Souza e tinha 
como objetivos principais: povoar o território brasileiro, expul-
sar os invasores e iniciar o cultivo da cana-de-açúcar no Brasil.

A fase do Açúcar (séculos XVI e XVII)
O açúcar era um produto de muita aceitação na Europa e 

alcançava um grande valor. Após as experiências positivas de 
cultivo no Nordeste, já que a cana-de-açúcar se adaptou bem ao 
clima e ao solo nordestino, começou o plantio em larga escala. 
Esta seria uma forma de Portugal lucrar com o comércio do açú-
car, além de começar o povoamento do Brasil. A mão obra obra 
escrava, de origem africana, foi utilizada nesta fase.

O trabalho escravo num engenho de açúcar

A seção de Brasil Colônia comporta textos referentes aos 
conteúdos do período da história do Brasil que se estendeu des-
de o descobrimento, em 1500, até a vinda da família real por-
tuguesa em 1808. Apesar da montagem do sistema colonial no 
Brasil começar efetivamente em 1530, nesta seção (em razão de 
uma opção didática) estão inclusos textos referentes aos trinta 
anos anteriores, já que é impossível compreender a necessidade 
da colonização efetiva sem entender os seus antecedentes.

De 1500 a 1530, os temas mais importantes são: o contato 
com o meio ambiente e os diferentes povos nativos, ou indí-
genas – fato que causou grande impacto na mentalidade euro-
peia da época, gerando um imaginário que ia da demonização a 
imagens paradisíacas –; as tentativas iniciais de exploração de 
matérias-primas, com destaque para o pau-brasil, largamente 
monopolizado por comerciantes portugueses como Fernando 
de Noronha .

O início da colonização brasileira é marcada pela expedição 
de Martim Afonso de Souza, que possuía três finalidades: iniciar 
o povoamento da área colonial, realizar a exploração econômica 
e proteger o litoral contra a presença de estrangeiros.

Para efetivar o povoamento, Martim Afonso de Souza fun-
dou a vila de São Vicente, em 1532 e o primeiro engenho: Enge-
nho do Governador. Também iniciou a distribuição de sesmarias, 
isto é, grandes lotes de terra para pessoas que se dispusessem a 
explorá-los. Com este expedição, o sistema de capitanias heredi-
tárias começou a ser adotado, iniciando efetivamente o proces-
so de colonização do Brasil.

Administração Colonial
A administração colonial portuguesa no Brasil girou entre 

dois eixos: o centralismo político - caracterizado por uma gran-
de intervenção da Metrópole, para um melhor controle da área 
colonial; e o localismo político -marcado pela descentralização e 
atendia os interesses dos colonos, em virtude da autonomia dos 
poderes locais para com a Metrópole.

As Capitanias Hereditárias 

Implantadas em 1534, por D. João III, objetivavam garantir 
a posse colonial e compensar as sucessivas perdas mercantis do 
comércio com as Índias. Pelo sistema, o ônus da ocupação, ex-
ploração e proteção da colônia era transferido para a iniciativa 
privada. Semelhante processo de colonização já fora adotado 
pelos lusitanos nas ilhas do Atlântico.
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O Brasil foi dividido em 14 capitanias que foram entregues 
as 12 donatários. O sistema de donatárias possuia sua base jurí-
dica em dois documentos: 

-Carta de Doação: documento que estabelecia os direitos e 
deveres do donatário e outorgava a posse das terras ao capitão 
donatário. É importante notar que o donatário não possuia a 
propriedade da terra, mas sim a posse, o usufruto; cabendo ao 
rei o poder ou não de tomar a capitania de volta.

-Foral: documento que estabelecia os direitos e obrigações 
dos colonos. Pelo regime das donatárias, os capitães donatários 
possuíam amplos poderes administrativos, jurídicos e militares, 
sendo por isto caracterizado como um sistema de administração 
descentralizado.

Fracasso Do Sistema 
O sistema de capitanias hereditárias, de um modo geral, 

fracassou. Na maioria dos casos, a falta de recursos financeiros 
para a exploração lucrativa justifica o insucesso.

Duas capitanias prosperaram: São Vicente e Pernambuco, 
ambas graças ao sucesso da agricultura canavieira.

Além do cultivo da cana, a capitania de São Vicente manti-
nha contatos com a região do Prata e iniciaram uma nova ativi-
dade comercial: a escravidão do índio.

Um outro fator para justificar o fracasso do sistema era a 
ausência de um órgão político metropolitano para um maior 
controle sobre os donatários. Este órgão será o Governo-Geral, 
criado com o intuito de coordenar a exploração econômica da 
colônia .

O Governo-Geral 
Com a criação do Governo-Geral em 1548, pelo chamado 

Regimento -documento que reafirmava a autoridade e sobera-
nia da Coroa sobre a colônia, e definia os encargos e direitos dos 
governadores-gerais -o Estado português assumia a tarefa de 
colonização, sem extinguir o sistema de capitanias hereditárias.

O Governador-Geral era nomeado pelo rei por um período 
de quatro anos e contava com três auxiliares: o provedor-mor, 
encarregado das finanças e responsável pela arrecadação de 
tributos; o capitão-mor, responsável pela defesa e vigilância do 
litoral e o ouvidor-mor, encarregado de aplicar a justiça.

A seguir, os governadores-gerais e suas principais realiza-
ções:

Tomé de Souza (1549/1553) 
-fundação de Salvador, em 1549, primeira cidade e capital 

do Brasil;
-criação do primeiro bispado do Brasil (1551);
-vinda dos primeiros jesuítas, chefiados por Manuel da Nó-

brega, e início da catequese dos índios; -ampliação da distribui-
ção de sesmarias;

-política de incentivos aos engenhos de açúcar;
-introdução das primeiras cabeças de gado;
-proibição da escravidão indígena e início da adoção da 

mão-de-obra escrava africana.

Duarte da Costa (1553/1558) 
-conflitos entre colonos e jesuítas envolvendo a escravidão 

indígena;

-invasão francesa no Rio de Janeiro, em 1555 pelo hugueno-
tes (protestantes), e fundação da França Antártica;

-fundação do Colégio de São Paulo, no planalto de Piratinin-
ga pelos jesuítas José de Anchieta e Manuel de Paiva;

-conflito do governador com o bispo Pero Fernandes Sardi-
nha, em virtude da vida desregrada de D. Álvaro da Costa, filho 
do governador;

Mem de Sá (1558/1572) 
-aceleração da política de catequese, como forma de efeti-

var o domínio sobre os indígenas;
-início dos aldeamentos indígenas de jesuítas, as chamadas 

missões;
-restabelecimento das boas relações com o bispado;
-expulsão dos franceses e fundação da Segunda cidade do 

Brasil, São Sebastião do Rio de Janeiro, em 1565.
Com a morte de Mem de Sá, a Metrópole dividiu a admi-

nistração da colônia entre dois governos: D. Luís de Brito, que 
se instalou em Salvador, a capital do Norte,e; ao sul, D. Antônio 
Salema, instalado no Rio de Janeiro.

União Ibérica (1580/1640) 
D. Sebastião, rei de Portugal, morreu em 1578 durante a ba-

talha de Alcácer-Quibir contra os mouros sem deixar herdeiros 
diretos. Entre 1578 e 1580 o reino de Portugal foi governado por 
D. Henrique, tio-avó de D. Sebastião - que também morreu sem 
deixar herdeiros.

Foi neste contexto que o rei da Espanha, Filipe II, neto de 
D. Manuel invadiu Portugal com suas tropas e assumiu o trono, 
iniciando o período da União Ibérica, onde Portugal ficou sob 
domínio da Espanha até 1640.

Com o domínio espanhol sob Portugal, as colônias portu-
guesas ficaram sob a autoridade da Espanha. Este domínio im-
plicou mudanças na administração colonial: houve um aumento 
da autoridade do provedor-mor para reprimir as corrupções ad-
ministrativas; houve uma divisão da colônia em dois Estados: o 
Estado do Maranhão ( norte ) e o Estado do Brasil ( sul ), com o 
objetivo de exercer um maior controle sobre a região.

Outras conseqüências da União Ibérica: suspensão tempo-
rária dos limites impostos pelo Tratado de Tordesilhas, contri-
buindo para a chamada expansão territorial; invasão holandesa 
no Brasil .

Restauração ( 1640) 
Movimento lusitano pela restauração da autonomia do rei-

no de Portugal, liderado pelo duque de Bragança. Após a luta 
contra o domínio espanhol, inicia-se uma nova dinastia em Por-
tugal -a dinastia de Bragança.

O domínio espanhol arruinou os cofres portugueses e levou 
Portugal a perder importantes áreas coloniais, colocando Por-
tugal em séria crise econômico-financeira. D. João IV intensifica 
a exploração colonial criando um órgão chamado Conselho Ul-
tramarino .

Através do Conselho Ultramarino, o controle sobre a colônia 
não era apenas econômico, mas também político: as Câmaras 
Municipais tiveram seus poderes diminuídos e passaram a obe-
decer ordens do rei e dos governadores.
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D. João IV também oficializou a formação da Companhia 
Geral do Brasil, que teria o monopólio de todo o comércio do 
litoral brasileiro e o direito de cobrar impostos de todas as tran-
sações comerciais. Após pressões coloniais, a Companhia foi ex-
tinta em 1720.

As Câmaras Municipais 
Os administradores das vilas, povoados e cidades reuniam-

-se na Câmaras Municipais, que garantiam a participação política 
dos senhores de terra. As Câmaras Municipais eram compostas 
por vereadores, chamados “homens bons” ( grandes proprietá-
rios de terra e de escravos). A presidência da Câmara ficava a 
cargo de um juíz.

As Câmaras Municipais representavam o localismo político 
na luta contra o centralismo administrativo português.

A Igreja e a Colonização 
A igreja Católica teve um papel de destaque na colonização 

americana .
Várias ordens religiosas atuaram no Brasil -carmelitas, do-

minicanos, beneditinos entre outras -com destaque para a Com-
panhia de Jesus, os jesuítas.

A Companhia de Jesus, criada em 1534, por Inácio de Loyo-
la, surgiu no contexto da Contra-Reforma e com o objetivo de 
consolidar e ampliar a fé católica pela catequese e pela educa-
ção.

A ação catequista dos jesuítas na colônia gerou um inten-
so conflito com os colonos, que queriam escravizar os índios. A 
existência de um grande número de índios nos aldeamentos de 
índios - as Missões, atraía a cobiça dos colonos, que destruíam 
as Missões e vendiam os índios como escravos.

A Companhia de Jesus, pela catequese, não tinha exata-
mente intensões humanitárias, pois dominavam culturalmente 
os índios, facilitando sua submissão à colonização e impondo 
um novo modo de vida. O excedente de produção - realizado 
pelo trabalho indígena - era comercializado pelos jesuítas. A ca-
tequização do índio fortaleceu e incentivou a escravidão negra, 
pelo tráfico negreiro.

Economia Colonial 
A primeira atividade econômica na colônia foi a extração do 

pau-brasil ( período pré-colonial ). A extração era efetuada pelos 
indígenas e em troca do trabalho, os europeus davam produtos 
manufaturados de baixa qualidade. Esse comércio é chamado 
de escambo .

A atividade econômica que efetivou a colonização brasileira 
foi o cultivo da cana-de-açúcar.

Empresa Agrícola Comercial- A Cana-de-Açúcar
No contexto do antigo Sistema Colonial, o Brasil foi uma co-

lônia de exploração. Sendo assim, a economia colonial brasileira 
será de caráter complementar e especializada, visando atender 
às necessidades mercantilistas. A exploração colonial será uma 
importante fonte de riquezas para os Estados Nacionais da Eu-
ropa .

Portugal não encontrou, imediatamente, os metais precio-
sos na área colonial. Para efetivar a posse colonial e exploração 
da área, a Metrópole instala no Brasil a colonização baseada na 
lavoura da cana-de-açúcar com trabalho escravo.

Por que açúcar?
O açúcar era um produto muito procurado na Europa e, 

além disto, Portugal já tinha uma experiência anterior nas ilhas 
do Atlântico. Contribuiu também o clima e solo favoráveis na 
colônia .

Estrutura de produção 
Para atender as necessidades do mercado consumidor eu-

ropeu a produção teria de ser em larga escala, daí a existência 
do latifúndio (grande propriedade) e do trabalho escravo.

Latifúndio monocultor, escravista e exportador formam a 
base da economia colonial, também denominado PLANTATION.

As unidades açucareiras agro-exportadoras eram conheci-
das por engenhos e estavam assim constituídas:

-terras para o plantio da cana;
-a casa-grande, que era a moradia do proprietário;
-a senzala, que abrigava os escravos;
-uma capela;
-a casa de engenho, onde se concentrava a principal tarefa 

produtiva de transformação da cana-de-açúcar.
A casa de engenho, por sua vez, era formada pela moen-

da, onde a cana era esmagada, extraindo-se o caldo; a casa das 
caldeiras, onde o caldo era engrossado ao fogo e, finalmente, 
a casa de purgar em que o melaço era colado em formas para 
secar. O açúcar, em forma de “pães de açúcar” era colocado em 
caixas de até 750 Kg e enviado para Portugal.

Havia dois tipos de engenhos. Engenhos reais eram aqueles 
movimentados por força hidráullica; e Engenhos Trapiches -mais 
comuns -movidos por tração animal. A produção de aguardente, 
utilizada no escambo de escravos, era realizada pelos “moline-
tes” ou “engenhocas”.

Muitos fazendeiros não possuíam engenhos, sendo obriga-
dos a moer a cana em outro engenho e pagando por isto, eram 
os chamados senhores obrigados.

Deve-se destacar a intensa participação dos holandeses na 
atividade açucareira no Brasil. Eram os responsáveis pelo finan-
ciamento na montagem do engenho do açúcar, transporte do 
açúcar para a Europa, refino e sua distribuição.

Tráfico Negreiro 
A implantação da escravidão na área colonial serviu de ele-

mento essencial no processo de acumulação de capitais.
Os negros eram capturados na África e conduzidos para o 

Brasil em navios (navios negreiros ), chamados de tumbeiros. 
Quando chegavam ao Brasil era exibidos como mercadorias nos 
principais portos .

A mão-de-obra africana contribui para a acumulação de ca-
pitais no tráfico -como mercadoria; em seguida, como força de 
trabalho na produção do açúcar.

Atividades Subsidiárias 
O mundo do açúcar será possível graças a existência de ou-

tras atividades econômicas que contribuem para a viabilidade 
da produção açucareira: a pecuária, o tabaco e a agricultura de 
subsistência .

Pecuária-atividade econômica essencial para a vida colo-
nial. O gado era utilizado como força motriz, transporte e ali-
mentação.

Atividade econômica voltada para atender as necessidades 
do mercado interno, a pecuária contribuiu para a interiorização 
colonial e usava o trabalho livre ( o boiadeiro ).
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Tabaco-atividade econômica destinada ao escambo com 
as regiões africanas, onde era trocado por escravos. A principal 
área de cultivo era a Bahia. A produção do tabaco era realizada 
com mão-de-obra escrava.

Lavoura de subsistência-responsável pela produção da ali-
mentação colonial: mandioca e hortaliças. A força de trabalho 
era livre ( mestiços ).

A economia açucareira entra em crise a partir do século 
XVIII, dada a concorrência das Antilhas e da produção de açúcar 
na Europa, a partir da beterraba. No entanto, o açúcar sempre 
foi importante para a economia portuguesa, obedecendo ciclos 
de alta e baixa procura no mercado consumidor .

A Economia Mineradora 
A descoberta de ouro vai provocar uma profunda mudança 

na estrutura do Brasil colonial e auxilia Portugal a solucionar al-
guns de seus problemas financeiros.

A descoberta dos metais preciosos está relacionada com a 
expansão bandeirante entre os séculos XVII e XVIII. As primeiras 
descobertas datam do final do século XVII na região de Minas 
Gerais.

Administração Das Minas 
Para administrar a região mineradora foi criada, em 1702, a 

Intendência das Minas, diretamente subordinada a Lisboa. Era 
responsável pela fiscalização e exploração das minas. Realizava a 
distribuição de datas -lotes a serem explorados, e pela cobrança 
do quinto ( 20% do ouro encontrado) .

Apesar do controle metropolitano, a prática do contraban-
do era muito comum e, para coibi-lá, a Coroa criou no ano de 
1720, as Casas de Fundição- transformavam o ouro bruto ( pó 
ou pepita ) em barras já quintadas, ou seja, extraído o quinto 
pertencente à Coroa.

A criação das Casas de Fundição gerou violentos protestos, 
culminando com a Revolta de Filipe dos Santos.

Quando ocorre o esgotamento da exploração aurífera, o 
governo português fixa uma nova forma de arrecadar o quinto: 
100 arrobas anuais de ouro por município. Para garantir a arre-
cadação é instituída a derrama -a população completaria as 100 
arrobas com seus bens pessoais. Este imposto trará um profun-
do sentimento de insatisfação para com a Metrópole.

Formas De Exploração Das Minas. 
Havia dois tipos de exploração do ouro:
-as lavras: a grande empresa mineradora, com utilização de 

trabalho escravo, ferramentas e aparelhos;
-a faiscação: a pequena empresa, que explorava o trabalho 

livre ou escravos alforriados
Os Diamantes
As primeiras descobertas de diamantes no Brasil ocorreram 

em 1729, no Arraial do Tijuco, atual Diamantina. A dificuldade 
em se quintar o diamante levou a Metrópole a criar o Distrito 
Diamantino expulsão dos mineiros da região e a exploração pas-
sou a ser privilégio de algumas pessoas - os contratadores - que 
pagavam uma quantia fixa para extrair o diamante. Em 1771, o 
próprio governo português assumiu a exploração do diamante, 
estabelecendo a real extração.

Consequências Da Mineração 
A atividade mineradora no Brasil, como já dissemos, provo-

cou uma alteração na estrutura colonial, ou seja, provocou mu-
danças econômicas, sociais, políticas e culturais.

As mudanças econômicas
Para começar, a mineração mudou o eixo econômico da vida 

colonial -do litoral nordestino para a região Centro-Sul; incenti-
vou a intensificação do comércio interno, uma vez que fazia-se 
necessário o abastecimento da região das minas - aumento da 
produção de alimentos e da criação de gado; surgimento de ro-
tas coloniais garantindo a interligação da região das minas com 
outras regiões do Brasil.

Por estas rotas, as chamadas tropas de mulas, levavam e 
traziam mercadorias. Entre estas mercadorias, destaque para o 
negro africano, transportado da decadente lavoura açucareira 
para a região das minas.

Houve também um enorme estímulo a importação de arti-
gos manufaturados, em decorrência do aumento populacional e 
da concentração de riquezas.

As mudanças sociais
Como dito acima, houve um enorme aumento populacio-

nal nas regiões das minas. Tal crescimento demográfico altera 
a composição e estrutura da sociedade. A sociedade passa a ter 
um caráter urbano e multiplica-se o número de comerciantes, 
intelectuais, pequenos proprietários, funcionários públicos, ar-
tesãos. A sociedade mineradora passa a apresentar uma certa 
flexibilidade e mobilidade - algo que não existia na sociedade 
açucareira. Inicia-se o processo de uma relativa distribuição de 
riquezas.

A sociedade torna-se mais politizada, graças a vinda de imi-
grantes e, com eles, a entrada das idéias iluministas- liberdade, 
igualdade e fraternidade.

As mudanças políticas
A Europa do século XVIII foi marcada pelo movimento filo-

sófico denominado Iluminismo. As idéias iluministas chegavam 
ao Brasil pelos imigrantes sedentos pelo ouro ou trazidas pelos 
filhos dos grandes proprietários que foram estudar na Europa.

Alguns nomes merecem destaque, como Tomás Antônio 
Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, Inácio Alvarenga Peixoto, 
entre outros. Estes nomes estão relacionados ao primeiro mo-
vimento de caráter emancipacionista da história do Brasil: a In-
confidência Mineira.

As mudanças culturais
Toda esta dinâmica econômica, política e social favoreceu 

uma intensa atividade intelectual na região das minas. A intensa 
riqueza extraída das minas também incentiva a produção cul-
tural, tais como a música (Joaquim Emérico Lobo de Mesquita, 
padre José Maurício Nunes Garcia); a literatura (o Arcadismo); 
a arquitetura e a escultura. Nesta área destaque para Antônio 
Francisco Lisboa, o Aleijadinho e para mestre Valentim.
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As Contradições da Economia Mineradora 
A descoberta do ouro, como dissemos, auxilia Portugal a so-

lucionar alguns de seus problemas financeiros, principalmente 
seu saldo devedor para com a Inglaterra.

Em 1703 Portugal assinou com a Inglaterra um acordo de-
nominado Tratado de Methuen. Através dele, Portugal conse-
guia benefícios alfandegários para a venda de vinhos na Inglater-
ra e ficavam obrigados a comprar manufaturados ingleses sem 
qualquer taxa aduaneira. Assim, o Tratado de Methuen vai inibir 
o desenvolvimento da manufaturas em Portugal e torná-lo de-
pendente da Inglaterra.

Sendo assim, para pagar os produtos manufaturados que 
vinham da Inglaterra, Portugal vai utilizar o ouro encontrado no 
Brasil. O afluxo de ouro brasileiro para a Inglaterra contribui para 
o processo da Revolução Industrial, daí o ditado de que “a mi-
neração serviu para fazer buracos no Brasil, construir igrejas em 
Portugal e enriquecer a Inglaterra”.

O Renascimento Agrícola 
No final do século XVIII, o Brasil conhece um período de-

nominado Renascimento Agrícola, marcado pela decadência da 
atividade mineradora e pelo retorno das atividades agrícolas 
para o processo de acumulação de capitais. A seguir os fatores 
deste renascimento agrícola:

-esgotamento da exploração aurífera e decadência da re-
gião da minas;

-processo de independência dos EUA ( 1776 );
-processo da Revolução Industrial na Inglaterra;
-política de fomento agrícola patrocinada pelo marquês de 

Pombal .

A partir da Revolução industrial, a Inglaterra aumenta suas 
necessidades de algodão -matéria prima para a indústria têxtil; 
sua principal área fornecedora declara independência ( as treze 
colônias inglesas ), iniciando a guerra de independência. Foi nes-
te contexto que o Brasil passou a produzir algodão para atender 
as necessidades inglesas. O cultivo do algodão será no Mara-
nhão, utilizando a mão de obra escrava.

Além do algodão, outros produtos merecem destaques nes-
te período: o açúcar, o cacau e o café.

Para encerrar, uma atividade econômica serviu para a ocu-
pação do interior do Brasil- assim como a pecuária- trata-se da 
extração das “drogas do sertão”, guaraná, aniz, pimenta.

BANDEIRAS E ENTRADAS
Das Capitania de São Paulo saíram os empreendimentos 

conhecidos como bandeiras e entradas, que se caracterizaram 
pelo desbravamento do interior do país, pelo apresamento de 
índios e pela ampliação de territórios. A formação da sociedade 
colonial passou a articular-se a partir desses elementos: econo-
mia açucareira, sistema escravista e adentramento no interior 
do país.

As “Entradas e Bandeiras” foram expedições de desbrava-
mento com finalidades estratégicas e econômicas, realizadas 
pelo interior do Brasil Colônia entre os séculos XVII e XVIII. Com 
efeito, estas incursões garantiram a expansão e conquista do 
território brasileiro.

Principais Características
Estas expedições compartilhavam muitas características, 

mas em especial podemos citar privações como a alimentação 
precária, baseada na caça, pesca, mandiocas e algumas frutas, 
bem como a longa duração das viagens, as quais podiam se es-
tender por anos .

Por sua vez, as principais armas dos expedicionários eram 
o arco e algumas armas de fogo, como o mosquete. Vale lem-
brar que as viagens eram extremamente penosas e resultavam 
na morte de vários integrantes do grupo por conta da falta de 
higiene, doenças, ataques de animais e índios, etc.

Por fim, vale ressaltar que as expedições que seguiam pelas 
vias fluviais eram denominadas “monções”, caracterizadas por 
serem mais bem estruturadas que as expedições terrestres.

Principais Características das Entradas
As “Entradas” foram às expedições oficiais organizadas e 

financiadas pela Coroa portuguesa que, via de regra, respeitava 
os limites do Tratado de Tordesilhas.

Elas tinham como prioridade realizar o mapeamento do ter-
ritório recém descoberto e viabilizar sua colonização além do 
litoral .

Elas também deveriam descobrir a existência de ouro e 
pedras preciosas, bem como atuar no combate aos povos indí-
genas que resistiam ao colonizador e aos invasores europeus, 
principalmente os holandeses.

Com efeito, estas empreitadas saiam do litoral rumo ao 
oeste, para o interior da colônia e seus integrantes, que podiam 
chegar a algumas centenas, eram majoritariamente soldados 
portugueses e brasileiros brancos.

Por conseguinte, em 1548, Tomé de Sousa e nomeado pri-
meiro governador-geral, vem para o Brasil com a missão de des-
cobrir minas de ouro e prata .

Alguns anos depois (1550), o capitão Duarte de Lemos já 
escrevia à Corte afirmando existir evidências de ouro na colônia.

Assim, no ano de 1554, os expedicionários, sob comando de 
Francisco Bruzo de Espinosa, partem da Bahia e viajam pelo rio 
Pardo, o Jequitinhonha e o São Francisco, atravessando o sertão 
até o atual estado de Minas Gerais.

Vale citar que, a partir do século XVII em diante, a Coroa 
portuguesa irá dar prioridade a busca por ouro e pedras pre-
ciosas .

Principais Características das Bandeiras
De partida, podemos dizer que as expedições de “Bandei-

ras” foram às responsáveis pela expansão do território brasilei-
ro, uma vez que não respeitavam os limites impostos pelo Trata-
do de Tordesilhas e invadiam o território espanhol.

Por esse motivo, elas não eram patrocinadas oficialmente 
pela Coroa portuguesa e seus custos eram financiados por em-
preendedores particulares.
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Não obstante, esse tipo de expedição se tornou mais co-
mum após o fim da União Ibérica (1640) e da expulsão dos ho-
landeses do Brasil (1654) .

Geralmente, a composição das Bandeiras se dava por um 
grupo minoritário de brancos (brasileiros em sua maioria) e um 
grande contingente de mestiços e indígenas.

Elas podiam ir desde um pequeno grupo de desbravado-
res, até milhares de indivíduos, especialmente nativos, os quais 
eram responsáveis pela agricultura de subsistência, além de 
combater, guiar e vigiar.

Os bandeirantes também buscavam metais, pedras pre-
ciosas e drogas do sertão (bandeirantismo prospector), mas 
também se dedicavam com afinco ao apresamento de indíge-
nas (bandeirismo de preação), a captura de escravos africanos 
fugitivos, bem como no combate aos quilombolas e indígenas 
agressivos (bandeirantismo de contrato).

Partindo de São Vicente e São Paulo, estas expedições cru-
zavam a Serra do Mar e eram favorecidas pela navegação do rio 
Tietê e de seus afluentes, em direção ao centro-oeste e sul do 
Brasil .

Pacto Colonial
O “Pacto Colonial”, também chamado de “Exclusivo Comer-

cial Metropolitano” ou “Exclusivo Colonial” corresponde a um 
acordo entre a colônia e a metrópole, que ocorreu no Brasil du-
rante o período colonial.

Essa relação de cunho comercial, que ocorrera em grande 
parte da América durante a época das conquistas e das grandes 
navegações (século XVI e XVII), era travada em vias de oferecer 
melhores lucros à metrópole, uma vez que a intenção maior era 
explorar os recursos (madeira, metais preciosos, etc .) encontra-
dos nas novas terras e utilizá-los como forma de riqueza.

Mercantilismo
O sistema mercantilista representou um sistema de práti-

cas econômicas que foram basilares no desenvolvimento eco-
nômico das metrópoles durante o período colonial. Assim, o 
mercantilismo era um conjunto de práticas econômicas baseado 
na exclusividade das atividades mercantis e manufatureiras da 
metrópole sobre a colônia.

Além do monopólio comercial, esse sistema privilegiava 
uma balança comercial favorável, donde o superávit era o prin-
cipal objetivo (exportar mais do que importar), junto ao ideal do 
metalismo (conjunto de metais preciosos como medida de ri-
queza) e do protecionismo (garantia de altas taxas alfandegárias 
para importação o que realçava ainda mais a relação comercial 
somente entre a colônia e a metrópole).

Diante disso, as colônias estavam encarregadas de fornecer 
as matérias-primas para a necessárias para a metrópole, fator 
que impossibilitava o desenvolvimento de um mercado interno, 
posto que tudo era controlado pela metrópole, o que dificultava 
a importação ou exportação de outros países.

Por fim, a colônia estava proibida de produzir artigos que 
apresentassem concorrência com os da metrópole, que por sua 
vez, garantiam seus lucros na compra de matérias-primas bara-
tas as quais vendiam a preços elevados.

Para concluir... Desde o século XV, Portugal e Espanha eram 
as grandes potências ultramarinas, os quais foram precursoras 
na conquista das novas terras encontradas do outro lado do Oce-
ano Atlântico, cunhada de “Novo Mundo”. Assim, desde 1492, 
com a chegada de Cristóvão Colombo a América, os territórios 
aqui encontrados foram alvo de muitas disputas e exploração.

Nesse sentido, importante destacar que tribos indígenas e 
outros povos viviam aqui e muitos deles (caso do Maias, Incas e 
Astecas) construíram imensas civilizações que, aos poucos, fo-
ram sendo dizimadas diante da ânsia dos novos conquistadores 
em explorar e povoar os territórios além-mar.

Assim, os dois países ibéricos que primeiramente se lan-
çaram ao mar desenvolveram algumas contendas, no entanto, 
para que essas relações pudessem ser mais amistosas e lucrati-
vas para ambos, ficou estabelecido, no Tratado de Tordesilhas, o 
limite que cada um possuía. No entanto, o tratado ficou somen-
te no papel, uma vez que ambos, muitas vezes, não respeitaram 
os limites impostos .

Para tanto, outros documentos tornaram-se essenciais para 
estabelecer tais limites, assim, a Espanha, explorava os terri-
tórios encontrados primeiramente no Novo Mundo e Portugal 
continuaria sua busca em terras que hoje pertencem ao Brasil. 
Dessa forma, após a exploração desenfreada do pau-brasil, hou-
ve o ciclo da cana de açúcar e o ciclo do ouro, ambas atividades 
econômicas que beneficiaram a metrópole até o fim do Pacto 
Colonial .

Nesse ínterim, a Espanha teve grande sorte nos lucros 
enviados para a Metrópole, na medida que nos territórios de 
conquista haviam muitos metais preciosos para exploração, es-
senciais para enriquecer a metrópole. Por outro lado, Portugal 
não foi beneficiado tão prontamente, já que o principal produto 
de exploração no período do Brasil Colonial (1500-1530) foi o 
pau-brasil, madeira de coloração avermelhada utilizada para o 
tingimento de tecidos. Assim, ficou estabelecido o monopólio 
de tal produto à metrópole que, sem a interferência do mercado 
externo, controlava essa exploração através do pagamento de 
tributos e impostos .

Assim foi o Pacto Colonial entre a Metrópole e a Colônia, 
que por sua vez oferecia produtos não podendo, em hipótese al-
guma, concorrer com ela. Essa relação comercial unilateral, uma 
vez que favorecia somente a metrópole, permaneceu até o iní-
cio do século XIX, ou seja, com a chegada da Família Real ao Bra-
sil, em 1808, resultando na abertura dos Portos, impulsionando 
assim a economia do país (geração de mercado interno), além 
de ampliar o leque de possibilidades, o qual poderia exportar 
produtos não somente à metrópole.

REBELIÕES E REVOLTAS
O ciclo econômico do ouro, no século XVIII, que se concen-

trou na região Sudeste, sobretudo em Minas Gerais, deu novos 
contrastes à formação da sociedade brasileira e espaço para no-
vas ideias políticas. Essa formação social culminou também nas 
famosas Rebeliões Nativistas e Rebeliões Separatistas, das quais 
se destacaram, por exemplo, a Revolta de Beckman e a Inconfi-
dência Mineira.
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Rebeliões Nativistas

Revolta de Filipe dos Santos: uma das revoltas nativistas

Introdução (o que foram / contexto histórico)
As revoltas nativistas foram aquelas que tiveram como cau-

sa principal o descontentamento dos colonos brasileiros com as 
medidas tomadas pela coroa portuguesa. Ocorreram entre o fi-
nal do século XVII e início do XVIII. A maior parte destas revoltas 
foi reprimida com violência pela coroa portuguesa, como forma 
de controlar seu domínio sobre a colônia brasileira.

Principais causas:
- Monopólio português do comércio de mercadorias.
- Preços elevados cobrados pelos produtos comercializados 

pelos portugueses.
- Medidas da metrópole que favoreciam os portugueses, 

principalmente os comerciantes .
- Conflitos culturais, políticos e comerciais entre colonos e 

portugueses.
- Altos impostos cobrados pela coroa portuguesa, principal-

mente sobre a extração de ouro realizada pelos colonos brasi-
leiros .

- Exploração colonial praticada por Portugal.
- Rígido controle, através de leis, imposto pela metrópole 

sobre o Brasil .

Principais revoltas nativistas:
- Revolta de Beckman
Ocorreu no Maranhão em 1684. Liderada por Manuel Be-

ckman, teve como causa principal a falta de mão de obra escrava 
e o desabastecimento e altos preços das mercadorias comercia-
lizadas pela Companhia Geral de Comércio do Estado do Mara-
nhão, criada pela coroa portuguesa em 1682.

- Guerra dos Emboabas
Ocorreu em Minas Gerais entre os anos de 1708 e 1709. 

Os bandeirantes paulistas queriam exclusividade na exploração 
das minas de ouro descobertas por eles. Porém, portugueses e 
colonos de outros estados (chamados de emboabas pelos pau-
listas) também queriam o direito de exploração. O conflito ocor-
reu pela disputa de exploração do ouro entre estes dois grupos.

- Guerra dos Mascates
Ocorreu em Pernambuco entre 1710 e 1711. Teve como 

principal causa a disputa política entre os senhores de engenho 
de Olinda e os mascates (comerciantes portugueses) pelo con-
trole de Pernambuco .

- Revolta de Filipe dos Santos
Também conhecida como Revolta de Vila Rica, ocorreu em 

Vila Rica (Minas Gerais), atual Ouro Preto, no ano de 1720. Lide-
rada por Filipe dos Santos, teve como causas:

- A cobrança de altos impostos e taxas pela coroa portugue-
sa sobre a exploração de ouro no Brasil.

- A criação das Casas de Fundição, criada para controlar e 
arrecadar impostos sobre o ouro encontrado na colônia .

- Proibição da circulação do ouro em pó, com punições seve-
ras para quem fosse pego com o ouro nesta condição.

- Monopólio das principais mercadorias pelos comerciantes 
portugueses.

- Outras revoltas nativistas:
- Revolta do Sal (São Paulo e Minas Gerais - 1710).
- Revolta da Cachaça (Rio de Janeiro - 1660 a 1661).
- Motins do Maneta (Salvador-BA - 1711)

Rebeliões Separatistas
As rebeliões separatistas foram movimentos que tinham 

como objetivo a separação do Brasil de Portugal, acontecendo, 
desta forma, no período anterior ao da independência brasileira .

Entre outras rebeliões separatistas destacam-se a inconfi-
dência mineira, a conjuração baiana, Revolta de Beckman e a 
revolução de Pernambuco .

Revolta de Beckman
A Revolta de Beckman foi uma rebelião nativista ocorrida na 

cidade de São Luís (estado do Maranhão) em 1684.
Causas principais
Grande insatisfação dos comerciantes, proprietários rurais 

e população em geral com a Companhia de Comércio do Mara-
nhão, instituída pela coroa portuguesa em 1682.

Os comerciantes reclamavam do monopólio da Companhia.
Os proprietários rurais contestavam os preços pelos quais a 

Companhia pagava por seus produtos.
Já grande parte da população maranhense estava insatisfei-

ta com a baixa qualidade e altos preços cobrados pelos produtos 
manufaturados comercializados pela Companhia na região. Ou-
tros produtos como trigo, bacalhau e vinho chegavam à região 
em quantidade insuficiente, demoravam para chegar e ainda vi-
nham em péssimas condições para o consumo.
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Havia também o problema de falta de mão de obra escrava 
na região. Os escravos fornecidos pela Companhia eram insufi-
cientes para as necessidades dos proprietários rurais . Uma so-
lução seria a escravização de indígenas, porém os jesuítas eram 
contrários .

Objetivo principal:
Finalizar as atividades da Companhia de Comércio do Mara-

nhão, para acabar com o monopólio.

Como ocorreu
Na noite de 24 de fevereiro de 1684, os irmãos Manuel e 

Tomás Beckman, dois proprietários rurais da região, com o apoio 
de comerciantes, invadiram e saquearam um depósito da Com-
panhia de Comércio do Maranhão. Os revoltosos também ex-
pulsaram os jesuítas da região e tiraram do poder o governador.

Reação de Portugal
A corte portuguesa enviou ao Maranhão um novo governa-

dor para acabar com a revolta e colocar ordem na região.
Os revoltosos foram presos e julgados. Os irmãos Beckman 

e Jorge Sampaio foram condenados a forca.

Conclusão
A Revolta de Beckman foi mais um movimento nativista que 

mostra os conflitos de interesses entre os colonos e a metrópo-
le. Foi uma revolta que mostrou os problemas de mão de obra e 
abastecimento na região do Maranhão. 

As ações da coroa portuguesa, que claramente favoreciam 
Portugal e prejudicava os interesses dos brasileiros, foram, mui-
tas vezes, motivos de reações violentas dos colonos. Geralmente 
eram reprimidas com violência, pois a coroa não abria mão da 
ordem e obediência em sua principal colônia .

Inconfidência mineira
A inconfidência mineira foi um movimento iniciado em 

1789, quando, após um declínio no resultado das minerações, 
o governo português imaginou que os mineiros estivessem so-
negando impostos. Isto gerou uma cobrança ainda maior de im-
postos e a entrega de parte dos bens dos cidadãos para o paga-
mento de suas dívidas.

Isto gerou um descontentamento ainda maior na popula-
ção e um movimento que visava derrubar o governo português. 
Dentre os líderes deste movimento, o nome de maior destaque 
é o de Joaquim Silvério dos Reis, o Tiradentes.

Com o insucesso da inconfidência mineira, Tiradentes assu-
miu toda a responsabilidade, sendo assim executado por meio 
da forca e posteriormente esquartejado, tendo partes do seu 
corpo expostas nas cidades onde havia buscado apoio.

Conjuração baiana
A conjuração baiana ocorreu em 1798, quando, após a 

transferência da capital do Brasil para o Rio de Janeiro, a econo-
mia baiana enfrentou uma grande dificuldade, gerando prejuí-
zos para muitas pessoas.

Isto fez com que uma parcela da população baiana passasse 
a enfrentar condições de vida miseráveis, agravadas pelos altos 
impostos que continuaram a ser cobrados pelo governo portu-
guês.

Assim, tanto pessoas mais pobres quanto membros da elite 
baiana se reuniram na conjuração baiana, que terminou com a 
grande maioria dos revoltosos sendo presos.

Revolução pernambucana
Em 1817, uma nova rebelião separatista aconteceu em Per-

nambuco, onde a população se revoltou com os altos impostos 
cobrados desde a mudança da família real portuguesa para o 
Brasil .

Esta foi uma das últimas grandes rebeliões separatistas do 
período pré-independência, sendo a última de grande destaque, 
sucedida pela independência do Brasil poucos anos depois .

A Insurreição Pernambucana, por outro lado, ocorrida em 
Pernambuco, resultou de uma situação posterior a um período 
de grandíssima importância para a região Nordeste do Brasil: 
o período da administração holandesa. Com a União Ibérica, 
partes do Nordeste brasileiro, sobretudo Pernambuco, foram 
ocupadas pelos povos flamengos, que lá estabeleceram um de-
senvolvimento econômico e social nunca visto na colônia brasi-
leira até então. Esse período foi também denominado de Brasil 
Holandês .

Foi uma revolta da população nordestina (a partir de 1645) 
contra o domínio holandês. Sob iniciativa dos senhores de en-
genho, os colonos foram mobilizados para lutarem. As batalhas 
das Tabocas e de Guararapes enfraqueceram o poderio dos in-
vasores europeus. Até que, na batalha de Campina de Taborda, 
em 1654, os holandeses foram derrotados e expulsos do País.

É considerada o marco inicial dos movimentos nativistas. 
Iniciada logo após a campanha pela expulsão dos invasores ho-
landeses, e de sua poderosa Companhia das Índias Ocidentais, 
é ali que pela primeira vez que se registrou a divergência entre 
os interesses dos colonos e os pretendidos pela Metrópole. Os 
habitantes de Pernambuco começaram a desenvolver a noção 
de que a própria colônia conseguiria administrar seus próprios 
destinos, até por que eles conseguiram expulsar os invasores 
praticamente sozinhos, num esforço que reuniu negros escra-
vos, brancos e indígenas lutando juntos, com um punhado de 
oficiais lusitanos nos altos postos de comando.

A crise do sistema colonial começou a agravar-se na segun-
da metade do século XVIII, ao mesmo tempo em que a situação 
da Europa tornava-se convulsiva com o advento da Revolução 
Francesa. Em 1808, a corte portuguesa deixou Portugal em di-
reção ao Brasil, dando início a um novo estágio de sua história, 
tirando-o da condição de colônia e elevando-o à categoria de 
Reino Unido, junto com Portugal de Algarves.

Para entender a série de eventos que eventualmente levaria 
à Revolução Francesa em 1789, é fundamental ter em mente 
o processo geral europeu de transformação das antigas monar-
quias feudais em Estados absolutistas, que ganhou sua mais 
famosa expressão neste reino. A partir do reinado do primeiro 
monarca da dinastia dos Bourbon, Henrique IV (1553-1610), os 
soberanos franceses habituaram-se a não convocar os Estados 
Gerais e deixar de lado os grandes senhores, preferindo nomear 
ministros burgueses para os cargos mais importantes do gover-
no .
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 No reinado do filho de Henrique IV, Luís XIII (1601-43), o 
soberano passaria a ser encarado como representante da von-
tade divina para o reino, sendo único intérprete dos interesses 
de Estado e, logo, principal símbolo da manutenção da ordem e 
da prosperidade da nação. Mas foi com o filho de Luís XIII, Luís 
XIV (1638-1715) – o Rei Sol - que o absolutismo francês assumiu 
sua forma máxima de expressão. Nas últimas décadas do século 
XVIII, o tataraneto de Luís XIV, Luís XVI (1754-93) ainda reinaria 
nos mesmos moldes ideológicos estabelecidos pelos seus ances-
trais .

A situação de França, no entanto, era agora crítica no pla-
no político-econômico. Contando com cerca de 25 milhões de 
habitantes, a sociedade era altamente estratificada. O topo da 
pirâmide era ocupado por cerca de 120 mil pessoas que deti-
nham cargos na Igreja, possuidoras de 10% das terras do reino. 
O chamado primeiro estado era isento de impostos, serviço mili-
tar e até mesmo julgamento em tribunais comuns. Já o segundo 
estado era composto por cerca de 400 mil nobres, a maioria dos 
quais vivia em seus próprios castelos ou na corte real em Versa-
lhes. Eles também não pagavam impostos, sendo sustentados 
pelo trabalho de 98% da população – que consistia, portanto, 
no terceiro estado, formado por mais de 24 milhões de pessoas 
de diversos setores sociais, incluindo a mais miserável parcela 
da população: os camponeses. Na época de Luís XVI, cerca de 
80% da renda destes era destinada ao pagamento de impostos.

Apoiado em tal frágil estrutura, o reino francês afundou com 
facilidade numa crise econômica ocasionada principalmente pe-
los gastos com as intervenções militares em conflitos externos. 
Em 1785, uma forte seca quase acabou com o rebanho bovino, 
e, em 1788, péssimos resultados na safra agrícola elevaram bru-
talmente os preços dos alimentos, fazendo a fome se alastrar. 

Aos milhares, os pedintes passaram a vagar pelo país, e al-
guns começaram a roubar e destruir castelos, muitas vezes as-
sassinando seus proprietários. Muitos culpavam a nobreza pela 
miséria em que o reino se encontrava. Na capital, Paris, ope-
rários e artesãos começaram a fazer greves, e desempregados 
saqueavam lojas. Manifestações contra a política econômica 
tornaram-se comuns .

Em 1789, para solucionar o grave déficit das contas públicas, 
o ministro de Finanças, Jacques Necker, propôs que o clero e a 
nobreza passassem a pagar impostos. A ideia foi rejeitada. Pou-
co depois, contudo, com o agravamento da crise, Luís XVI con-
vocaria os chamados Estados Gerais pela primeira vez em quase 
200 anos para discutir soluções. Nesta série de reuniões, cada 
estado tinha um voto em cada matéria discutida. Como seus in-
teresses eram bastante similares, clero e nobreza tendiam a vo-
tar juntos, invariavelmente ganhando todas as votações. No dia 
da abertura dos Estados Gerais de 1789, porém, o terceiro esta-
do pediu que a contagem de votos passasse a ser feita por cada 
deputado individual. Após um mês de impasse sobre a questão, 
ele se retiraria para uma sala separada, se autoproclamando em 
9 de julho como a Assembleia Nacional Constituinte. Incapaz de 
dissolver a reunião independente do terceiro estado, o rei orde-
nou que os outros dois estados se unissem a ele . Enquanto isso, 
contudo, ele convocou o Exército para sufocar o que via como 
uma sedição.

Abertura dos Estados Gerais em 5 de Maio de 1789. Obra 
de Isidore-Stanislaus Helman (1743-1806) e Charles Monnet 

(1732-1808).

Quando a notícia da traição de Luís XVI se espalhou, grande 
parte da população se revoltou. Em 14 de julho, uma multidão 
invadiu os arsenais do governo e se apoderou de cerca de 30 
mil mosquetes, rumando depois até a Bastilha, antiga fortale-
za onde o governo encarcerava os opositores, e tomou-a após 
algumas horas de combate. Embora estivesse praticamente de-
sativada na ocasião, ela constituía um dos maiores símbolos do 
absolutismo, e sua queda costuma ser tratada com o marco zero 
da Revolução Francesa.

A Tomada da Bastilha, pintura de Jean-Pierre Louis Houël, 
1789. O fato é considerado o marco inicial da Revolução Fran-

cesa.

Quando a notícia se espalhou, mais levantes se alastrariam 
pelo país afora. A sublevação generalizada possibilitou que a 
Assembleia Constituinte abolisse as leis feudais que ainda vi-
goravam, suprimindo leis ainda em vigência que privilegiavam 
clero e nobreza. Além disso, grupos populares armados foram 
transformados na chamada Guarda Nacional, cuja missão era 
proteger a Assembleia de ataques. 
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Em 26 de agosto seria proclamada a Declaração dos Direitos 
do Homem e do Cidadão. Fortemente inspirada pelo movimento 
iluminista, o documento estabelecia a liberdade e a igualdade 
de todos perante a lei, além de estabelecer a presunção de ino-
cência e liberdade de opinião.

Nos dois anos que se seguiriam, Luís XVI e sua família per-
maneceram confinados em um palácio em Paris. Neste período, 
aconteceu a promulgação da primeira Constituição da França, 
em 1791. A Carta Magna francesa estabelecia a divisão entre 
os três poderes do Estado e definia a monarquia constitucio-
nal como forma de governo. O rei seria o chefe do Executivo, 
tendo a prerrogativa para vetar leis, mas seu poder ainda es-
taria limitado pelas normas constitucionais. O voto para eleger 
aqueles que seriam os 745 membros do Legislativo, porém, seria 
censitário – o que significava que apenas uma pequena parcela 
da população poderia votar. Em junho de 1791 ocorreria uma 
tentativa de fuga da família real para a Áustria, terra de nasci-
mento da rainha Maria Antonieta. Detidos a poucos quilômetros 
da fronteira, eles seriam reconduzidos para o palácio parisiense, 
apenas para serem presos pouco depois sob a acusação de cons-
piração contra o Estado.

Com a prisão do rei, o governo passou para as mãos do cha-
mado Conselho Executivo Provisório, liderado pelo advogado 
George-Jacques Danton. A Assembleia Nacional foi dissolvida e 
substituída pela Convenção Nacional, cujo controle era disputa-
do pelos jacobinos – defensores da República e representantes 
da pequena e média burguesia - e pelos girondinos – políticos 
moderados que procuravam negociar com a monarquia. Em 22 
de setembro, foi proclamada a República e, em 21 de janeiro do 
ano seguinte, Luís XVI foi executado na guilhotina.

Rei Luís XVI da França. Pintura de Antoine-François Callet, 
1789.

Uma Constituição Republicana foi em breve elaborada, con-
cedendo o sufrágio universal masculino. Agora predominantes 
na Convenção Nacional por sua vitória nas eleições, os jacobinos 
tiveram a força necessária para enfrentar a investida contrarre-
volucionária liderada pela Áustria. Em abril de 1793, foi criado 
o Comitê de Salvação Pública, que convocaria cerca de 300 mil 
homens para a guerra. Além disso, foi criado o Tribunal Revolu-
cionário, que julgaria diversos suspeitos de traição. Era o início 
da época do chamado Terror, que até 1794 executaria cerca de 
35 mil pessoas, entre elas a antiga rainha Maria Antonieta e o 
próprio George-Jacques Danton.

O governo jacobino foi de início bastante popular, uma vez 
que criou impostos sobre os ricos, aprovou leis fixando tetos 
para preços de produtos, regulamentou salários, abriu escolas 
públicas, repartiu bens de nobres exilados e promoveu a refor-
ma agrária. Como rompera com a Igreja Católica anteriormente, 
também instituiu o divórcio e a liberdade religiosa, além de abo-
lir a escravidão nas colônias francesas. Em junho de 1794, as tro-
pas francesas obtiveram uma vitória decisiva em cima dos exér-
citos invasores. Em breve, contudo, os principais líderes jacobi-
nos, como Robespierre e Saint-Just, estariam se voltando contra 
militantes ainda mais radicais, o que os faria perder apoio popu-
lar. Em 27 de julho de 1794, eles seriam derrubados do poder 
pelos girondinos no chamado golpe do 9 Termidor, e acabariam 
na guilhotina. Algumas medidas implementadas pelos jacobinos 
seriam canceladas pelo novo governo, como o tabelamento dos 
preços e o fim da escravidão nas colônias. Ao mesmo tempo, a 
população de Paris foi desarmada para evitar outras revoltas.

Tal medida já evidenciava o caráter essencialmente conser-
vador que teria o governo girondino. Em 1795 seria aprovada 
uma nova Constituição. De caráter liberal, ela acabou reintrodu-
ziu o voto censitário e colocou o poder Executivo nas mãos do 
chamado Diretório, órgão que seria composto por cinco pessoas 
eleitas entre os deputados. Durante esse período, além da ten-
são da guerra e dificuldades financeiras, o governo sofreu ata-
ques internos por jacobinos e monarquistas. Para conter essas 
manifestações, o Diretório pediu ajuda ao Exército e, em 1795, 
o jovem e promissor general Napoleão Bonaparte foi escolhi-
do para organizar a defesa interna do país. Graças ao seu êxito, 
Napoleão acabou tornando-se uma importante força política na 
França. Seu prestígio cresceu tanto que, em 1799, ele foi convi-
dado a fazer parte do Diretório. Em 9 de novembro do mesmo 
ano – no golpe conhecido como 18 Brumário – Napoleão anun-
ciou que iria dissolver o Parlamento e substituir o calendário por 
três cônsules provisórios, dos quais ele era evidentemente o 
mais importante. Era o início da Era Napoleônica.

Transferência da corte e período joanino
OPeríodo Joaninofoi a época da história doBrasil coloniali-

niciada com a vinda de D. João VI e a Corte portuguesa em 1808. 
Nesse período, o Brasil sofreu uma série de alterações para dar 
suporte ao abrigo da Corte, que permaneceu na colônia até 
1821, quando D. João VI, por pressão das cortes portuguesas, re-
tornou para Portugal. Os historiadores afirmam que essa trans-
ferência da Corte para o Rio de Janeiro contribuiu para adiantar 
aindependência do Brasil .
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Antecedentes
A transferência da Corte portuguesa para o Brasil estava re-

lacionada com os eventos que aconteciam na Europa durante 
operíodo napoleônico. O imperador da França, Napoleão Bo-
naparte, determinou oBloqueio Continentalem 1806, que proi-
bia as nações europeias de comercializar com a Inglaterra.

Essa medida foi tomada como forma de sufocar a econo-
mia inglesa e forçar a derrota desse país, uma vez que a França 
mostrava-se incapaz de invadir a Inglaterra. Para impor o Blo-
queio Continental, Napoleão ordenou ainvasão da Espanha e de 
Portugal. As tropas francesas invadiram Portugal oficialmente 
em 1807. Em razão disso, D. João VI ordenou a transferência da 
Corte portuguesa para o Brasil.

O embarque da Corte portuguesa aconteceu entre os dias 
25 e 27 de novembro de 1807. Estima-se que de10 a 15 mil pes-
soas tenham se mudado para o Brasiljunto com o rei português. 
Durante essa viagem, muitos desafios foram enfrentados, como 
tempestades, falta de alimentos e surto de piolhos. D. João VI 
trouxe toda a estrutura de poder de Lisboa para o Rio de Janeiro, 
incluindo importantes obras de arte e literárias e os recursos dos 
cofres reais etc.

D. João VI chegou à cidade de Salvador em janeiro de 1808 
e em março do mesmo ano desembarcou na cidade do Rio de 
Janeiro. A transferência da Corte demandou que a cidade de Rio 
de Janeiro fosse modernizada de forma a receber a estrutura 
administrativa do Reino. Com isso, mudanças profundas acon-
teceram no Brasil .

Período joanino
A primeira grande medida tomada por D. João VI, assim que 

chegou ao Brasil, foi promover aabertura dos portos brasileiros 
para as “nações amigas”, o que na prática significava apenas a 
Inglaterra – grande aliado e parceiro econômico de Portugal. 
Com essa medida, Portugal colocava fim ao exclusivo colonial e 
dava permissão aos comerciantes e grandes proprietários bra-
sileiros para comercializar seus produtos diretamente com os 
ingleses.

D. João VI também revogou o decreto que proibia a ins-
talação de manufaturas no país e incentivou a importação de 
matérias-primas utilizadas nessa produção. Além disso, o rei au-
torizou a construção de faculdades de medicina e de museus e 
bibliotecas na cidade do Rio de Janeiro. Essas medidas possibili-
taram um grande desenvolvimento intelectual na colônia.

A partir dessas ações, o Brasil passou a receber grandes no-
mes da ciência e das artes. O historiador Boris Fausto afirma que 
John Mawe e Saint-Hilaire foram ao Rio de Janeiro durante o 
período joanino. O Brasil também recebeu um grande número 
de imigrantes, e isso fez com que a população do Rio de Janeiro 
dobrasse de 50 mil para 100 mil habitantes nessa época.

D. João VI permitiu ainda a criação de tipografias no Brasil, 
com isso, houve o surgimento dos primeiros jornais, comoA Ga-
zeta do Rio de Janeiro,primeiro jornal fundado no Brasil. As pu-
blicações da imprensa, no entanto, sofriam censura, e notícias 
contra o governo e contra o catolicismo não eram permitidas.

A transferência da Corte também gerou insatisfação em 
muitos colonos. A presença de milhares de pessoas da aristo-
cracia portuguesa causou descontentamento entre parte desses 
colonos, principalmente porque D. João VI passou a distribuir 
cargos e privilégios para aristocratas portugueses em detrimen-

to das elites locais. Além disso, para financiar os altos gastos da 
Corte portuguesa, o rei impôs uma política de aumento de im-
postos, o que desagradou a todos na colônia.

Um dos reflexos diretos desse descontentamento manifes-
tou-se em Pernambuco, onde as elites locais, insatisfeitas com a 
crise econômica, a alta de impostos, a distribuição de privilégios 
para portugueses e influenciadas pelos ideaisiluministas, inicia-
ram um movimento de caráter separatista e republicano, que 
controlou a região de março a maio de 1817. Esse movimento, 
conhecido comoRevolução Pernambucana, foi intensamente re-
primido, e parte de seus líderes foi morta e martirizada como 
exemplo .

Napolítica externa, a Corou portuguesa meteu-se em duas 
disputas, e a primeira delas foi com a França. Como represália 
pela invasão de Portugal, D. João VI, incentivado pela Inglater-
ra, ordenou a invasão daGuiana Francesaem 1809, local que foi 
dominado pelos portugueses até 1817. Outra grande disputa 
ocorreu no sul pela posse daCisplatina, oficialmente invadida 
em 1811 .

A partir de 1815, como resposta à pressão que sofria dos 
países membros do Congresso de Viena, D. João VI elevou o Bra-
sil para acondição de reino, assim, foi formado oReino de Por-
tugal, do Brasil e Algarves. D. João VI sofria pressão ainda para 
retornar para Portugal, uma vez que as turbulências do período 
napoleônico haviam sido finalizadas.

Por fim, o retorno do rei português para Portugal aconteceu 
como consequência dos eventos daRevolução Liberal do Porto . 
As cortes portuguesas iniciaram uma série de mudanças de ca-
ráter liberal em Portugal a partir de 1820 e exigiram o retorno 
imediato do rei D. João VI para Lisboa. O rei, temendo perder 
o trono português, regressou para Lisboa, deixando seu filho, 
Pedro, como regente do Brasil. As medidas tomadas pelas cortes 
portugueses e as pressões que foram realizadas depois sobre 
Pedro de Alcântara levaram-no a conduzir o processo deinde-
pendência do Brasil.

Bandeirantes
OsBandeirantesempreenderam várias expedições deno-

minadas de bandeiras. Estas reuniam indivíduos que iam aos 
sertões coloniais com a intenção de capturar indígenas para 
uso como mão de obra escrava. Nestas primeiras expedições, 
o armamento básico utilizado eram arco e flecha (mesmo po-
derio bélico de muitos indígenas que se intencionava capturar). 
Por conta de seus propósitos, muitas bandeiras se constituíram 
como verdadeiras expedições de apresamento. No contexto 
daUnião Ibérica(1580-1640), os bandeirantes ultrapassaram os 
limites doTratado de Tordesilhas(1494) e ampliaram os domínios 
portugueses na América.

Na segunda metade do século XVII, o contexto de crise eco-
nômica que assolou o Império Português na Europa e suas pos-
sessões ultramarinas na América e na África foi desencadeado 
por uma série de investidas de outras nações. Colônias na África 
foram tomadas pelos holandeses e o açúcar brasileiro enfren-
tava a concorrência do açúcar produzido nas Antilhas. Naquela 
situação, a Coroa portuguesa estimulou a procura por metais 
preciosos em suas colônias. As bandeiras somaram-se à expe-
dições oficiais financiadas pela própria Coroa denominadas de 
Entradas. Mas quais eras suas diferenças?
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As entradas podem ser consideradas como expedições ofi-
ciais de exploração do território na busca por suas potencialida-
des econômicas. As bandeiras podem ser tomadas como expedi-
ções fortemente armadas organizadas por particulares. Os prin-
cipais objetivos dessas expedições foram a busca por mão de 
obra indígena; guerras e escravidão de muitos indígenas hostis à 
colonização; localização e destruição dequilombosformados por 
negros e indígenas fugidos dos núcleos coloniais e a busca por 
metais preciosos .

Os mais conhecidos bandeirantes eram, em sua grande 
maioria, da região paulista. Dentre eles se destacaram:Antônio 
Raposo Tavares,Domingos Jorge Velho, Morais Navarro, Domin-
gos Calheiros, Estevão Parente, Fernão Dias Paes, Manuel Bor-
ba Gato, Bartolomeu Bueno da Silva, Pascoal Moreira Cabral e 
André Fernandes. Os bandeirantes encontraram ouro por volta 
de 1695. Dali em diante, empreenderam outras “descobertas” 
em regiões dos atuais Estados de Minas Gerais, Mato Grosso e 
Goiás. Quem circular pelas rodovias, avenidas, praças e ruas de 
São Paulo certamente se verá rodeado de homenagens a esses 
indivíduos.

Domingos Jorge Velho, bandeirante paulista. Pintura de Be-
nedito Calixto, 1903.

Na historiografia, as representações de que os bandeirantes 
foram responsáveis pelas riquezas de nosso país; verdadeiros 
desbravadores do sertão brasileiro; ampliadores de limites ter-
ritoriais e incansáveis expedicionários na busca por metais e pe-
dras preciosas acabou por reduzir o caráter muito mais comple-
xo da colonização e do papel desempenhado por estes sujeitos. 
As representações a eles atribuídas e as homenagens que ainda 
hoje lhes são feitas dificultam uma compreensão maior sobre o 
complexo funcionamento da sociedade colonial.

Como dito, desde o início da colonização, os bandeirantes 
se lançaram ao apresamento de indígenas, chegando muitas ve-
zes a invadir Missões Jesuíticas, onde milhares de índios viven-
ciavam outros processos de desestruturação cultural com base 
na evangelização e catequese. Conforme apontou John Mon-
teiro, ao longo do século XVII, colonos de São Paulo, assolaram 
centenas de aldeias indígenas em várias regiões e trouxeram mi-
lhares de índios de diferentes grupos étnicos para suas fazendas, 
obrigando-os a trabalhar de modo compulsório. 

As frequentes expedições bandeirantistas alimentaram um 
verdadeiro sistema de mão de obra indígena no planalto paulis-
ta que possibilitou a produção e o transporte de gêneros agrí-
colas para abastecimento de uma complexa rede comercial que 
incluía outras partes da América Portuguesa e mesmo outras 
bandas do Atlântico Meridional. Estas questões ainda precisam 
ser analisadas com maior atenção pelos pesquisadores contem-
porâneos.
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Arquivado em:Brasil Colônia,História do Brasil
Fonte: https://www.infoescola.com/historia-do-brasil/ban-

deirantes/

Jesuítas no Brasil Colonial
Os jesuítas são religiosos da Igreja Católica que fazem par-

te da Companhia de Jesus. Esta ordem religiosa foi fundada em 
1534 por Inácio de Loiola. A Companhia de Jesus foi criada logo 
após a Reforma Protestante (século XVI), como uma forma de 
barrar o avanço do protestantismo no mundo. Portanto, esta or-
dem religiosa foi criada no contexto da Contrarreforma Católica. 
Os primeiros jesuítas chegaram ao Brasil no ano de 1549, com a 
expedição de Tomé de Souza.

Objetivos dos jesuítas no período da colonização brasileira:
- Levar o catolicismo para as regiões recém-descobertas, no 

século XVI, principalmente à América;
- Catequizar os índios americanos, transmitindo-lhes as lín-

guas portuguesa e espanhola, os costumes europeus e a religião 
católica;

- Difundir o catolicismo na Índia, China e África, evitando o 
avanço do protestantismo nestas regiões;

- Construir e desenvolver escolas católicas em diversas re-
giões do mundo.

Podemos destacar os seguintes jesuítas que vieram ao Bra-
sil no século XVI: Padre Manoel da Nóbrega, Padre José de An-
chieta e Padre Antônio Vieira. Em 1760, alegando conspiração 
contra o reino português, o marquês de Pombal expulsou os je-
suítas do Brasil, confiscando os bens da ordem.

Fonte: https://www.suapesquisa.com/religiaosociais/jesui-
tas.htm

Após a deflagração da Revolução de Avis, Portugal passou 
por um processo de mudanças onde a nacionalização dos impos-
tos, leis e exércitos favoreceram a ascendência das atividades 
comerciais de sua burguesia mercantil. A prosperidade material 
alcançada por meio desse conjunto de medidas ofereceu condi-
ções para o investimento em novas empreitadas mercantis.
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Nesse período, as principais rotas comerciais estavam vol-
tadas no trânsito entre a Ásia (China, Pérsia, Japão e Índia) e as 
nações mercantilistas europeias. Parte desse câmbio de merca-
dorias era intermediada pelos muçulmanos que, via Mar Medi-
terrâneo, introduziam as especiarias orientais na Europa. Pelas 
vias terrestres, os comerciantes italianos monopolizavam a en-
trada de produtos orientais no continente.

A burguesia portuguesa, buscando se livrar dos altos pre-
ços cobrados por esses intermediários e almejando maiores lu-
cros, tentaram consolidar novas rotas marítimas que fizessem 
o contato direto com os comerciantes orientais . Patrocinados 
pelo interesse do infante Dom Henrique, vários navegadores, 
cartógrafos, cosmógrafos e homens do mar foram reunidos na 
região de Sagres, que se tornou um grande centro da tecnologia 
marítima da época.

Em 1415, a Conquista de Ceuta iniciou um processo de 
consolidação de colônias portuguesas na costa africana e de 
algumas ilhas do Oceano Atlântico. Esse primeiro momento da 
expansão marítima portuguesa alcançou seu ápice quando os 
navios portugueses ultrapassaram o Cabo das Tormentas (atual 
Cabo da Boa Esperança), que até então era um dos limites do 
mundo conhecido.

É interessante notar que mesmo com as inovações tecnoló-
gicas e o grande interesse comercial do mundo moderno, vários 
mitos Antigos e Medievais faziam da experiência ultramarina um 
grande desafio. Os marinheiros e navegadores da época temiam 
a brutalidade dos mares além das Tormentas. Diversos relatos 
fazem referência sobre as temperaturas escaldantes e as feras 
do mar que habitavam tais regiões marítimas.

No ano de 1497, o navegador Vasco da Gama empreendeu 
as últimas explorações que concretizaram a rota rumo às Índias, 
via a circunavegação do continente africano. Com essa desco-
berta o projeto de expansão marítima de Portugal parecia ter 
concretizado seus planos. No entanto, o início das explorações 
marítimas espanholas firmou uma concorrência entre Portugal 
e Espanha que abriu caminho para um conjunto de acordos di-
plomáticos (Bula Intercoetera e Tratado de Tordesilhas) que pre-
estabeleceram os territórios a serem explorados por ambas as 
nações.

O processo de expansão marítima português chegou ao seu 
auge quando, em 1500, o navegador Pedro Álvares Cabral anun-
ciou a descoberta das terras brasileiras. Mesmo alegando a des-
coberta nessa época, alguns historiadores defendem que essa 
descoberta foi estabelecida anteriormente. Anos depois, com a 
ascensão do processo de expansão marítima de outras nações 
europeias e a decadência dos empreendimentos comercias por-
tugueses no Oriente, as terras do Brasil tornaram-se o principal 
foco do mercantilismo português.

Fonte: https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/historiage-
ral/a-expansao-maritima-portuguesa.htm

A organização político-administrativa; a expansão territo-
rial; os tratados de limites.

Conforme sabemos, a atual configuração do território bra-
sileiro é bem diferente daquela que foi originalmente estipulada 
pelo Tratado de Tordesilhas, em 1494. A explicação para a am-
pliação de nossos territórios está atrelada a uma série de acon-

tecimentos de ordem política, econômica e social que, com pas-
sar do tempo, não mais poderiam ser suportadas pelo acordo 
assinado entre Portugal e Espanha no final do século XV.

Um primeiro evento que permitiu a expansão foi a União 
Ibérica, que entre 1580 e 1640 colocou as possessões lusas e his-
pânicas sob controle de um mesmo governo. Nesse momento, 
a necessidade de se respeitar fronteiras acabou sendo pratica-
mente invalidada. Contudo, não podemos pensar que o surgi-
mento de novos focos de colonização se deu somente após esse 
novo contexto.

Desde muito tempo, personagens do ambiente colonial ex-
trapolaram a Linha do Tratado de Tordesilhas. Os bandeirantes 
saíram da região paulista em busca de índios, drogas do sertão 
e pedras preciosas para atender suas demandas econômicas . 
Ao mesmo tempo, cumprindo seu ideal religioso, padres inte-
grantes da Ordem de Jesus vagaram pelo território formando re-
duções onde disseminavam o cristianismo entre as populações 
indígenas.

Por outro lado, a criação de gado também foi de fundamen-
tal importância na conquista desses novos territórios. O interes-
se dos senhores de engenho e da metrópole em não ocupar as 
terras litorâneas com a pecuária possibilitou que outras regiões 
fossem alvo dessa crescente atividade econômica. Paralelamen-
te, o próprio desenvolvimento da economia mineradora tam-
bém fundou áreas de domínio português para fora das frontei-
ras originais.

Para que esses fenômenos espontâneos fossem reconhe-
cidos, autoridades portuguesas e espanholas se reuniram para 
criar novos acordos fronteiriços. O primeiro foi firmado pelo 
Tratado de Utrecht, em 1713. Segundo este documento, os es-
panhóis reconheciam o domínio português na colônia de Sacra-
mento. Insatisfeitos com a medida, os colonos de Buenos Aires 
fundaram a cidade de Montevidéu. Logo em seguida, os lusita-
nos criaram o Forte do Rio Grande, para garantir suas posses ao 
sul .

O Tratado de Madri, de 1750, seria criado para oficialmente 
anular os ditames propostos pelo Tratado de Tordesilhas. Segun-
do esse documento, o reconhecimento das fronteiras passaria a 
adotar o princípio de utis possidetis. Isso significava que quem 
ocupasse primeiro uma região teria seu direito de posse. Dessa 
forma, Portugal garantiu o controle das regiões da Amazônia e 
do Mato Grosso. Contudo, os lusitanos abriram mão da colônia 
de Sacramento pela região dos Sete Povos das Missões.

A medida incomodou os jesuítas e índios que habitavam a 
região de Sete Povos. Entre 1753 e 1756, estes se voltaram con-
tra a dominação portuguesa em uma série de conflitos que mar-
caram as chamadas “guerras guaraníticas”. Com isso, o Tratado 
de Madri foi anulado em 1761. Em 1777, o Tratado de Santo 
Idelfonso estabelecia que a Espanha ficasse com as colônias de 
Sacramento e os Sete Povos. Em contrapartida, Portugal con-
quistou a ilha de Santa Catarina e boa parte do Rio Grande do 
Sul.

Somente em 1801, a assinatura do Tratado de Badajós deu 
fim aos conflitos e disputas envolvendo as nações ibéricas. De 
acordo com seu texto, o novo acordo estabelecia que a Espanha 
abriria mão do controle sobre os Sete Povos das Missões. Além 
disso, a região de Sacramento seria definitivamente desocupada 
pelos lusitanos. Com isso, o projeto inicialmente proposto pelo 
Tratado de Madri foi retomado.
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Fonte: https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/historiado-
brasil/a-expansao-territorial-os-tratados-limites.htm

A agricultura de exportação como solução; a presença 
holandesa; a interiorização da colonização; a mineração e a 

economia colonial

Esperada desde o início das atividades exploratórias sob 
terras brasileiras, a descoberta de metais preciosos pela admi-
nistração colonial portuguesa só aconteceu no fim do século 
XVII. O anúncio dessa nova atividade de exploração inaugurou 
uma nova fase da história do Brasil colonial.

Desde então, a chegada dos portugueses atraídos pelo ouro 
e pela prata motivou um processo de povoamento das regiões 
interioranas no país. Essa ocupação do interior se fez presente 
desde o período da União Ibérica (1580-1640), quando o domí-
nio espanhol e a falta de escravos impulsionaram os bandeiran-
tes a desbravarem os sertões. Foi por meio dessas empreitadas, 
que as primeiras regiões auríferas foram descobertas na região 
de Minas Gerais e, posteriormente, Mato Grosso e Goiás.

A região, inicialmente explorada pelos bandeirantes nativos, 
logo assistiu a chegada de vários súditos da Coroa Portuguesa. 
A corrida pelo ouro chegou a provocar um conflito entre portu-
gueses e bandeirantes, que ficou conhecida como A Guerra dos 
Emboabas. Depois de garantido o controle sobre tais regiões, a 
metrópole também teve preocupação em aprimorar seu siste-
ma de tributação e fiscalização sobre as possessões auríferas.

As áreas mineradoras passaram a ser cercadas por oficias 
do poder metropolitano e novos impostos foram criados na 
época. Nas casas de fundição, o ouro era fundido e marcado 
pelo brasão da Coroa Portuguesa. Vários impostos foram cria-
dos sobre a atividade mineradora e à medida que as reservas se 
escasseavam as cobranças só aumentavam. Ainda assim o con-
trabando era uma atividade recorrente. A opressão portuguesa 
recebeu forte resposta como na Revolta de Filipe do Santos e na 
Inconfidência Mineira.

Além de potencializarem as tensões entre a colônia e a 
metrópole, a mineração também trouxe certa dinamicidade na 
economia interna. A pecuária e a agricultura nas regiões Sul e 
Nordeste cresceram com a demanda por víveres nas regiões mi-
neradoras. Ao mesmo tempo, a mineração imprimiu outra dinâ-
mica na trajetória econômica dessas regiões, já que o foco das 
atividades iniciou-se nos centros urbanos para só depois, com a 
decadência da mineração, se voltar para o campo.

Fonte: https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/historiado-
brasil/economia-mineradora.htm

A sociedade colonial; os indígenas e a reação à conquista; 
as lutas dos negros; os movimentos nativistas.

Durante muito tempo, as rebeliões coloniais acontecidas no 
Brasil foram interpretadas por meio de parâmetros que escapa-
vam da natureza assumida pelas experiências que foram histori-
camente desenvolvidas.

Ainda hoje, sabemos que algumas pessoas aprendem ou in-
terpretam as rebeliões coloniais em bloco, julgando, quase sem-
pre, todos os eventos como uma prova incontestável do desejo e 
da luta pela romântica e patriótica autonomia política da nação.

De fato, várias revoltas, motins e conspirações marcaram o 
nosso passado colonial e revelavam a insatisfação dos colonos e 
a dificuldade de controle por parte das forças metropolitanas. 
Contudo, dizer que eles lutavam pela autonomia do nosso povo 
ou defendiam a construção de uma nação autônoma incorre em 
um grande equívoco. Afinal de contas, as ideias de povo ou na-
ção brasileira nem sequer eram debatidos nos meios intelectu-
ais da época.

Observando os primeiros conflitos ocorridos na colônia, 
observamos que a intenção fundamental era a de promover al-
gumas mudanças nas exigências e práticas impostas pela me-
trópole. Em nenhum momento, as primeiras grandes revoltas, 
acontecidas entre os séculos XVII e XVIII, pretendiam extinguir o 
pacto colonial ou estabelecer a independência da América Por-
tuguesa. Com isso, temos mais um argumento que vai contra a 
tradicional interpretação dada aos levantes decorridos no perí-
odo colonial .

Conhecidos comorevoltas nativistas, esses movimentos ti-
veram início no século XVII, momento em que diversas regiões 
da colônia enfrentavam sérias dificuldades econômicas prove-
nientes da crise da economia açucareira.

Adentrando o século XVIII, vemos que essas rebeliões per-
sistem com a rigorosa fiscalização imposta por Portugal nessa 
mesma época.

Entre as maioresrebeliões nativistasdestacamos a Revolta 
de Beckman (1684), a Guerra dos Emboabas (1708), a Guerra 
dos Mascates (1710) e a Revolta de Filipe dos Santos (1720).

Movimentos Nativistas – Brasil Colônia e Portugal

Asrevoltas nativistasforam um conjunto de movimentos 
locais que geraram conflitos entre o Brasil Colônia e Portugal.

O termo nativista provém da ideia de “nativismo”, que é o 
sentimento de apego e defesa pela terra em que nasceu. Esses 
movimentos expressavam o descontentamento da aristocracia 
rural da colônia, incluindo donos de terras e escravos, perante 
a Coroa Portuguesa.

Os primeiros conflitos foram a Aclamação de Amador Bue-
no da Ribeira como rei de São Paulo; a Revolta dos irmãos Be-
ckman, ocorrida no Maranhão; a guerra dos Emboabas, em Mi-
nas Gerais; a Guerra dos Mascates, em Pernambuco; e de Filipe 
Santos, em Minas.

Dentre esses conflitos destacamos a de Amador Bueno e 
dos Emboadas para análise. Em 1640, depois da cisão da União 
Ibérica, há a restauração do trono português por D.João IV, o 
fato agradou as colônias, menos a Vila de São Paulo. Os paulis-
tas, num sentimento de separação, decidiram aclamar o paulista 
Amador Bueno da Ribeira como rei de São Paulo, Amador recu-
sou e saiu às ruas apoiando a coroação de D. João IV.

Em 1709, ocorreu a Guerra dos Emboadas, em Minas Ge-
rais, a principal causa foi a posse das minas que eram disputadas 
entre paulistas e forasteiros (emboadas). A principal consequên-
cia desse conflito foi a criação da nova Capitania de São Paulo e 
Minas de Ouro, separada do Rio de Janeiro , sendo Antônio de 
Albuquerque Coelho de Carvalho.

Uma das consequências da Guerra dos Emboadas foi a ele-
vação da Vila de São Paulo a categoria de cidade em 1711. Em 
1720, Minas foi separada da Capitania de São Paulo.
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Independente das causas e consequências dos conflitos ci-
tados e dos demais relatados pela nossa históra, verifica-se que 
desde o século XVIII, muitas dessas revoltas eram incompatíveis 
com os interesses entre colonos e portugueses.

Muitas dessas revoltas não tinham como causa ou conse-
quência uma ruptura final da relação colônia-metrópole , mas a 
manifestação por reformas que atendessem interesses e neces-
sidades locais .

Outras manifestações, inspiradas no pensamento da Revo-
lução Francesa (1789) e na independências das treze colônias da 
América do Norte, defendiam um sentimento separatista numa 
forma de organizar a vida e ambiente colonial a partir de uma 
ruptura com Portugal. Porém, muitos dos ideias dessas revoltas 
conservavam a ordem escravocrata e o poder centralizado nas 
elites aristocráticas da época.

Brasil Colonial – Revoltas Nativistas
Episódio de Amador Bueno (1641)

A aclamação de Amador Bueno da Ribeira como rei de São 
Paulo ocorreu a 1º de abril de 1641. Essa manifestação foi moti-
vada pela notícia de Restauração portuguesa, que gerou insatis-
fação entre a população paulista.

Essa população extremamente pobre, constituía-se de ru-
des lavradores e um grande número de castelhanos que se ha-
viam fixado na capitania durante o período da União Peninsular.

A Coroa simplesmente ignorava São Paulo desde os primór-
dios da colonização. Por meio da tentativa de escolha de seu 
próprio governante, seus habitantes pretendiam repudiar a ad-
ministração portuguesa. Eles procuravam também impedir que 
o declínio econômico de Portugal prejudicasse ainda mais a já 
calamitosa situação da capitania.

O rico paulista Amador Bueno, porém não concordou com 
seus conterrâneos. Ele refugiou-se no mosteiro de São Bento 
para evitar que uma pequena multidão, chefiada pelos espa-
nhóis Francisco e Baltazar de Lemos, o aclamasse como rei. Gra-
ças à recusa, o episódio não assumiu grandes proporções.

 

Insurreição Pernambucana (1645)

A Insurreição Pernambucana também teve caráter nativis-
ta. Seus líderes procuraram defender os interesses dos colonos 
do Brasil contra a política de expropriação da WIC (Companhia 
das Índias Ocidentais), no período final da invasão holandesa ao 
Nordeste .

O Movimento pernambucano não teve, porém, uma cono-
tação eminentemente antilusitana. Ele representou, apenas, a 
primeira tomada de posição do latifundiário açucareiro, setor 
majoritário da classe dominante colonial, em favor da terra e de 
seus privilégios.

A Revolta dos Beckman (1684)
No final do século XVII, as atividades produtivas do Mara-

nhão foram prejudicadas por dois fatores:

Firme posição dos jesuítas em defesa dos índios contra os 
colonos que queriam escravizá-los.

As atividades da Companhia Geral do Comércio do Estado 
do Maranhão, fundada em 1682 e encarregada de monopolizar 
todas as relações comerciais da região Norte do Brasil.

O papel dos Jesuítas

Recém-chegado ao Maranhão, em princípios de 1653, o pa-
dre Antônio Vieira logo se revelou um ardoroso defensor dos 
pontos de vista da Companhia de Jesus, a respeito da escravidão 
do gentio. Por longo tempo, apesar dos esforços dos jesuítas, o 
governo português admitiu o apresamento do silvícola por mo-
tivo de “guerra justa”.

Todavia, pressionado por Vieira, D. João IV, pelo Alvará de 
1º de abril de 1680, proibiu a escravidão indígena. A partir desta 
data, o rei só permitiria o trabalho dos aborígines nas missões 
inacianas. Em represália, os colonos de São Luís do Maranhão 
invadiram os colégios dos jesuítas, prendendo os padres e ex-
pulsando-os para Lisboa.

O papel da Companhia Geral do Comércio do Estado do 
Maranhão

A Companhia Geral do Comércio do Estado do Maranhão, 
criada em 1682, objetivava:

Monopolizar o comércio importador e exportador da região 
Norte do Brasil; introduzir escravos negros e gêneros neces-
sários à população da área, recebendo em pagamento drogas 
locais (com essa finalidade foi assinado um contrato válido por 
vinte anos, no qual ficou estipulado que a Companhia do Co-
mércio do Maranhão se obrigaria a trazer, durante esse tempo, 
10.000 negros a preços previamente especificados).

Entretanto, a atuação da Companhia produziu apenas resul-
tados desastrosos. As mais diversas irregularidades eram prati-
cadas pelos funcionários do órgão monopolizador.

Além disso, as mercadorias europeias trazidas ao Brasil 
pela Companhia eram de qualidade inferior: não obstante, seus 
representantes insistiam em negociá-las por preços exorbitan-
tes .

Além disso, a entrega de escravos africanos tornava-se cada 
vez mais irregular e caracterizava-se pela inobservância dos pre-
ços, que anteriormente já tinham sido combinados.

Estes foram os fatores que mais contribuíram para aumen-
tar a irritação dos habitantes do Maranhão, já bastante indigna-
dos com a proibição da escravidão indígena.

A Rebelião

Manuel Beckman, rico e influente proprietário de terras, foi 
o líder da revolta maranhense. Em sua casa, diversos colonos, in-
satisfeitos com a realidade econômica do Maranhão, tramaram 
a expulsão dos inacianos e a extinção do monopólio. Na noite de 
23 de fevereiro de 1680, os conspiradores resolveram dar início 
à Insurreição.

Às primeiras horas do dia 24, os revoltosos, após prende-
rem alguns militares lusos, encaminharam-se para a residência 
do capitão-mor Baltasar Fernandes. Este, na ausência do gover-
nador do Maranhão (Francisco de Sá), ocupava provisoriamente 
o supremo cargo administrativo da capitania.
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Em seguida, os insurretos se apoderaram dos armazéns da 
Companhia do Comércio do Maranhão. Assim, completava-se a 
ação revolucionária dos latifundiários maranhenses.

Ao amanhecer, realizou-se uma grande assembléia na Câ-
mara Municipal de São Luís, e os vitoriosos rebeldes tomaram 
importantes decisões, decretando: a abolição do monopólio; 
o encerramento das atividades da Companhia do Comércio do 
Maranhão; a deposição do capitão-mor e do governador; a ex-
pulsão dos inacianos, a formação de uma junta provisória de go-
verno integrada por dois representantes de cada categoria social 
(clero, latifundiários e povo); o envio de um emissário para Lis-
boa (Tomás Beckman) para informar oficialmente à Coroa sobre 
os acontecimentos, bem como solicitar providências no sentido 
de se eliminarem os motivos que geraram o movimento.

A Repressão

O governo português, informado da rebelião, tomou seve-
ras medidas repressivas. Tomás Beckman, imediatamente após 
desembarcar em Lisboa, foi preso e remetido para o Maranhão. 
Além disso, com a missão de debelar o levante, o rei nomeou 
um novo governador, Gomes Freire de Andrade. Esse, instigado 
pelo filho adotivo de Manuel Beckman, deu início à prisão dos 
mentores da revolta.

Manuel Beckman e Jorge Sampaio, apontados como os ca-
beças da sublevação, foram condenados à morte e enforcados. 
Outros participantes da Insurreição foram degredados. Os re-
presentantes do Reino absolveram apenas os menos compro-
metidos. Terminava assim, de maneira trágica, o mais típico mo-
vimento nativista do Brasil-Colônia.

A Guerra dos Emboabas (1708)

Como já vimos no fascículo em que estudamos a “Expansão 
Territorial”, coube aos paulistas a primazia no descobrimento 
de minerais preciosos nas Minas Gerais. Em 1700, os paulistas, 
por intermédio de uma petição enviada ao governo português, 
reivindicaram a posse exclusiva das minas encontradas, alegan-
do terem sido os pioneiros na conquista das referidas minas. 
Entretanto, os paulistas jamais veriam a concretização de suas 
pretensões.

Numerosos forasteiros portugueses e baianos, na maioria, 
foram atraídos pela miragem do ouro. Em pouco tempo eles se 
estabeleceram nas Minas Gerais, disputando com os paulistas a 
obtenção de concessões auríferas.

Além disso, dotados de habilidade comercial, muitos dos 
recém-chegados montaram vendas e quitandas, monopolizan-
do os gêneros mais procurados pelos habitantes da região mi-
neradora: fumo, aguardente e carne.

Logo começaram a ocorrer diversos incidentes, provocados 
pela animosidade reinante entre os paulista e os estrangeiros. 
A estes, os primeiros davam o irônico apelido de emboabas. O 
termo, que passou a significar “inimigo” ou forasteiro, aparente-
mente deriva de “mbuab”, designação indígena para uma ave de 
perna emplumada .

Por analogia, os paulistas chamavam por esse nome os por-
tugueses, que usavam botas e perneiras, enquanto os paulistas, 
mais pobres, andavam descalços.

O estopim do conflito

Três incidentes, aparentemente sem importância, provoca-
ram a eclosão do conflito armado. O primeiro foi o assassinato, 
cuja autoria se atribuiu a um paulista, de um emboaba casado 
com uma paulista a quem maltratava. O segundo, ocorrido na 
porta de uma igreja em Caeté, deu-se em virtude da acusação 
feita a um português de ter roubado uma espingarda pertencen-
te a Jerônimo Pedroso de Barros, membro de uma importante 
família paulista; o terceiro foi o linchamento de um influente 
paulista, José Pardo, que havia dado proteção ao assassino, tam-
bém paulista, de um emboaba.

Em função desses pequenos atritos, os paulistas preparam-
-se para a luta. Os emboabas, temendo uma vingança paulista, 
proclamaram Manuel Nunes Viana, abastado contrabandista de 
gado na região aurífera, governador de Minas Gerais.

A traição emboaba

Após os primeiros combates, travados nas proximidades de 
Cachoeira do Campo e Sabará, os paulistas viram-se forçados a 
uma desastrosa retirada para as margens do rio das Mortes. Os 
emboabas, comandados por Bento do Amaral Coutinho, inicia-
ram uma campanha de emboscadas.

Cercados num matagal, trezentos paulistas renderam-se 
mediante a promessa de que seriam poupados fisicamente após 
a entrega das armas. Entretanto, ao vê-los indefesos, o coman-
dante emboaba ordenou a matança geral. O local deste episó-
dio, que provocou viva indignação em São Paulo, passou a ser 
conhecido pelo nome de “Capão da Traição”.

Decidido a pôr termo aos conflitos e matanças inúteis, par-
tiu para as Minas Gerais o governador do Rio de Janeiro, D. Fer-
nando Mascarenhas de Lencastre.

Imediatamente começaram os rumores de que o objetivo 
de D. Fernando era punir severamente os sublevados e que na 
comitiva o próprio governador levara as algemas para prendê-
-los. Por esse motivo, D. Fernando e seus acompanhantes tive-
ram sua passagem barrada no Arraial de Congonhas pelos ho-
mens de Manuel Nunes Viana. Este, por meio de um emissário, 
revelou ao governador seu intento como “ditador” das Minas 
Gerais.

Somente em 1709, a Coroa portuguesa resolveu interferir 
diretamente na questão. D. Fernando de Lencastre foi substitu-
ído no cargo de governador do Rio de Janeiro por D. Antônio de 
Albuquerque Coelho de Carvalho, descrito pelos seus contem-
porâneos como “homem justo, inteligente e fino diplomata”.

Esse, logo após assumir seu posto, recebeu do carmelita 
Frei Miguel Ribeiro informações de que os emboabas desejavam 
uma solução pacífica para o conflito. Imediatamente, o manda-
tário seguiu incógnito para as Minas Gerais.

Fase final da Guerra dos Emboabas
J

á havia várias dimensões nas hostes emboabas. Em Caeté, 
principal reduto das tropas forasteiras, o governador Antônio de 
Albuquerque encontrou oposição aberta à liderança de Manuel 
Nunes Viana.

Aproveitando-se da fragmentação do movimento Albuquer-
que intimou Viana a comparecer à sua presença. O chefe em-
boaba obedeceu, prestou-lhe submissão e retirou-se para a sua 
fazenda nas margens do Rio São Francisco.
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Os paulistas, porém, não tinham esquecido o massacre do 
Capão da Traição. Dispostos a vingar o vergonhoso evento, pre-
pararam uma expedição militar composta por 1.300 homens, 
chefiados por Amador Bueno da Veiga, para atacar e expulsar 
os emboabas .

As tropas paulistas cercaram o Arraial da Ponta do Morro, 
núcleo de fortificações emboabas. Lutou-se aí durante uma se-
mana. Os comandantes paulistas não conseguiram superar suas 
divergências referentes à condução das operações. Além disso, 
corriam insistentes rumores de que poderosos reforços embo-
abas, saídos de Ouro Preto, rumaram para o local. Atemoriza-
dos, os paulistas se retiraram. O recuo de suas tropas marcou o 
término da Guerra dos Emboabas.

A pacificação

Com a finalidade de pacificar a região D. João V, por meio de 
uma carta Régia, datada de 09 de novembro de 1709, ordenou a 
criação da Capitania de São Paulo e Minas de Ouro.

A nova divisão regional, separada da jurisdição do governo 
do Rio de Janeiro, teve, porém, pouca duração: em 1720, a Co-
roa criou a Capitania de Minas Gerais. Além disso, devolveram 
algumas lavras auríferas a seus antigos proprietários paulistas e 
fundaram, na região muitas vilas.

Essas medidas, tomadas por Antônio de Albuquerque, go-
vernador da nova capitania, muito contribuíram para serenar os 
ânimos nas Minas Gerais.

A Guerra dos Emboabas e a expansão territorial

A guerra dos Emboabas teve grande importância para a 
completa conquista territorial do Brasil, pois as derrotas pau-
listas no conflito levaram-nos a procurar novos rumos em sua 
busca de metais nobres .

Passados alguns anos, descobriram novos veios auríferos 
em Cuiabá e em Goiás. As expedições enviadas à região incorpo-
raram essas extensas áreas do Centro-Oeste brasileiro ao raio de 
influência da colonização lusitana e garantiram, para Portugal, a 
posse definitiva de tão dilatados territórios.

A Guerra dos Mascates (1710)

A Guerra dos Mascates ocorreu devido às rivalidades exis-
tentes entre os comerciantes reinóis da cidade do Recife (pólo 
monopolizador) e a nobreza agrária pernambucana residente 
em Olinda (pólo produtor-consumidor colonial).

A animosidade existente entre ambas as classes intensifi-
cou-se, porque a empobrecida aristocracia pernambucana, em-
bora estivesse perdendo a liderança econômica da capitania, 
procurava manter a primazia política.

A Câmara Municipal de Olinda, sob cuja jurisdição estava 
Recife, impedia sistematicamente que os comerciantes portu-
gueses ricos, mas destituídos de nobreza, ocupassem cargos 
administrativos de importância. Os mascates – nome pejorativo 
dado aos comerciantes do Recife – ansiosos por uma autonomia 
política e inconformados com a hegemonia de Olinda, solicita-
ram à Corte, por meio de um requerimento, a elevação do Recife 
à condição de vila.

Em novembro de 1709, o governo de Lisboa, atendendo às 
reivindicações dos recifenses, determinou que o governador da 
Capitania, Sebastião de Castro Caldas, e o respectivo ouvidor, 
José Inácio de Arouche, fixassem os limites do novo município. 
Logo começaram a surgir vários desentendimentos. O ouvidor 
José Inácio, que tinha notória simpatia por Olinda, indispôs-se 
com o governador favorável à posição dos mascates e transfe-
riu seu cargo de ouvidor para o magistrado Luís de Valenzuela 
Ortiz. Enquanto isso, os mercadores do Recife, numa discreta 
cerimônia realizada na madrugada de 15 de fevereiro de 1710, 
erigiram, na praça municipal da cidade, um pelourinho, símbolo 
da autonomia do município.

Outro fato agravaria ainda as já tensas relações entre reci-
fenses e olindenses.

A 17 de outubro, Sebastião de Castro Caldas foi alvejado a 
tiros, saindo ferido. Imediatamente, o mandatário deu início à 
repressão: inúmeras prisões foram ordenadas. Em represália, os 
olindenses iniciaram os preparativos para a luta armada.

Caldas, temendo as consequências de uma eventual inva-
são do Recife, fugiu para a Bahia.

Logo após a deserção do governador, os olindenses entra-
ram sem resistência no Recife e demoliram o pelourinho. Fize-
ram-no na presença de doze mamelucos enfeitados de penas, 
como se estivessem manifestando publicamente seu nativismo.

Com a vitória, os mais radicais, conduzidos por Bernardo 
Vieira de Melo, propuseram a independência de Pernambuco 
e a proclamação da República, nos moldes de Veneza. Os mo-
derados opinavam que se deveria entregar o poder ao legítimo 
sucessor do governador foragido, o bispo D. Manuel Álvares da 
Costa .

Vitoriosa a segunda tese, o prelado, ao assumir o governo 
pernambucano, comprometeu-se a respeitar uma série de 

exigências dos olindenses, entre as quais se destacam:

Reconhecimento da hegemonia de Olinda.
Anistia para todos os implicados no levante.
Anulação da medida que elevara Recife à categoria de vila.
Abertura dos portos pernambucanos às embarcações es-

trangeiras. Limitações às cobranças de juros e dívidas por parte 
dos comerciantes do Recife.

Inconformados com a vitória de Olinda, os mercadores reci-
fenses deram início aos preparativos para uma revolta geral. Um 
incidente de pequena importância, ocorrido entre soldados da 
guarnição de Vieira de Melo e do destacamento do Recife, ser-
viu de pretexto para a retomada das hostilidades. Os recifenses, 
liderados por João da Mota, detiveram o bispo Álvares da Costa 
no Colégio dos Jesuítas, cercaram a moradia de Vieira de Melo 
e restauraram Sebastião Caldas, ainda refugiado na Bahia, no 
cargo de governador de Pernambuco. Este, entretanto, não con-
seguiu voltar à capitania; D. Lourenço de Almeida, governador 
-geral do Brasil, informado da agitação em Pernambuco, pren-
deu-o na fortaleza militar de Santo Antônio.

O bispo Manuel Álvares da Costa, forçado pelos mascates 
a assinar uma proclamação às forças militares pernambucanas, 
ordenando que respeitassem o “governo restaurado”, fugiu de 
Olinda. 
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Aí, alegando querer evitar um banho de sangue, passou o 
poder a uma junta, por ele nomeada, de que faziam parte o ou-
vidor Valenzuela Ortiz, o coronel Domingos Bezerra Monteiro, o 
capitão Antônio Bezerra Cavalcanti, o procurador Estevão Soares 
de Aragão e o mestre de campo Cristóvão de Mendonça Arrais.

Interessada em por fim as hostilidades, a Coroa nomeou um 
novo governador para a área. A 06 de outubro de 1711, chega-
va ao Recife, trazendo o perdão real para todos os envolvidos 
no conflito, Félix José Machado de Mendonça Eça Castro e Vas-
concelos. Com a chegada de novo mandatário, as duas facções 
depuseram as armas .

Entretanto, o novo governador, que inicialmente se mostra-
va apartidário, aos poucos passou a favorecer ostensivamente 
os mascates. Alegando a existência de uma conspiração contra 
sua vida, ordenou a prisão de dezenove olindenses de prestígio. 
Em virtude da perseguição movida pelo governador, os líderes 
de Olinda, refugiados no sertão, fundaram a “Liga de Tracu-
nhaém”, com a finalidade de depor Félix José Machado.

Finalmente, D. João V, em virtude das reclamações enviadas 
a Lisboa pela Câmara de Olinda, restituiu a liberdade e os bens 
das vítimas do governador Félix José Machado. Recife, porém, 
manteve a condição de vila e capital de Pernambuco, depois de 
restaurados seu pelourinho e seus foros de município. Com a 
vitória dos comerciantes portugueses, encerrou-se a Guerra dos 
Mascates .

A Rebelião de Vila Rica (1720)

A Rebelião de Vila Rica foi um dos inúmeros levantes pro-
vocados pelo rigoroso fiscalismo exercido pelos portugueses 
durante o “ciclo do ouro”. Desde o início da exploração aurífera, 
a Real Fazenda vinha impondo sobre a mineração uma série de 
pesados tributos. A 11 de fevereiro de 1719, a Coroa instituiu 
um pesado imposto; o “quintamento” do ouro.

Esse tributo obrigava cada minerador a dar à Coroa a quinta 
parte de toda a sua produção. Para melhor controle da cobrança 
do “quinto”, as autoridades reinóis proibiram, , em 1720, a cir-
culação do ouro em pó. Ao mesmo tempo, estabeleceram-se as 
Casas de Fundição, onde, depois de deduzida a parte que cabia 
ao Real Erário, fundia-se o ouro em barras e marcavam-se estas 
com o selo Real. Somente o ouro quintado – o nome que dava ao 
metal após a fundição – podia ser negociado livremente.

Temendo que a medida provocasse tumultos, o governador 
das Minas Gerais, D. Pedro de Almeida Portugal, Conde de As-
sumar, pediu o envio de um regimento da cavalaria à zona mi-
neradora. Com a chegada dos soldados, os habitantes de Pitan-
gui, liderados por Domingos Rodrigues Prado, realizaram várias 
manifestações. As tropas portuguesas prontamente reprimiram 
o levante. Ao descontentamento causado pela nova legislação 
referente à cobrança do “quinto “ real, acrescentou-se a revolta 
da população diante da ação violenta dos dragões de cavalaria.

Às 23 horas do dia 28 de junho de 1720, véspera da festa 
de São Pedro, um grupo de mascarados atacou a casa do ouvi-
dor-mor de Vila Rica. Ao amanhecer, quando uma multidão se 
aglomerava no largo da Câmara, os chefes da revolta enviaram 
um memorial ao governador, redigido pelo letrado José Peixoto 
da Silva.

Nesse documento exigiam-se:

Redução de diversos impostos e das custas judiciais.
Abolição dos “estancos” (monopólios) da carne, aguarden-

te, fumo e sal.
A suspensão da medida que determinava a obrigatoriedade 

da fundição do ouro.
O Conde de Assumar, temendo que a revolta se alastrasse, 

respondeu que “concederia ao povo tudo que fosse justo, con-
tanto que se restabelecesse a ordem”.

Os revoltosos, percebendo que o governador procurava ga-
nhar tempo, exigiram que o mesmo abandonasse Ribeirão do 
Carmo, onde se encontrava, e se dirigisse para Vila Rica. Dian-
te da recusa de Assumar, na madrugada de 02 de junho, uma 
enorme multidão partiu a seu encontro. Ao chegar a Ribeirão 
do Carmo, a turba, após ocupar a praça fronteira ao palácio, foi 
recebida de maneira conciliadora .

Novamente, o mesmo letrado Peixoto apresentou por escri-
to as reivindicações populares. A cada item do memorial, Assu-
mar respondia, “deferido como pedem”. Quando Peixoto leu, de 
uma das janelas do paço, o alvará que garantia a concessão de 
tudo que se pedira, aclamações entusiásticas se fizeram ouvir.

Com a leitura do alvará – que o conde não pretendia cum-
prir de forma alguma – , os habitantes de Vila Rica julgaram-se 
quase completamente livres das prerrogativas, regalias e inter-
ferências da Coroa portuguesa.

Pacificada, a multidão regressou triunfante a Vila Rica.
O Conde de Assumar aproveitou-se do arrefecimento dos 

ânimos do povo, ludibriado pelas “concessões” governamentais, 
para debelar o levante. Inicialmente, ordenou a prisão de líde-
res. Antes que se pudesse organizar uma reação em Vila Rica, 
foram detidos Manuel Mosqueira da Rosa, Sebastião da Veiga 
Cabral, Pascoal Guimarães de Filipe dos Santos. Este último, mi-
nerador pobre e brilhante orador, defendera posições radicais, 
projetando-se como líder popular do movimento.

Na manhã de 16 de julho de 1720, o governador, à frente 
de 1.500 homens armados, entrou vitoriosamente em Vila Rica. 
Imediatamente, a pretexto de vingança, mandou incendiar as 
casas dos revoltosos. O fogo consumiu ruas inteiras no Arraial 
situado no, hoje chamado, Morro das Queimadas em Ouro Pre-
to. No mesmo dia, Filipe dos Santos, humilde e desprovido de 
amigos influentes, foi enforcado e esquartejado.

A Rebelião de Vila Rica, em virtude de violenta repressão 
que desencadeou, contribuiu bastante para acelerar o processo 
de tomada de consciência, por parte da população brasileira, do 
caráter brutal e espoliativo da dominação colonialista portugue-
sa .

Fonte: https://www.portalsaofrancisco.com.br/historia-do-
-brasil/movimentos-nativistas

A arte e a literatura da fase colonial; a ação missionária e 
a educação.

Enquanto oRenascimentoestava em alta naEuropacom a 
arte voltada para os ideais clássicos, oBrasilestava sendo colo-
nizado pelos portugueses e nesse contexto chamado de Período 
Colonial o foco artístico era bem diferente. Na história da arte 
este período que se estende, aproximadamente, do ano 1500 a 
1822 ficou conhecido comoArte Colonial Brasileira .
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A Arte Colonial Brasileira se expressou especialmente pe-
laescultura,desenho, pintura earquiteturaque eram utilizados, 
sobretudo na construção e ornamentação de igrejas, conventos 
e mosteiros. Por meios de desenhos e pinturas desse período é 
possível conhecer o cotidiano do país que estava sendo transfor-
mado. A igreja católica que foi uma grande financiadora da arte 
na Europa, também, investiu no Brasil trazendo para cá os Jesuí-
tas responsáveis pela construção de grandiosas igrejas, repletas 
de ouros e esculturas de santos católicos.

Na arquitetura é possível destacar as primeiras construções 
logo após achegada dos portugueses no Brasil . Eram casas bas-
tante simples feitas de madeira ou taipa e coberta por palha. 
Com o passar do tempo começam a aparecer as capelas que 
compunham o centro das pequenas vilas formadas pelos portu-
gueses. O início da arquitetura religiosa no Brasil se desenvolveu 
de forma sóbria e seguiu o estilo maneirista caracterizado pelas 
fachadas geométricas, janelas simples e com decoração quase 
inexistente. O estiloBarrocopode ser identificado no Brasil a 
partir do século XVII, estendendo-se para os séculos posterio-
res, especialmente na arquitetura religiosa. Apesar desse estilo 
começar a ser difundido no Brasil ainda com traços do Barroco 
europeu, aos poucos foi ganhando características singulares em 
cada região do país. O interior dessas igrejas se destaca sobre-
tudo pelo requinte, com decoração baseada em anjos, pássaros, 
cachos de uvas eflorestropicais, além de esculturas em pedra 
sabão ou madeira. A construção de naves poligonais e plantas 
em elipses entrelaçadas também, são de origem desse período. 
Destacam-se nesse período os artistas portugueses Manuel de 
Brito e Francisco Xavier deBrito.

A escultura desse período, também está intimamente ligada 
a arte religiosa e serviu para facilitar o doutrinamento católico 
além da decoração de igrejas.

Na escultura se evidencia, especialmente a dramaticidade 
e teatralidade das expressões, o movimento e exuberância das 
formas.AleijadinhoeMestre Ataídena Região deMinas Geraissão 
os nomes que mais se destacam nesse cenário. A escultura do 
período colonial se sobressai pelo estilo próprio que eliminou 
qualquer proximidade com a escultura Barroca europeia. As 
obras eram feitas em pedra-sabão e madeiras e eram pintadas 
com cores fortes e comumente douradas, além de serem orna-
mentadas com coroas deouroeprata, olhos devidro, dentes de 
marfim, vestimentas de tecidos e cabelos reais.

A pintura também é de cunho religioso. Suas principais ca-
racterísticas cromáticas eram o vermelho, o azul, o dourado e o 
branco e eram realizadas geralmente com tinta óleo ou tempera 
sobre madeira ou tela. A perspectiva, também, era bastante usa-
da na pintura do teto das igrejas.

Fonte: https://www.infoescola.com/historia-do-brasil/arte-
-colonial-brasileira/

Aeducaçãoque foi desenvolvida no Brasil durante os três 
séculos de colonização era restrita, inicialmente, a alguns filhos 
de colonos e a índios aldeados. Até meados do século XVIII, as 
bases do que se ensinava naColôniaconsistiam nos métodos da-
educaçãojesuítica.Os missionários da Ordem fundada por Iná-
cio de Loyola que atuavam na conversão dos povos nativos da 
América eram herdeiros da escolástica tardia, que predominava 
na região da Península Ibérica no início da Idade Moderna e aca-
bou sendo refletida na cultura dos colonos brasileiros.

A educação dos jesuítas centrava-se nos princípios da edu-
cação liberal da Idade Média, isto é, no método doTrivume 
doQuadrivium.Entretanto, o que se ensinava no Brasil Colônia 
era basicamente a primeira parte: as disciplinas associadas ao-
Trivium, como gramática e retórica. Esse tipo de aplicação sim-
plificada do método medieval implicou uma formação, segundo 
alguns autores, profundamente literária e estilizada. Como bem 
apontam os historiadores Arno e Maria José Vehling:

“O método pedagógico utilizado seguia as normas do Colé-
gio de Évora, de 1563, e daRatioStudiorum, manual pedagógico 
jesuíta do final do século XVI. Nos cursos inferiores valorizava-se 
a gramática, considerada indispensável à expressão culta, e a 
memorização como procedimento para a aprendizagem; nos su-
periores, subordinava-se a filosofia à teologia. Para alguns intér-
pretes a educação jesuítica teria deixado marca excessivamente 
literária na formação brasileira.” (Wehling, Arno; Wehling, Maria 
José C. De M.A formação do Brasil Colonial. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 1994. p. 287.)

A pedagogia jesuítica tinha um caráter tridentino, ou seja, 
remetia ao Concílio de Trento da Igreja Católica, organizado no 
século XVI e com propósitos contrarreformistas, e contrapunha-
-se ao modelo de ensino que se apregoava em outros países da 
Europa, influenciados pela ciência moderna e pelo racionalismo. 
Essa incompatibilidade acirrou-se no século XVIII com o advento 
da filosofia iluminista, sobretudo aquela que se desenvolveu na 
França. Portugal, que se caracterizava por suas raízes medievais, 
teve que empreender uma reforma cultural e educacional nesse 
período, que foi comandada peloMarquêsdePombal.

As reformas pombalinas tiveram grande impacto nas colô-
nias portuguesas, especialmente no Brasil, haja vista que, como 
elas, os jesuítas foram expulsos dos domínios portugueses. E a 
educação, antes administradas por esses missionários, passou 
a ser de responsabilidade do Estado Português. A expulsão da 
Ordem dos jesuítas ocorreu por intermédio do decreto de 3 de 
setembro de 1759, mas antes mesmo disso, Pombal havia ela-
borado um alvará no dia 28 de junho de 1759 para a criação da-
saulasrégias, isto é, aulas que eram ministradas por professores 
nomeados pelo governo.

As aulas régias tinham o nítido objetivo de preencher a lacu-
na deixada pelos jesuítas e secularizar o ensino. Com esse mode-
lo de educação pombalino, deu-se ênfase aos estudos menores 
de aprendizagem, que se tornava mais rápida e eficaz. O objeti-
vo último era preparar uma elite necessária para fins econômi-
cos e políticos, pela qual ansiava o Estado. Na virada do século 
XVIII para o século XIX, tornou-se muito comum a elite local da 
colônia do Brasil enviar seus filhos para a cidade de Coimbra, em 
Portugal, com o intuito de eles completarem a sua formação.

Em 1800, houve uma importante exceção no âmbito educa-
cional da colônia. Tratava-se do centro de educação fundado no 
Seminário de Olinda, que, em vez de preservar os estudos tipica-
mente voltados para teologia e filosofia, acabou se tornando um 
núcleo para o aprendizado de variadas disciplinas e um centro 
difusor de ideias liberais e maçônicas.

Fonte: https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/historiado-
brasil/educacao-no-brasil-colonial.htm
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3. INDEPENDÊNCIA DO BRASIL (1822): A NOMEAÇÃO DO PRÍNCIPE REGENTE D. PEDRO I, DIA DO FICO, RECONHE-
CIMENTO DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL. 4. PRIMEIRO REINADO (1822-1831). 5. PERÍODO REGENCIAL (1831 -1840) E 

SEGUNDO REINADO (1840 - 1889)

Brasil Imperial ou Monárquico é um período da história brasileira entre 7 de setembro de 1822 (Independência do Brasil) e 15 
de novembro de 1889 (Proclamação da República). Neste período, o Brasil foi governado por dois monarcas: D. Pedro I e D. Pedro II.

Em 1799, Napoleão Bonaparte assumiu o poder na França. Seus projetos industrialistas e expansionistas levaram ao confronto 
direto com a Inglaterra.

A Independência do Brasil
Em 1799, Napoleão Bonaparte assumiu o poder na França. Seus projetos industrialistas e expansionistas levaram ao confronto 

direto com a Inglaterra. Por isso, em 1806, determinou o Bloqueio Continental: o continente foi proibido de manter relações com os 
britânicos. Isto afetou diretamente Portugal.

Ameaçada de invasão, a Corte do Regente D. João retirou-se para o Brasil. Pressões inglesas e brasileiras o levaram a assinar a 
abertura dos portos, em 1808, pondo um fim no Pacto Colonial. Era o domínio inglês.

Os Tratados de 1810 selaram de vez tal domínio. E o Brasil foi elevado a Reino Unido de Portugal, em 1815. Esta submissão de D. 
João a Londres irritou profundamente a burguesia lusitana, pois a Independência parecia inevitável. Mesmo a repressão joanina aos 
republicanos da Revolução Pernambucana de 1817 não bastou para aplacar a ira de Lisboa.

Assim, em 1820, a Revolução do Porto implantou a monarquia constitucional e D. João VI voltou a Portugal. Aqui deixou o Príncipe 
D. Pedro como Regente. Formaram-se duas agremiações rivais: o Partido Português, desejando a recolonização do Brasil, e o Partido 
Brasileiro, da aristocracia. Em 1822, por duas vezes, D. Pedro foi intimado a retornar: em 9 de Janeiro deu a decisão do “Fico” e a 7 de 
Setembro, o “Grito do Ipiranga”. Nascia o Império.

O Primeiro Reinado
A monarquia brasileira consolidou-se de forma crítica. A marca do 1 Reinado foi a disputa pelo poder entre o Imperador Pedro I e 

a elite aristocrática nacional. O primeiro confronto deu-se na outorga da Constituição de 1824.
Durante o ano anterior as relações entre o governo e a Assembleia Constituinte foram tensas. Enquanto a maioria “brasileira” 

pretendia reduzir o poder do Trono, os “portugueses” defendiam a monarquia centralista. O desfecho foi o golpe da “noite da agonia”: 
a Constituinte foi dissolvida. D. Pedro, então, outorgou a Constituição que seus conselheiros elaboraram e fortaleceu-se com o Poder 
Moderador .

Quinta da Boa Vista
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A reação veio na revolta da Confederação do Equador, em 1824. A repressão custou a vida de expoentes liberais, como Frei Ca-
neca. Neste mesmo ano os E.U.A. reconheceram o Brasil livre. Mas os reconhecimentos português e inglês só vieram após intrincadas 
negociações que geraram a dívida externa. Em seguida, Pedro I envolveu-se na questão sucessória portuguesa e na Guerra Cisplatina, 
perdendo o Uruguai.

Em 1830, as agitações resultaram no assassinato do jornalista de oposição Líbero Badaró e na “noite das garrafadas”, entre lusos 
e brasileiros. Foi a crise final: no dia 7 de Abril de 1831, a abdicação de D. Pedro encerrou o 1 Reinado.

As Regências do Império
O Período Regencial (1831-40) foi o mais conturbado do Império. Durante as Regências Trinas, Provisória e Permanente, a disputa 

pelo poder caracterizou um “Avanço Liberal”. O Partido Português tornou-se o grupo restaurador “Caramuru” defendendo a volta de 
Pedro I; o Partido Brasileiro dividiu-se nos grupos Exaltado (“Farroupilha”) e Moderado (“Chimango”), respectivamente a favor e con-
tra uma maior descentralização política.

A Regência Trina Permanente criou, em 1831, a Guarda Nacional, através do Ministro da Justiça Padre Diogo Feijó. A nova arma 
servia à repressão interna e deu origem aos “coronéis” das elites agrárias. A Constituição foi reformada através do Ato Adicional de 
1834. Foram criadas as Assembleias Legislativas Provinciais, abolido o Conselho de Estado e substituída a Regência Trina pela Una.

Estas parcas vitórias liberais produziram, então, o Regresso Conservador. Os regentes Feijó, do Partido Progressista, e Araújo Lima, 
do Regressista, enfrentaram a radicalização das Rebeliões Regenciais: Cabanagem (PA), Sabinada (BA), Balaiada (MA) e a Guerra dos 
Farrapos (RS/SC) foram as principais. Todas de caráter federativo, embora tão distintas. E a principal foi o Golpe da Maioridade, em 
1840 .

De 1840 a 1889

O Império do Café
O café foi introduzido no Brasil em princípios do século XVIII. Sua rápida ascensão o pôs na ponta da economia entre as décadas 

de trinta dos séculos XIX e XX. A independência e a revolta dos escravos no Haiti, principal produtor, abriu espaço para o Brasil no 
mercado mundial .

O café pôde aproveitar a infraestrutura econômica já instalada no Sudeste, os solos adequados da região (sobretudo a terra roxa) 
e não precisou de mão-de-obra qualificada na instalação das primeiras lavouras. Assim, o investimento inicial de capital foi relativa-
mente baixo .

As consequências imediatas mostraram-se na modernização das relações de produção. O café foi gradativamente substituindo os 
escravos pelos assalariados, sobretudo imigrantes europeus. Para tanto, contribuíram as pressões inglesas pelo fim do tráfico negreiro.

Em 1844, foi aprovada a Lei Alves Branco, que extinguiu taxas alfandegárias favoráveis aos ingleses, vigentes desde 1810. Invocan-
do os mesmos tratados daquele ano, foi promulgado o Bill Aberdeen, em 1845. Esta lei, juntamente com a Lei Eusébio de Queirós de 
1850, extinguiram o tráfico e levantaram a questão abolicionista.

Eram os primeiros passos capitalistas de um país, ainda incapaz de aceitar a industrialização sonhada pelo Barão de Mauá.
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A Glória de Pedro II

D. Pedro II

Em 1847, o jovem imperador prematuramente entronado 
em 1840, completou vinte anos. Foi instaurado o sistema parla-
mentarista de governo e o café ganhou os mercados do mundo. 
A última guerra civil do Império sangrou Pernambuco na Revo-
lução Praieira de 1848. A monarquia mostrava-se mais uma vez 
surda às reivindicações “radicais” dos liberais.

A estabilidade política revelou a contradição entre as apa-
rências democráticas e a essência autoritária do regime. As elei-
ções eram censitárias e fraudulentas, apelidadas de “Eleições do 
Cacete”. Os Partidos Liberal e Conservador eram elitistas, sem 
diferenças ideológicas significativas. E o parlamentarismo às 
avessas permitia ao Poder Moderador do rei manipular tanto o 
1 Ministro como o Parlamento .

Entre 1851 e 1870, o Império enfrentou as Guerras Externas 
no Prata. Foram conflitos sangrentos causados pelo caudilhismo 
expansionista, pelo controle da navegação nos rios da Bacia Pla-
tina e influenciados pelos interesses ingleses na região.

Principalmente a Guerra contra Solano Lopes (Paraguai) 
trouxe drásticos aumentos na dívida externa e influências políti-
cas sobre os militares, atuantes de ora em diante no movimento 
republicano .

Resumo Cronológico dos principais fatos da História do 
Brasil Imperial

Principais fatos históricos do Primeiro Reinado (1822 a 
1831)

- 7 de setembro de 1822: Proclamação da Independência do 
Brasil por D. Pedro I (então príncipe regente).

- 12 de outubro de 1822 - D. Pedro I é aclamado imperador 
no Rio de Janeiro.

- 1823 - Reunião da Assembleia Geral Constituinte e Legis-
lativa com o objetivo de criar a primeira constituição brasileira. 
Com pouco tempo de trabalha, a Assembleia é dissolvida pelo 
imperador que cria o Conselho de Estado.

- 1824 - A Constituição Brasileira é outorgada por D. Pedro I.

AConstituição Brasileira de 1824foi outorgada por Dom Pe-
dro I em 25 de março de 1824.

A primeira Carta Magna brasileira garantia a unidade terri-
torial, instituía a divisão do governo em quatro poderes e esta-
belecia o voto censitário (voto ligado à renda do cidadão).

Foi elaborada por um grupo reduzido de pessoas devido às 
desavenças entre o Imperador e a Assembleia Nacional Consti-
tuinte .

D. Pedro I com o exemplar da Constituição brasileira de 
1824. Manuel de Araújo Porto Alegre. 1826.

Contexto Histórico
Após a proclamação da independência e da aclamação de 

Dom Pedro I como imperador do Brasil, o país precisava organi-
zar sua estrutura política e administrativa.

É importante lembrar que ainda havia tropas portuguesas 
lutando na Bahia e este combate só seria finalizado em 2 de ju-
lho de 1823.

Para tanto foi reunida a Assembleia Nacional Constituinte 
com deputados vindos de diversas províncias do Brasil.

No discurso que pronunciou durante a abertura dos traba-
lhos da Constituinte, Dom Pedro I lembrou aos deputados que 
precisavam fazer:

uma Constituição, em que os três Poderes sejam bem divi-
didos de forma; que não possam arrogar direitos, que lhe não 
compitam, mas que sejam de tal modo organizados, e harmo-
nizados, que se lhes torne impossível, ainda pelo decurso do 
tempo, fazerem-se inimigos, e cada vai mais concorram de mãos 
dadas para a felicidade geral do Estado. (...)

Espero, que a Constituição, que façais, mereça a Minha Im-
perial Aceitação, seja tão sábia, e tão justa, quanto apropriada à 
localidade, e civilização do Povo Brasileiro (...).
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Características da Assembleia Constituinte
Partido Portuguêsou“conservadores”, que reuniam lusita-

nos e brasileiros. Defendiam a monarquia absoluta e centraliza-
da, pouca autonomia provincial e manutenção de seus privilé-
gios econômicos e sociais.

Partido Brasileiroou“liberais”, formado por brasileiros e 
portugueses. Desejavam maior autonomia para as províncias, 
defendiam uma monarquia figurativa e a manutenção da escra-
vidão.

Podemos perceber umaterceira posiçãoliderada por José 
Bonifácio, ministro dos Negócios Estrangeiros. Desde a indepen-
dência, Bonifácio buscava criar uma monarquia forte, mas cons-
titucional e centralizada. Desta maneira, se evitaria a fragmen-
tação do país, como ocorreu na América Espanhola. Igualmente, 
pretendia abolir o tráfico de escravos e a escravidão.

Devido às crescentes desavenças entre os deputados e o 
Imperador, este manda o Exército fechar a Assembleia Consti-
tuinte. Vários deputados foram presos, inclusive José Bonifácio, 
que partiu para o exílio com sua família.

Nas semanas seguintes, Dom Pedro I convoca um grupo de 
dez pessoas para formar o Conselho Imperial e elaborar a Carta 
Magna.

Constituição Outorgada x Promulgada
Embora a Constituição seja a garantia dos direitos individu-

ais dos cidadãos, nem todas são escritas da mesma forma.
Há Constituições que são elaboradas por uma Assembleia 

Nacional Constituinte democraticamente eleita. Neste caso, di-
zemos que a Carta Magna foi promulgada.

Entretanto, existem Constituições que são feitas por um 
grupo reduzido de pessoas. Desta maneira, a Constituição foi 
outorgada, ou seja, imposta pelo Poder Executivo ao país, como 
foi a Constituição de 1824.

Características da Constituição de 1824
•	 o regime de governo estabelecido foi a monarquia he-

reditária .
•	 Existência de Quatro poderes: Poder Executivo, Poder 

Legislativo, Poder Judiciário e o Poder Moderador.
•	 OPoder Moderador, exercido pelo imperador, lhe dava 

o direito de intervir nos demais poderes, dissolver a assembleia 
legislativa, nomear senadores, sancionava e vetava leis, nomea-
va ministros e magistrados, e os depunha.

•	 Poder Executivo: exercido pelo Imperador que, por sua 
vez, nomeava os presidentes de províncias.

•	 Poder Legislativo: era composta pela Câmera dos De-
putados e pelo Senado. Os deputados eram eleitos por voto cen-
sitário e os senadores eram nomeados pelo Imperador .

•	 Poder Judiciário: os juízes eram nomeados pelo Impe-
rador. O cargo era vitalício e só podiam ser suspensos por sen-
tença ou pelo próprio Imperador.

•	 Direito ao voto: para homens livres, maiores de 25 
anos, e renda anual de mais de 100 mil réis era permitido votar 
nas eleições primárias onde eram escolhidos aqueles que vota-
riam nos deputados e senadores .

•	 Por sua parte, para ser candidato nas eleições primá-
rias, a renda subia a 200 mil reis e excluía os libertos. Por fim, 
os candidatos a deputados e senadores deviam ter uma renda 
superior a 400 mil réis, serem brasileiros e católicos.

•	 Estabeleceu o catolicismo como religião oficial do Bra-
sil. No entanto, a Igreja ficou subordinada ao Estado através do 
Padroado .

•	 Criação do Conselho de Estado, composto por conse-
lheiros escolhidos pelo imperador.

•	 A capital do Brasil independente era o Rio de Janeiro 
que não estava submetida à Província do Rio de Janeiro. Esta 
tinha sua capital na cidade de Niterói.

- 1824 - Confederação do Equador: movimento revolucio-
nário e emancipacionista ocorrido na região nordeste do Brasil.

- 1825 a 1828 - Guerra da Cisplatina: movimento que tornou 
a região do Uruguai independente do Brasil.

- 1831 - Após muitos protestos populares e oposição de vá-
rios setores da sociedade, D. Pedro I abdica ao trono em favor 
de seu filho.

Principais fatos históricos do Período Regencial (1831 a 
1840)

- Neste período o Brasil foi governado por regentes. Regên-
cia Trina Provisória, Regência Trina Permanente, Regência Una 
de Feijó, Regência Una de Araújo Lima

- O período foi marcado por várias revoltas sociais. A maior 
parte delas eram em protesto contra as péssimas condições de 
vida, alta de impostos, autoritarismo e abandono social das ca-
madas mais populares da população. Neste contexto podemos 
citar: Balaiada, Cabanagem, Sabinada, Guerra dos Malês, Caba-
nada e Revolução Farroupilha.

- 1840 (23 de julho) - Golpe da Maioridade com apoio do 
Partido Liberal. Maioridade de Dom Pedro II foi declarada.

- Guarda nacional
Durante o período regencial, observamos a eclosão de vá-

rios levantes que questionavam a autoridade exercida pelos 
novos mandatários do poder. Ao manter a estrutura política 
centralizadora do governo imperial, os regentes apenas eclodi-
ram a forte insatisfação que se dirigia contra o autoritarismo da 
época. Vale ainda lembrar que, nessa mesma época, os quadros 
do exército brasileiro eram bastante limitados e não poderiam 
controlar todas as situações de conflito.

Buscando resolver tal situação, os dirigentes da regência au-
torizaram a criação de um novo organismo armado para assegu-
rar a estabilidade política do país. Em agosto de 1831, a Guarda 
Nacional foi criada com o propósito de defender a constituição, 
a integridade, a liberdade e a independência do Império Bra-
sileiro. Além disso, pelo poder a ela concedido, seus membros 
deveriam firmar o compromisso de sedimentar a tranquilidade 
e a ordem pública.

Para formar esse novo braço armado, as autoridades oficiais 
estipularam que todo o brasileiro, entre 21 e 60 anos de idade, 
que tivesse amplos direitos políticos, deveria compor os quadros 
dessa instituição. Ao limitá-la somente aos chamados “cidadãos 
ativos” (eleitores e elegíveis), o governo excluía qualquer possi-
bilidade de participação de pessoas de origem popular. De fato, 
temos aí um claro indício de quais interesses a Guarda Nacional 
deveria verdadeiramente assegurar.

Outro fator que comprova tal perspectiva pode ser visto na 
maneira pela qual os quadros dirigentes dessa mesma institui-
ção eram estipulados. 
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A maioria esmagadora dos dirigentes da Guarda comprava 
o seu título de “coronel” junto ao Estado Brasileiro. Com isso, 
vários proprietários de terra adquiriram esta patente e foram 
responsáveis pela organização local das milícias que deveriam, 
teoricamente, apenas manter a ordem .

Na prática, os membros da Guarda Nacional representaram 
mais uma situação histórica marcada pelo abuso das institui-
ções públicas para fim estritamente particulares. Com o passar 
do tempo, os “coronéis” valiam-se de suas tropas armadas para 
simplesmente preservar seus interesses econômicos e políticos 
pessoais. Além disso, serviram como severo instrumento de re-
pressão contra uma população que não se via representada no 
mando de líderes políticos oriundos das elites.

Principais fatos históricos do Segundo Reinado (1840 a 
1889)

- 1841 - Dom Pedro II é coroado imperador do Brasil.
- 1844 - Decretação da Tarifa Alves Branco que protege as 

manufaturas brasileiras.
- 1850 - Lei Eusébio de Queiróz: fim do tráfico de escravos.
- 1862 e 1865 - Questão Christie - rompimento das relações 

diplomáticas entre Brasil e Grã-Bretanha.
- 1864 a 1870 - Guerra do Paraguai - conflito militar na Amé-

rica do Sul entre o Paraguai e a Tríplice Aliança (Brasil, Argentina 
e Uruguai) com o apoio do Reino Unido. Em 1870 é declarada a 
derrota do Paraguai.

- 1870 - Fundação do Partido Republicano Brasileiro.
- 1871 - Lei do Ventre Livre: liberdade aos filhos de escravas, 

nascidos a partir daquela data.
- 1872 a 1875 - Questão Religiosa: conflito pelo poder entre 

a Igreja Católica e a monarquia brasileira.
- 1875 - Começa o período de imigração para o Brasil. Ita-

lianos, espanhóis, alemães e japoneses chegam ao Brasil para 
trabalharem na lavoura de café e nas indústrias.

- 1882 - Início do Ciclo da Borracha: o Brasil torna-se um dos 
principais produtores e exportadores de borracha do mundo.

- 1884 a 1887 - Questão Militar: crise política e conflitos en-
tre a Monarquia Brasileira e o Exército.

- 1885 - Lei dos Sexagenários: liberdade aos escravos com 
mais de 65 anos de idade .

- 1888 - Lei Áurea decretada pela Princesa Isabel: abolição 
da escravidão no Brasil.

- 1889 - Proclamação da República no Brasil em 15 de no-
vembro. Fim da Monarquia e início da República.

 

O Ato Adicional de 1834
No dia 12 de agosto de 1834, os membros da Câmara dos 

Deputados estabeleceram um conjunto de mudanças que afe-
taram diretamente as diretrizes da Constituição de 1824. Nesse 
dia, o chamado Ato Adicional aprovou uma série de mudanças 
que refletiam bem o novo cenário político experimentado. Ago-
ra, sem a intervenção do poder régio, as tendências políticas 
presentes, representadas pelas alas liberal e conservadora, ten-
tavam se equilibrar no poder.

Nessa época, o papel político a ser desempenhado pelas 
províncias e pelo Poder Executivo era alvo de infindáveis discus-
sões que colocavam esses dois grupos políticos em oposição. 

Por um lado, os conservadores defendiam os moldes da mo-
narquia constitucional e as suas diretrizes políticas centralizado-
ras. Em contrapartida, os liberais acreditavam que os poderes 
régios deveriam sofrer limitações e que as províncias deveriam 
ter maior autonomia .

Na disputa entre essas facções políticas, o Ato Adicional 
seria uma maneira de se firmar um compromisso político que 
estivesse acima das rixas de cada grupo. Em primeiro aspecto, 
essa reforma da constituição autorizou cada uma das províncias 
a criar uma Assembleia Legislativa. Por meio dessa medida, os 
representantes políticos locais poderiam instituir a criação de 
impostos, controlarem as finanças e determinarem os membros 
do funcionalismo público.

Inicialmente, essa conquista parecia simbolizar uma expres-
sa vitória política dos liberais, contudo, essas assembleias ainda 
se viam subordinadas aos mandos do presidente da província, 
que era escolhido pela indicação do governo central. Além disso, 
havia uma recomendação em que as províncias não deveriam se 
contrapor às deliberações provenientes da administração regen-
cial. Dessa forma, observamos que a autonomia das províncias 
era cercada por uma infindável série de limites.

Essa mesma sensação contraditória se desenvolvia com a 
extinção do Conselho de Estado, mais uma das determinações 
criadas pelo Ato Adicional. Primordialmente, a extinção do Con-
selho de Estado dava fim àquele grupo de assessores políticos 
que auxiliavam o imperador no exercício do autoritário Poder 
Moderador. Porém, a preservação da duração vitalícia do cargo 
de Senador apontava a manutenção de um privilégio que agra-
dava aos políticos conservadores.

Outra importante reforma que o Ato Adicional estipulou foi 
a extinção da Regência Trina e a escolha de apenas um repre-
sentante para ocupar o cargo regencial. Com a formação da cha-
mada Regência Una, vários candidatos se dispuseram a ocupar o 
novo cargo do poder executivo. Organizada por meio de eleições 
diretas e voto censitário, a escolha do regente, apesar de ser 
uma manifestação de tendência liberal, foi marcada por fraudes 
denunciadas em várias regiões do território nacional.

Alguns anos mais tarde, ainda se sentido prejudicados pelas 
liberdades oferecidas pelo Ato Adicional, os conservadores es-
tipularam uma reação a essa primeira reforma da constituição. 
Em 1840, sob o domínio do regente conservador Araújo Lima, 
foi instituída a Lei de Interpretação do Ato Adicional. Segundo 
seus ditames, essa lei revogou o direito legislativo das províncias 
e estabeleceu que a Polícia Judiciária fosse controlada pelo Po-
der Executivo Central.

Revoltas Regenciais
Várias revoltas eclodiram no Brasil entre 1831 e 1840, pro-

vocando grande instabilidade política no complexo processo de 
construção do Estado nacional.

O contexto político das revoltas regenciais
Após aabdicação de dom Pedro I, em 1831, o governo foi 

exercido por regentes eleitos entre os membros do Congresso, 
uma vez que o sucessor, Pedro de Alcântara, futuro dom Pedro 
II, ainda tinha 5 anos de idade. Nesse período eclodiram revoltas 
que provocaram forte reação do governo, com medidas como a 
criação da Guarda Nacional e a aprovação do Código de Proces-
so Penal e de atos destinados a ampliar a autonomia das pro-
víncias.
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Os regentes representavam a elite agrária brasileira e iden-
tificavam-se com as tendências políticas conservadoras, defen-
soras da centralização do poder, em oposição aos liberais adep-
tos do federalismo, sistema de governo em que se permite a 
autonomia dos estados, compartilhando o poder.

Revolta dos Malês (1835)
Em Salvador, nas primeiras décadas do século XIX, os negros 

escravos ou libertos correspondiam a cerca de metade da popu-
lação. Pertenciam a vários grupos étnicos, culturais e religiosos, 
entre os quais os muçulmanos – genericamente denominados 
malês -, que protagonizaram a Revolta dos Malês, em 1835.

O exército rebelde era formado, em sua maioria, por “ne-
gros de ganho”, escravos que vendiam produtos de porta em 
porta e, ao fim do dia, dividiam os lucros com os senhores. Po-
diam circular mais livremente pela cidade que os escravos das 
fazendas, o que facilitava a organização do movimento. Além 
disso, alguns conseguiam economizar e comprar a liberdade. Os 
revoltosos lutavam contra a escravidão e a imposição da religião 
católica, em detrimento da religião muçulmana.

A repressão oficial resultou no fim da Revolta dos Malês, 
que teve muitos mortos, presos e feridos. Mais de quinhentos 
negros libertos foram degredados para a África.

Cabanagem (1835-1840)
A tendência autonomista do Pará remonta ao período co-

lonial, quando o Grão-Pará estava mais ligado à metrópole do 
que ao restante da colônia. Com o movimento pelaIndepen-
dência do Brasil, acirrou-se na província o caráter republicano, 
especialmente entre os mais pobres: os moradores de regiões 
ribeirinhas – denominados cabanos, pois moravam em cabanas 
-, indígenas, negros e mestiços. Reivindicando terras e melho-
res condições de vida, os revoltosos enfrentaram as forças mi-
litares do governo em 1835. Derrotados na capital, os cabanos 
prosseguiram lutando no interior até 1840, quando a sangrenta 
repressão do governo pôs fim ao conflito da Cabanagem, com 
um saldo de aproximadamente 30 mil mortos, cerca de 20% da 
população estimada na província do Pará. (Veja mais emA Ca-
banagem) .

Sabinada (1837-1838)
Dois anos após a Revolta dos Malês (1835), outra rebelião 

agitou Salvador aSabinada, assim chamada devido ao nome do 
seu líder, o médico Francisco Sabino. O movimento contestava 
a concentração do poder local exercido por autoridades nome-
adas pelo governo regencial. Separatistas, os revoltosos propu-
nham a formação de uma república baiana até a maioridade do 
imperador. A república chegou a ser proclamada, mas durou 
apenas alguns meses.

Revolta urbana, a Sabinada teve participação de profissio-
nais liberais (médicos, advogados, jornalistas), servidores públi-
cos, pequenos comerciantes, artesãos e militares. Depois de um 
momento de avanço, no qual o governador da província foi obri-
gado a deixar a cidade, os revoltosos sofreram violenta repres-
são, que debelou o movimento. Muitos morreram em combate, 
e os líderes foram executados ou deportados.

Balaiada (1838-1841)
ABalaiada, movimento que envolveu o Maranhão de 1838 

a 1841, foi uma das principais rebeliões do período regencial. 
Nasceu das disputas políticas entre grupos rivais e das dificulda-
des econômicas da província, mas a disputa entre as elites locais 
desembocou numa revolta popular. Não havia homogeneidade 
entre os revoltosos, mas alguns queriam dom Pedro II no poder. 
Os temas econômicos e sociais não eram mencionados na revol-
ta, mas sim a “liberdade”. A revolta contou com grande partici-
pação dos escravos fugitivos e um dos líderes do movimento foi 
Manuel Francisco dos Anjos Ferreira, apelidado de Balaio.

No âmbito das elites, havia conflitos entre os fazendeiros 
de gado liberais, denominados bem-te-vis, e os conservadores 
da região. As rivalidades se ampliaram, atingindo também as ca-
madas populares. A revolta foi dominada em 1841 pelas tropas 
do coronel Luís Alves de Lima e Silva, futuro duque de Caxias, a 
mando do governo regencial.

Revolução Farroupilha (1835-1845)
Iniciada no Rio Grande do Sul e estendida até Santa Catari-

na, aGuerra dos Farrapos, ou Revolução Farroupilha, foi a maior 
e mais longa revolta do período regencial.

O movimento ocorreu de 1835 a 1845 e foi liderado por 
personagens que ganharam notoriedade no cenário político do 
Brasil e de outros países: Giuseppe Garibaldi, Bento Gonçalves, 
Bento Manuel e Anita Garibaldi. Os farrapos, como os rebeldes 
eram denominados, reivindicavam maior autonomia política e 
econômica para o Sul. Na raiz do conflito estava o desconten-
tamento dos poderosos estancieiros gaúchos com a política de 
impostos do governo central.

Tendências políticas diferentes – republicanas ou monar-
quistas, federalistas ou centralistas – conviviam no interior do 
movimento. Seu possível caráter separatista tem sido objeto de 
controvérsias entre os estudiosos. O separatismo, afinal, poderia 
significar a perda do mercado brasileiro de charque. A tendência 
majoritária da rebelião, liderada por Bento Gonçalves, era a fa-
vor de um governo federativo e republicano, enquanto a mino-
ria posicionava-se em prol de uma monarquia descentralizada.

A rebelião expandiu-se e culminou, em 1838, com a pro-
clamação da República Rio-Grandense, ou República de Pirati-
ni, tendo Bento Gonçalves como primeiro presidente. Um ano 
depois, o movimento chegou à cidade de Laguna, no litoral de 
Santa Catarina, onde foi proclamada a República Juliana, de exis-
tência efêmera. Depois de vários anos de combates, os rebeldes 
foram derrotados em 1845 pelas tropas do governo.

No Segundo Reinado o país foi pacificado. Cessaram as re-
beliões provinciais que marcaram o panorama político dos go-
vernos regenciais e ameaçaram a ordem social e a consolidação 
do Estado brasileiro. Duas rebeliões que eclodiram ainda no pe-
ríodo regencial chegaram ao fim no segundo reinado: a Balaiada 
em 1841, e a Farroupilha, em 1845. 

A única grande rebelião iniciada no segundo reinado foi a 
Revolução Praieira, que eclodiu em 1848 na província de Per-
nambuco, mas foi debelada no ano seguinte, em 1849. A paz 
interna advinda com o governo de dom Pedro 2º favoreceu a 
consolidação dos interesses da classe dominante representada 
pelos grandes proprietários rurais. 
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Escravidão e ausência de participação popular
A classe dominante estava coesa em torno da manutenção 

da escravidão e da alienação (ou ausência) da participação po-
pular nas decisões políticas governamentais. Mas tinham diver-
gências no que diz respeito a interesses econômicos e políticos 
locais. Assim, organizaram-se politicamente em duas agremia-
ções políticas: o Partido Liberal e Partido Conservador.

Os dois partidos políticos disputavam o poder através de 
eleições legislativas (para a Câmara dos Deputados). Por meio 
de um processo eleitoral bastante fraudulento e violento, tenta-
vam conquistar maioria no Parlamento e influenciar as decisões 
governamentais na medida que seus membros fossem nomea-
dos para formar os gabinetes ministeriais. No transcurso do se-
gundo reinado, liberais e conservadores se alternaram no poder.

Parlamentarismo e poder Moderador 
Os anos de 1840 até 1846 foram marcados por conflitos 

e divergências políticas entre liberais e conservadores com re-
lação ao sistema de governo. Em 1847, porém, foi instituído o 
Parlamentarismo, que passou a funcionar articulado ao Poder 
Moderador .

Criou-se o cargo de presidente do Conselho de Ministros. 
Desse modo, o imperador em vez de escolher todos os seus 
ministros (regra que vigorou no período precedente), escolhia 
apenas o primeiro-ministro. Uma vez nomeado, o primeiro-mi-
nistro se encarregava das nomeações para formar o gabinete 
ministerial . 

Com o ministério nomeado, restava a aprovação dos par-
lamentares da Câmara dos Deputados. Dispondo do Poder 
Moderador, o imperador detinha a prerrogativa de dissolver os 
gabinetes ministeriais como condição para formação de outro 
ministério, dependendo da ocasião e da conjuntura política.

As campanhas platinas 
Durante o Segundo Reinado, o Brasil se envolveu em três 

conflitos armados com países fronteiriços da região Platina. Esta 
é formada pela Argentina, Uruguai e Paraguai, países que fazem 
fronteira ao sul com o Brasil. Naquela época, a região Platina 
era muito povoada e importante economicamente em razão do 
intenso comércio local. Foram os interesses econômicos brasilei-
ros que levaram o governo imperial a guerra. 

Em 1851 teve início a Guerra contra Oribe e Rosas. Esse 
conflito armado envolveu a Argentina e o Uruguai (país que 
pertenceu ao Brasil até 1828). Em 1851, Oribe, líder do Parti-
do Blanco tomou o poder no Uruguai, e com o apoio de Rosas, 
ditador argentino, bloqueou o porto de Montevideu prejudican-
do o comércio brasileiro na bacia Platina. As tropas brasileiras 
comandadas pelo então conde de Caxias aliaram-se às tropas 
lideradas por políticos rivais a Oribe e Rosas. O Brasil venceu a 
guerra em 1852.

Em 1864 ocorreu a Guerra contra Aguirre, líder do Partido 
Blanco e governante do Uruguai. A guerra começou depois que 
os uruguaios promoveram várias invasões ao Rio Grande do Sul 
para roubarem gado dos fazendeiros gaúchos.

O governo imperial organizou tropas que ficaram sob o co-
mando do vice-almirante Tamandaré e do marechal Mena Bar-
reto. Com o apoio de tropas comandadas por opositores políti-
cos do governo de Aguirre, o Brasil consegui depô-lo e transferir 
o governo ao líder do Partido Colorado, Venâncio Flores.

Guerra do Paraguai
Mas o conflito armado mais longo e violento foi a Guerra 

do Paraguai. Começou em 1864 e chegou ao fim em 1870. O Pa-
raguai nesta época era o país mais próspero da região. Contava 
com uma moeda forte e uma economia industrial que era a base 
do progresso e desenvolvimento nacional.

Quando o ditador nacionalista Francisco Solano López che-
gou ao poder, colocou em prática uma política expansionista 
que pretendia ampliar o território do Paraguai tomando terras 
do Brasil, Argentina e Uruguai. Solano López tinha como objeti-
vo formar o “Grande Paraguai”. 

A guerra teve início quando tropas paraguaias invadiram 
o território brasileiro e argentino. Formou-se então a Tríplice 
Aliança, que unia militarmente o Brasil, Argentina e Uruguai 
para lutar contra o Paraguai. Os conflitos foram intensos em 
várias regiões, terminando somente em 1870 com a invasão 
de Assunção e a perseguição e morte de Solano López. Para o 
Paraguai as consequências da guerra foram desastrosas devido 
à destruição de sua economia industrial e a morte de cerca de 
80% da população.

O poder do café
A estabilidade política advinda com o governo imperial de 

dom Pedro 2º foi amplamente favorecida pela comercialização 
do café. A expansão da lavoura cafeeira a partir da segunda me-
tade do século 19 deu novo impulso a economia agroexporta-
dora, trazendo prosperidade econômica ao país e favorecendo 
a consolidação dos interesses dos grandes proprietários rurais.

A produção em larga escala do café começou no Rio de Ja-
neiro, nas regiões de Angra dos Reis e Mangaratiba, a partir de 
1830. Em seguida, as plantações se alastraram para o vale do rio 
Paraíba, a partir daí a produção voltou-se para exportação. Por 
volta de 1850, a lavoura cafeeira se expandiu para o Oeste pau-
lista, favorecida pelas condições propícias do solo para o cultivo 
do café.

Para ser lucrativa, a comercialização do café no concorrido 
mercado mundial exigiu dos grandes fazendeiros o emprego em 
larga escala de mão de obra escrava. Não obstante, nesta época 
o tráfico mundial de escravos entrou em declínio.

Escravidão negra
O governo imperial brasileiro relutava em cumprir os acor-

dos, leis e tratados firmados com a Inglaterra, país cujos inte-
resses econômicos a levaram a defesa da extinção do tráfico 
de escravos. Em 1850 o Brasil cedeu as pressões dos ingleses 
promulgando a Lei Eusébio de Queirós, que levou a extinção de-
finitiva do tráfico.

O governo imperial brasileiro relutava em cumprir os acor-
dos, leis e tratados firmados com a Inglaterra, país cujos inte-
resses econômicos a levaram a defesa da extinção do tráfico 
de escravos. Em 1850 o Brasil cedeu as pressões dos ingleses 
promulgando a Lei Eusébio de Queirós, que levou a extinção de-
finitiva do tráfico.

A proibição do tráfico negreiro levaria inevitavelmente ao 
fim o trabalho escravo. Mas a classe dominante adiou o quando 
pôde a abolição da escravidão no país. Para solucionar o proble-
ma da crescente escassez de mão de obra, os fazendeiros recor-
reram inicialmente ao tráfico interno de escravos, comprando-
-os de regiões economicamente decadentes.
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Quando o problema da falta de mão de obra escrava agra-
vou-se, os prósperos fazendeiros paulistas colocaram em prática 
uma política de incentivo à imigração de colonos, que passaram 
a trabalhar sob regime assalariado. O Brasil seria um dos últimos 
países do mundo a abolir a escravidão, em 1888.

Declínio do Segundo Reinado
O café tornou-se o principal produto de exportação brasilei-

ro. A prosperidade econômica advinda com sua comercialização 
estimulou a industrialização e a urbanização. Com isso, surgiram 
novos grupos e classes sociais, portadoras de novas demandas 
e interesses. Esses grupos passariam a contestar o regime mo-
nárquico através dos movimentos republicano e abolicionista. 

Enquanto a produção cafeeira das regiões do vale do rio Pa-
raíba e do Rio de Janeiro entraram em decadência, devido ao 
esgotamento dos solos, o oeste paulista expandia a produção 
beneficiado pelas terras roxas, bastante propícias à cultura do 
café. Para os interesses dessa classe de ricos proprietários ru-
rais a monarquia centralizadora - sediada no Rio de Janeiro e 
apoiada pelos decadentes senhores de engenhos nordestinos e 
cafeicultores do vale do Paraíba -, já não tinha utilidade.

Enquanto puderam, defenderam tenazmente a manuten-
ção da escravidão, mas progressivamente tornaram-se adeptos 
dos princípios federalistas contidos nos ideais do movimento 
republicano .

Desse modo, gradualmente, a monarquia foi perdendo le-
gitimidade diante dos novos interesses e aspirações sociais que 
surgiram. Além disso, a partir da década de 1870, o Estado mo-
nárquico entrou em conflito com duas instituições importantes 
que formavam a base de sustentação do regime: o Exército e a 
Igreja Católica. Uma aliança entre os ricos proprietários rurais 
do oeste paulista e a elite militar do Exército levou a derrocada 
final do regime monárquico, com a proclamação da República.

Economia, política e manifestações culturais.
Política externa

O jogo de interesses na região platina foi administrado por 
um complexo sistema de alianças políticas que tinha o Uruguai 
como principal ponto de atuação. As eleições presidenciais do 
Uruguai, durante o século XIX, foram disputadas por dois par-
tidos das suas elites econômicas: o Colorados – que contavam 
com o apoio do Brasil – e os Blancos, apoiados pelo Paraguai.

Por duas vezes o Brasil invadiu o Uruguai para defender seus 
interesses regionais, derrubando os blancos do poder em 1861 
e 1864. A última intervenção brasileira foi entendida pelo Para-
guai como inaceitável, pois ameaçava sua economia e a navega-
ção pelo Prata. Como retaliação o Paraguai atacou um navio bra-
sileiro e invadiu partes do território do Mato Grosso, Rio Grande 
do Sul e da Argentina. Este foi o início da chamada Guerra da 
Tríplice Aliança (Argentina, Uruguai e Brasil contra o Paraguai).

Paralelamente, a Inglaterra forneceu grande empréstimo ao 
Brasil e também à Argentina para financiar e armar estes dois 
países contra o Paraguai, único país da América do Sul que re-
sistia ao imperialismo inglês. O Paraguai, independente da Espa-
nha desde 1811, já possuía sua própria indústria têxtil e metalúr-
gica. Seus presidentes contavam com grande popularidade por 
terem realizado a reforma agrária e terem criado um sistema de 
ensino público.

Havia, portanto, um aspecto muito singular na situação his-
tórica e social do Paraguai. Sua economia estava longe de ser 
uma potência, mas preocupava á Inglaterra e aos países vizi-
nhos.

Sua autonomia econômica derivava de seu passado colo-
nial. Nunca foi uma prioridade para o colonizador espanhol e, 
portanto, não conheceu o sistema de plantation, nem a explo-
ração mineradora. Foi relegada à experiência missionária dos 
jesuítas, que concentraram ali a maior parte de suas Missões.

Houve desta forma, a sobrevivência de costumes do povo 
guarani e a diferenciação em relação aos vizinhos. Uma vez in-
dependente, o Paraguai organizou e modernizou sua economia 
para se defender das tendências expansionistas da Argentina e 
do Brasil, que já tinha criado na região um estado em 1808 (A 
Província Cisplatina)

“Apesar desses esforços “modernizantes”, não há indica-
ções de empenho dos dirigentes paraguaios em romper com o 
mundo tradicional herdado da época colonial. Talvez, a afirma-
ção contrária seja a mais próxima da realidade. Nesse sentido, a 
reação de Francisco Solano López, em 1864, dois anos após ter 
sucedido o pai no poder, é bastante esclarecedora: os ataques 
à parte da Argentina, assim como ao sul de Mato Grosso e ao 
Rio Grande do Sul, de certa maneira, devolviam aos paraguaios 
a área de domínio das missões jesuíticas antes da expulsão no 
século XVIII. Portanto, a não ser do ponto de vista de retorno 
ao passado, é pouco provável que o Paraguai representasse um 
modelo alternativo para os demais países da América Latina. O 
que não significava que as decisões do governo local agradas-
sem aos ingleses.”

O que surpreendeu o mundo foi a capacidade do Paraguai 
de suportar quase seis anos de ataques sucessivos, no conflito 
mais sangrento da história da América do Sul. A resistência pa-
raguaia, baseada no apoio popular ao governo de Solano Lopez, 
obrigou o Brasil a uma profunda reorganização de suas forças 
armadas .

Simplesmente não havia um exército bem estruturado, pois 
a segurança interna fora transferida à Guarda Nacional, criada 
em 1830 e colocada sob o controle dos latifundiários, o que da-
ria a origem à figura do fazendeiro-coronel, ainda hoje presente 
na mentalidade brasileira .

O Brasil improvisou um exército e a primeira medida neste 
sentido foi a criação do Corpo de Voluntários da Pátria (1865). 
Ofereciam-se vantagens como pagamento em dobro, indeniza-
ção aos familiares gratificações. Mas este sistema trouxe dois 
problemas: os voluntários não tinham qualquer preparação an-
terior e seu número ficou muito abaixo do necessário. Dos 120 
mil combatentes da Guerra, 54 mil foram do Corpo de Voluntá-
rios .

O governo brasileiro recorreu então ao recrutamento obri-
gatório, utilizando medidas esdrúxulas: prisões foram esvazia-
das, assim como crianças e vadios eram caçados pelas ruas das 
principais cidades brasileiras .

“No Rio de Janeiro, por exemplo, as autoridades locais co-
locaram, no ano de 1864, 116 meninos, menores de dezesseis 
anos, à disposição da armada; um ano mais tarde, essa cifra foi 
de 269 recrutas. Pelo menos metade desse contingente havia 
sido recolhida nas ruas da capital brasileira, dando origem a cen-
tenas de ofícios nos quais as famílias solicitavam às autoridades 
a devolução do filho recrutado à força.
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Nem mesmo meninos escravos, “propriedades” alheias, 
conseguiam escapar a esse furor. Havia ainda duas outras ori-
gens problemáticas dos voluntários da pátria. Uma delas dizia 
respeito aos escravos que sentavam praça usando nomes falsos, 
legitimando um projeto de fuga e garantindo casa e comida nas 
fileiras do exército.

A outra, decorria de uma antiga prática que consistia em 
pagar certa quantia, ou apresentar um escravo-substituto, de si 
mesmo ou do filho recrutado, eximindo-se assim das fileiras do 
exército (...).

Não sem razão, as tropas brasileiras, em boa parte formadas 
por escravos, menores abandonados e criminosos, eram descri-
tas como um bando de famintos, aventureiros e aproveitadores 
de toda espécie. Como se não bastassem esses graves proble-
mas, Alfredo d’Escragnolle Taunay também indica a presença de 
mulheres nos campos de batalha, carregando crianças de peito 
ou pouco mais velhas; mulheres que traziam no rosto os estig-
mas do sofrimento e da extrema miséria e atendiam por nomes 
que as remetiam a grupos sociais de origem humilde, como o 
caso das Ana Preta, Ana Mamuda ou Joana Rita dos Impossíveis. 
Assim, enquanto os homens entregavam-se ao roubo, jogatina e 
comércio, suas companheiras voltavam-se para o saque, apode-
rando-se de mantos e ponchos de paraguaios mortos, ou sobre-
viviam graças à prostituição, Havia ainda casos limite como o de 
certa Maria Curupaiti, que, aos 13 anos, disfarçada de homem, 
foi aceita como voluntário da pátria, falecendo em combate”

Cultura no Segundo Reinado
Na segunda metade do século XIX, as manifestações cultu-

rais mantêm as influências européias, principalmente a france-
sa, mas cresce a presença de temas nacionais.

Literatura
O romantismo é marcante na literatura até o final do sé-

culo XIX, quando cede lugar para o realismo. A prosa de ficção 
romântica se alterna entre o nacionalismo indigenista e o relato 
de costumes tipicamente brasileiros. José de Alencar representa 
bem essas duas tendências, com destaque para Lucíola, Iracema 
e O guarani. Na poesia, o maior expoente é Gonçalves Dias, au-
tor de I-Juca Pirama e Os timbiras. Surgem também os poetas es-
tudantes, com uma produção marcada pelo pessimismo e pelo 
sentimentalismo extremo, como Álvares de Azevedo em A noite 
da taverna e Macário. No realismo, a descrição objetiva da rea-
lidade e das ações dos personagens substitui a visão romântica. 
Aluísio Azevedo é um dos mais completos autores do período, 
com suas obras O mulato, Casa de pensão e O cortiço. A estética 
anti-romântica se expressa na poesia pelo parnasianismo, com 
ênfase no formalismo da métrica, do ritmo e da rima. Seu maior 
representante é Olavo Bilac.

Crítica social
O maior representante da crítica social na literatura é Ma-

chado de Assis. Seus romances Dom Casmurro, Esaú e Jacó e 
Memórias póstumas de Brás Cubas, ou os contos, como O alie-
nista, refletem de maneira sutil, irônica e mordaz as transfor-
mações sociais e a crise de valores dos últimos tempos do Im-
pério. Junto com outros intelectuais, Machado de Assis funda 
a Academia Brasileira de Letras, em 1876, da qual é o primeiro 
presidente . 

Na poesia, destaca-se Castro Alves, que, por sua dedicação 
à causa abolicionista, é um dos primeiros representantes da arte 
engajada no Brasil.

Teatro e música
O ator João Caetano funda no Rio de Janeiro a primeira 

companhia nacional de teatro. Em suas performances, procura 
substituir o estilo rígido da apresentação clássica por uma nova 
naturalidade e liberdade de interpretação. A música popular 
também se diversifica no período. Surgem o samba e a marcha, 
tocados por grupos de “chorões”, conjuntos compostos por flau-
ta, violão e cavaquinho, presença indispensável nos saraus das 
populações urbanas de baixa renda.

A escravidão e o processo de abolição
O fim da escravidão no Brasil durante muitos anos foi apre-

sentado como uma ação do Estado brasileiro, pressionado pela 
Inglaterra, através de várias legislações, culminando com a as-
sinatura da Lei Áurea pela princesa Isabel, em 1888. Também 
foi apresentado como resultado do interesse das elites latifun-
diárias cafeeiras, que viam o trabalho assalariado mais lucrativo 
que a força de trabalho escravizada.

Porém, pouco se fala sobre o papel desempenhado pelas-
lutas dos escravoscomo principal forma de pressão pelofim da 
escravidão. Considerando que a escravidão era o principal sus-
tentáculo da sociedade colonial e imperial brasileira, a lutas dos 
escravos representou uma tendência de ruptura interna nessa 
relação, que ao final do século XIX não poderia mais ser susten-
tada .

Essas lutas existiram desde o início da escravidão. O caso 
mais notório durante o período colonial foi a formação doQui-
lombo dos Palmares, na Serra da Barriga, onde hoje se localiza 
o estado de Alagoas. Vários outros quilombos foram formados, 
não tão grandes, é certo, mas que mostraram sua importância, 
já que a partir da fuga das fazendas, os escravos pretendiam 
criar uma ruptura com a escravidão, buscando a liberdade.

As fugas, porém, não se davam apenas em casos de ruptura 
com a escravidão. Em sua boa parte, elas ocorriam como busca 
de melhorias dentrodaescravidão. Era o caso das fugas reivindi-
cativas, que pretendiam exigir melhores condições de trabalho 
no eito. Exemplo disso foi a fuga dos escravos doEngenho San-
tana, na região de Ilhéus, na Bahia. Em 1789, um grupo de es-
cravos fugiu do engenho e formou um quilombo nas imediações 
da fazenda. Apresentaram a seu senhor um tratado, em que exi-
giam melhores condições de trabalho, eleição de outros feitores 
e o direito de “brincar, folgar, e cantar em todos os tempos que 
quisermos sem que nos empeça e nem seja preciso licença.”.Tal 
evento demonstrou que a luta dos escravos era por alterações 
na vida cotidiana dentro dos locais de trabalho.

Outra forma de luta realizada pelos escravos eram as rebe-
liões. Na Bahia do início do século XIX, cerca de 30 rebeliões de 
escravos ocorreram ou foram tramadas, sendo impedidas pela 
ação policial. A mais notória delas foi aRevolta dos Malês, em 
1835. Levando em consideração aIndependência do Haiti, que 
no início do século foi conduzida violentamente pelos escravos 
e resultou no fim da escravidão, os levantes dos africanos escra-
vizados criavam o temor da repetição de um evento semelhante 
no Brasil, que poderia custar, literalmente, a cabeça dos fazen-
deiros .
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A constituição de quilombos nas proximidades das cidades 
contribuía também para minar o sistema escravista brasileiro. A 
criação de redes de solidariedade próximas aos quilombos, com 
habitantes das cidades (escravos libertos, parentes ou mesmo 
com brancos), possibilitava a realização de pequenas transações 
comerciais que permitiam a reprodução material de suas vidas 
em regime de liberdade. Além disso, havia a aproximação com 
as pessoas livres, criando um sentimento de antiescravidão.

A legislação abolicionista também resultou no acirramento 
dos conflitos sociais entre escravos e senhores. A intensificação 
do tráfico interno após aLei Eusébio de Queirós, em 1850, le-
vou às fazendas do centro-sul escravos considerados “indiscipli-
nados” e que impunham as condições do “cativeiro justo” com 
ritmos e trabalhos e quais trabalhos deveriam desempenhar de-
cididos pelos escravos.

O contato resultou em rebeliões e fugas em massa nas dé-
cadas anteriores à abolição. ALei do Ventre Livre, de 1871, tam-
bém levava os escravos a contestarem a situação de escravidão 
em que se encontravam. Em 1885, 120 escravos dafazenda Can-
tagalo, localizada na cidade de Campinas, interior de São Paulo, 
rebelaram-se e fugiram em massa da fazenda em direção à cida-
de, entoando gritos de “Viva a Liberdade!” pelo caminho.

Todas essas ações criavam um clima propício a uma con-
vulsão social, caso se transformasse em ações de maior escala, 
colocando em risco o poder econômico e político da elite bra-
sileira. Nesse sentido, mas não negando os demais fatores, as 
lutas escravas contra a escravidão, conduzidas de forma autô-
noma pelos escravos, criaram uma ruptura interna no sistema 
escravista, pressionando pelo seu fim em 1888.

A introdução do trabalho livre no Brasil 
Após quase quatro séculos de escravidão, três aconteci-

mentos podem ser elencados como responsáveis diretos pela 
introdução do trabalho livre no Brasil: o movimento abolicionis-
ta; as leis assinadas pelo governo imperial ao longo do século 
19; e a entrada gradativa de mão de obra imigrante. 

O movimento abolicionista realizou profundas críticas ao 
regime de trabalho escravo no Brasil e articulou ações no sen-
tido de minimizá-lo e até exterminá-lo. Utilizando-se de jornais, 
reuniões, assembleias, revoltas armadas e denúncias diplomá-
ticas, esse movimento conseguiu ganhar espaço na opinião pú-
blica nacional e internacional. Essa pressão colocava o governo 
imperial numa situação de perda de sua popularidade e o obri-
gou a tomar ações efetivas para a redução do trabalho escravo 
e introdução do trabalho livre, como a assinatura de quatro leis 
que o aboliu gradativamente. 

As quatro leis assinadas de maneira gradual pelo governo 
imperial foram: Lei Eusébio de Queirós (1850) que determinou 
o fim do tráfico negreiro; a Lei do Ventre Livre que libertou os 
escravos nascidos a partir de 1871; a Lei dos Sexagenários em 
1885 que libertou escravos com 65 anos; até a Lei Áurea que 
formalizou o fim do trabalho escravo e a introdução oficial do 
trabalho livre no Brasil. 

Ao longo do século 19, a chegada da mão de obra imigrante 
no Brasil se deu gradativamente e influenciou o perfil do traba-
lho livre no país, que desenvolveu a teoria do branqueamento 
colocando os imigrantes europeus como superiores aos escra-
vos alforriados e, posteriormente, libertos. 

Segundo essa teoria, a afro-descendência era um problema 
para o desenvolvimento do Brasil, pois disseminou-se a ideia 
de que os negros eram preguiçosos e rebeldes. Muito polêmi-
ca, essa teoria contribuiu para o preconceito e o racismo ainda 
presente no país. 

Na verdade, havia um desconforto e um desinteresse por 
parte das elites em pagar salários para escravos que antes traba-
lham gratuitamente. Os Barões do Café, que ocupavam grande 
espaço nas decisões políticas do governo, pressionavam para 
que a escravidão fosse mantida. Existia no país um preconceito 
racial, em larga escala, e um temor de mudar a base econômica 
produtiva do Império que era fundamentada no conceito escra-
vocrata. 

Já a Burguesia Cafeeira acreditava no uso da mão de obra 
imigrante para impulsionar a atividade econômica e a diversi-
ficação de negócios a partir dos capitais acumulados com a ex-
portação do café. Graças a essa ação empreendedora, o Brasil 
começa a implantar indústrias, ferrovias, casas de comércio e 
fortalecer seu mercado interno, o que criava oportunidades de 
trabalho. 

Alguns motivos adiaram a introdução do trabalho livre no 
Brasil, um deles é o fato da Coroa receber recursos advindos do 
tráfico negreiro através de taxas e impostos. Existia também a 
crença na inferioridade do negro e de seu trabalho braçal. 

Esse tipo de preconceito aliado às condições desumanas da 
escravidão levaram os escravos a se organizarem, apoiados pelo 
movimento abolicionista, para fugas, estruturação de quilombos 
e ataques a senzalas. 

A introdução de trabalhadores europeus era vista como so-
lução para a escassez de mão de obra qualificada. Devido a isso, 
os imigrantes passaram a ser prioridade na escolha para o mer-
cado de trabalho. O fato de já estarem habituados ao processo 
de assalariamento mudava a cultura organizacional do mercado, 
antes escravista e que neste momento histórico torna-se capita-
lista com relação ao capital-trabalho. 

Apesar do custo com a logística de deslocamento do imi-
grante no sentido Europa-Brasil era mais interessante para o 
mercado ter trabalhadores qualificados do que ex-escravos. Per-
cebendo essa tendência irreversível, o governo imperial apoiou, 
antes da Lei Áurea, a imigração. Após esse documento que for-
malizou o início do trabalho livre para todas as etnias, iniciou-se 
a discriminação e a dificuldade de inserção dos libertos no mer-
cado de trabalho. A liberdade chegou ao papel, mas a igualdade 
não se deu de maneira efetiva. 

As péssimas condições sociais dos libertos devido a sua 
exclusão, pobreza, analfabetismo e discriminação inibia sua as-
censão social em uma sociedade capitalista com mentalidade 
preconceituosa. Em muitos casos, a introdução do trabalho livre 
ainda manteve cenários de exploração da população de liber-
tos, devido a pouca qualificação profissional. O grande desafio 
era integrar com dignidade o negro ao novo regime de trabalho 
após a Lei Áurea.

O Movimento Republicano e o 13 de Maio
Os partidos e grupos agrários revezavam-se no poder numa 

gangorra viciada e alheia aos reclamos da sociedade em muta-
ção. O trabalho assalariado imigrante e a semi-servidão sufoca-
vam a escravidão. E Pedro II observava estrelas.
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Em 1870, através do jornal A República, o Manifesto Repu-
blicano de Quintino Bocaiúva lançou a proposta do Partido Re-
publicano à sociedade. Mas só três anos depois, com a fundação 
do Partido Republicano Paulista na Convenção de Itu, surgiu o 
grupo dos “Republicanos Históricos”.

Os “Republicanos Idealistas” organizaram-se em torno do 
Exército, que fundou o Clube Militar. Dessa forma, os cafeiculto-
res e as emergentes classes médias urbanas encontravam seus 
interlocutores. A Campanha Abolicionista tomou espaço com a 
Lei do Ventre-Livre de 1871, mesmo ano da Questão Religiosa, 
entre o governo e a cúpula católica.

A Lei Saraiva-Cotegipe libertou os sexagenários em meio à 
Questão Militar. A 13 de Maio de 1888 a Princesa Isabel assinou 
a Lei Áurea, extinguindo a escravidão no Brasil. Foi a gota d’água. 
A monarquia desabou no dia 15 de novembro de 1889. O Mare-
chal Deodoro da Fonseca expulsou a família Bragança do Brasil e 
instaurou a República.

6. PRIMEIRA REPÚBLICA (1889-1930): O PRIMEIRO 
GOVERNO PROVISÓRIO, ASSEMBLEIA CONSTITUINTE, 
PRESIDÊNCIA DE DEODORO DA FONSECA, A POLÍTICA 
DOS GOVERNADORES, O CORONELISMO, MOVIMEN-

TOS TENENTISTAS, COLUNA PRESTES, REVOLTA DA 
ARMADA. 7. REVOLUÇÃO DE 1930. 8. ERA VARGAS 

(1930-1945). 9. OS PRESIDENTES DO BRASIL DE 1964 À 
ATUALIDADE. 

Brasil República é o período da História do Brasil, que teve 
início com a Proclamação da República. A República foi procla-
mada em 15 de novembro de 1889 e vigora até os dias atuais.

A República brasileira é dividida em:
•	 República Velha ou Primeira República
•	 Era Vargas ou Nova República
•	 República Populista
•	 Ditadura Militar
•	 Nova República

República Velha ou Primeira República (1889-1930)
Após a Proclamação da República no Brasil, instituiu-se ime-

diatamente um governo provisório. O governo provisório era 
chefiado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, que deveria dirigir 
o País até que fosse elaborada uma nova Constituição.

No dia 24 de fevereiro de 1891 foi promulgada a segunda 
Constituição brasileira e a primeira da República. No dia seguin-
te à promulgação da Constituição, foram eleitos pelo Congresso 
Nacional, o primeiro presidente e o vice.

A Primeira República foi dividida em dois períodos:
•	 República da Espada (1889-1894), em virtude da con-

dição militar dos dois primeiros presidentes do Brasil: Deodoro 
da Fonseca (1891) e Floriano Peixoto (1891-1894)

•	 República das Oligarquias (1894-1930), período em 
que as oligarquias agrárias dominavam o país, conhecido popu-
larmente como a “política do café com leite”, em razão da domi-
nação paulista e mineira no governo federal, que só terminou 
com a Revolução de 1930. Durante o período, apenas três presi-
dentes não procediam dos Estados de São Paulo e de Minas Ge-
rais. A supremacia politica das grandes oligarquias foi aniquilada 
com a Revolução de 1930.

A Constituição de 1891 foi a primeira Constituição da era 
republicana .

Teve como característica a instituição do regime republica-
no presidencialista e a separação entre o Estado e a Igreja.

Contexto Histórico

Preâmbulo da primeira Constituição republicana do Brasil

O Brasil passava por um momento de transição do regime 
monárquico para o republicano. Desta maneira, o governo pre-
cisava mudar a Carta Magna que regia o país desde 1824 e criar 
uma Constituição que ajustasse à nova realidade.

Foi escolhida uma Assembleia legislativa que elaborou a 
nova Constituição em três meses. Na verdade, grande parte da 
redação ficou a cargo dos juristas Rui Barbosa e Prudente de 
Morais .

A nova Constituição se inspirou, dentre outras, na Carta 
Magna dos Estados Unidos, tendo como eixo a federalização dos 
Estados e a descentralização do poder. Inclusive o nome do novo 
país recebeu influência americana, pois foi denominado “Esta-
dos Unidos do Brasil”.

Em 24 de fevereiro de 1891 foi aprovada e promulgada a 
nova Constituição do Brasil. Esta seria alterada em 1926 e revo-
gada quatro anos mais tarde por causa da Revolução de 1930.

Características
A Constituição de 1891 determinava:
•	 A criação de três poderes Executivo, Legislativo e Judi-

ciário ficando extinto o Poder Moderador;
•	 A separação entre o Estado e a Igreja Católica. O Esta-

do seria o responsável pela emissão de certidões e certificados e 
o clero católico deixaria de receber subvenção do Estado;

•	 A liberdade de culto para todas as religiões;
•	 A garantia do ensino primário obrigatório, laico e gra-

tuito;
•	 A proibição do uso de brasões ou títulos nobiliárquicos;
•	 A instituição do voto universal para cidadãos alfabeti-

zados;
•	 A criação do Poder Legislativo bicameral. Os deputa-

dos tinha um mandado de três anos e os senadores nove anos. 
Isto pôs fim ao Senado vitalício;
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•	 O surgimento do Poder Legislativo provincial. Assim, as 
províncias poderiam criar suas próprias leis e impostos, tendo 
mais autonomia em relação ao poder central.

Em síntese:

Assinatura da Constituição de 1891, Eliseu Visconti

A Constituição de 1891 trouxe uma nova configuração ao 
Brasil .

Além das cláusulas que acabavam com a monarquia, o país 
agora seria configurado de outra maneira. Haveria mais auto-
nomia provincial e foi criado o Estado Laico. A religião católica 
deixou de ser a oficial do país e todas as confissões religiosas 
poderiam realizar cultos públicos.

É importante assinalar que algumas propriedades da Igreja 
foram confiscadas nesse momento.

Igualmente, a mudança do voto não trouxe grandes trans-
formações. O voto era aberto e o cidadão tinha que assinar uma 
lista que podia ser facilmente controlada. Com o novo critério 
– saber ler e escrever – o número de eleitores caiu, ao invés de 
aumentar .

Esta Carta Magna foi concebida para atender as demandas 
da elite paulista que apoiou a proclamação da República. Estes 
haviam defendido maior descentralização do Estado e com este 
documento, o conseguiram.

Política dos Governadores
A Política dos Governadores foi um acordo político firmado 

durante o período da República Velha (1889-1930).
O intuito era unir os interesses dos políticos locais marcado 

pelas oligarquias estatais da época juntamente ao governo fede-
ral, para assim, garantir o controle do poder político.

Durante o governo do paulista Campos Salles(1898-1902) o 
poder federal uniu-se às oligarquias estaduais concentrada nas 
mãos dos latifundiários. O intuito era estabelecer uma relação 
amistosa entre as partes .

Dessa forma, a troca de favores era clara: o governo federal 
concedia poder e liberdade política e ainda benefícios econômi-
cos para as oligarquias estaduais.

Em troca, favoreciam a escolha dos candidatos por meio do 
voto aberto, comandadas e manipulada pelos coronéis, os quais 
representavam a força local.

Com isso, fica claro que as elites locais dominavam a cena 
política e econômica dos estados, sendo monopolizada por fa-
mílias nobres e muitas vezes comandadas pelos coronéis.

Esse movimento ficou conhecido como “coronelismo”, em 
que eles partilhavam a metodologia do voto de cabresto (voto 
aberto). Isso viabilizou a corrupção desde fraudes eleitorais e 
compra de votos. Ademais, o aumento da violência por meio da 
dominação dos coronéis nos denominados “currais eleitorais”.

Através da “Comissão Verificadora dos Poderes”, a legitima-
ção dos governadores eleitos nos estados era manipulada.

Isso reforçava a política dos governadores diante da triagem 
feito pelos coronéis apoiados e confiantes do poder federal.

Se caso fosse necessário, ocorria a exclusão dos políticos da 
oposição, os quais sofriam a “degola”, ou seja, a fraude eleitoral, 
sendo impedidos de tomar a posse do cargo.

Essa política foi confundida com apolítica do café com leite . 
Nesse modelo, os fazendeiros de minas, que dominavam a pro-
dução leiteira e os latifundiários paulistas, produtores de café, 
revezavam o poder na presidência do país.

No entanto, diferente dessa, a política dos governadores 
impulsionou tal estrutura necessária para sua consolidação mais 
adiante .

Com efeito, São Paulo e Minas Gerais dominavam a cena 
política e econômica do país. Na segunda metade do século XIX, 
o Brasil era o maior produtor e exportador de café.

Desde a Proclamação da República, em 1889, cujo modelo 
monárquico foi substituído por uma estrutura presidencialista 
republicana, a figura do presidente passava a ser a mais impor-
tante .

As oligarquias que possuíam e controlavam o poder local 
estatal, passaram a desenvolver estratégias junto ao poder fe-
deral .

Esse método de benefício dos grandes fazendeiros e do go-
verno federal somente terminou com a Era Vargas(1930-1945) e 
como consequência fortaleceu a figura dos coronéis.

Além do governo de Campos Sales, o criador da política, 
outros presidentes do período de república velhausufruíram do 
sistema da Política dos Governadores:

•	 Rodrigues Alves (1902 a 1906)
•	 Afonso Pena (1906 a 1909)
•	 Nilo Peçanha (1909 a 1910)
•	 Hermes da Fonseca (1910 a 1914)
•	 Venceslau Brás (1914 a 1918)
•	 Delfim Moreira (1918 a 1919)
•	 Epitácio Pessoa (1919 a 1922)
•	 Arthur Bernardes (1922 a 1926)
•	 Washington Luís (1926 a 1930)
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Constituição de 1934
A Constituição de 1934 foi uma consequência direta da Re-

volução Constitucionalista de 1932. Com o fim da Revolução, a 
questão do regime político veio à tona, forçando desta forma 
as eleições para a Assembleia Constituinte em maio de 1933, 
que aprovou a nova Constituição substituindo a Constituição de 
1891.

O objetivo da Constituição de 1934 era o de melhorar as 
condições de vida da grande maioria dos brasileiros, criando leis 
sobre educação, trabalho, saúde e cultura. Ampliando o direito 
de cidadania dos brasileiros, possibilitando a grande fatia da po-
pulação, que até então era marginalizada do processo político 
do Brasil, participar então desse processo. A Constituição de 34 
na realidade trouxe, portanto, uma perspectiva de mudanças na 
vida de grande parte dos brasileiros. 

No dia seguinte à promulgação da nova Carta, Getúlio Var-
gas foi eleito presidente do Brasil.

São características da Constituição de 1934: 
1- A manutenção dos princípios básicos da carta anterior, ou 

seja, o Brasil continuava sendo uma república dentro dos prin-
cípios federativos, ainda que o grau de autonomia dos estados 
fosse reduzido; 

2 – A dissociação dos poderes, com independência do exe-
cutivo, legislativo e judiciário; além da eleição direta de todos os 
membros dos dois primeiros. O Código eleitoral formulado para 
a eleição da Constituinte foi incorporado à Constituição; 

3 – A criação do Tribunal do Trabalho e respectiva legisla-
ção trabalhista, incluindo o direito à liberdade de organização 
sindical; 

4- A possibilidade de nacionalizar empresas estrangeiras e 
de determinar o monopólio estatal sobre determinadas indús-
trias; 

5- As disposições transitórias estabelecendo que o primeiro 
presidente da República fosse eleito pelo voto indireto da As-
sembleia Constituinte. 

A Constituição de 1934 também cuidou dos direitos cultu-
rais, aprovando os seguintes princípios, entre outros:

•	 O direito de todos à educação, com a determinação de 
que esta desenvolvesse a consciência da solidariedade humana; 

•	 A obrigatoriedade e gratuidade do ensino primário, in-
clusive para os adultos, e intenção à gratuidade do ensino ime-
diato ao primário; 

•	 O ensino religioso facultativo, respeitando a crença do 
aluno; 

•	 A liberdade de ensinar e garantia da cátedra. 

A Constituição de 1934 ainda garante ao cidadão: 
•	 Que a lei não prejudicaria o direito adquirido, o ato ju-

rídico perfeito e a coisa julgada;
•	 O principio da igualdade perante a lei, instituindo que 

não haveria privilégios, nem distinções, por motivo de nasci-
mento, sexo, raça, profissão própria ou dos pais, riqueza, classe 
social, crença religiosa ou ideias políticas;

•	 A aquisição de personalidade jurídica, pelas associa-
ções religiosas, e introduziu a assistência religiosa facultativa 
nos estabelecimentos oficiais;

•	 A obrigatoriedade de comunicação imediata de qual-
quer prisão ou detenção ao juiz competente para que a rela-
xasse e, se ilegal. requerer a responsabilidade da autoridade 
coautora;

•	 O habeas-corpus, para proteção da liberdade pessoal, 
e estabeleceu o mandado de segurança, para defesa do direito, 
certo e incontestável, ameaçado ou violado por ato inconstitu-
cional ou ilegal de qualquer autoridade;

•	 A proibição da pena de caráter perpétuo;
•	 O impedimento da prisão por dívidas, multas ou cus-

tas;
•	 A extradição de estrangeiro por crime político ou de 

opinião e, em qualquer caso, a de brasileiros;
•	 A assistência judiciária para os desprovidos financeira-

mente;
•	 Que as autoridades a emitam certidões requeridas, 

para defesa de direitos individuais ou para esclarecimento dos 
cidadãos a respeito dos negócios públicos;

•	 A isenção de impostos ao escritor, jornalista e ao pro-
fessor;

•	 Que a todo cidadão legitimidade para pleitear a decla-
ração de utilidade ou anulação dos atos lesivos do patrimônio da 
União, dos Estados ou dos Municípios;

•	 A proibição de diferença de salário para um mesmo 
trabalho, por motivo de idade, sexo, nacionalidade ou estado 
civil; 

•	 Receber um salário mínimo capaz de satisfazer à ne-
cessidades normais do trabalhador;

•	 A limitação do trabalho a oito horas diárias, só prorro-
gáveis nos casos previstos pela lei; 

•	 A proibição de trabalho a menores de 14 anos, de tra-
balho noturno a menores de 16 anos e em indústrias insalubres 
a menores de 18 anos e a mulheres; 

•	 A regulamentação do exercício de todas as profissões.

A Constituição de 1934 representou o início de uma nova 
fase na vida do país, entretanto vigorou por pouco tempo, até a 
introdução do Estado Novo, em 10 de novembro de 1937, sendo 
substituída pela Constituição de 1937. 

Constituição Polaca - 1937
A Constituição Brasileira de 1937, outorgada pelo presiden-

te Getúlio Vargas em 10 de Novembro de 1937, mesmo dia em 
que foi implanta a ditadura do Estado Novo, é a quarta Consti-
tuição do Brasil e a terceira da república. Ficou conhecida como 
Polaca, por ter sido baseada na Constituição dominadora da 
Polônia. Foi redigida por Francisco Campos, então ministro da 
Justiça do novo regime.

A característica principal dessa constituição era a grande 
concentração de poderes nas mãos do chefe do Executivo. Seu 
conteúdo era fortemente centralizador, ficando a cargo do pre-
sidente da República a nomeação das autoridades estaduais, os 
interventores e a esses, por sua vez, cabia nomear as autorida-
des municipais .

Após a queda de Vargas e o fim do Estado Novo em outu-
bro de 1945, foram realizadas eleições para a Assembleia Na-
cional Constituinte, paralelamente à eleição presidencial. Eleita 
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a Constituinte, seus membros se reuniram para elaborar uma 
nova constituição, que entrou em vigor a partir de setembro de 
1946, substituindo a de 1937.

A Constituição de 1937 deu origem a vários acontecimentos 
na História política do Brasil que têm consequências até hoje. 
E, principalmente, formou o grupo de oposição a Getúlio que 
culminou no golpe militar de 1964. Este, por sua vez, deu origem 
à Constituição de 1967, a outra constituição republicana autori-
tária — a segunda e, até os dias de hoje, a última.

Da Constituição de 1937 pode-se destacar que:
•	 Concentra os poderes executivo e legislativo nas mãos 

do Presidente da República; 
•	 Estabelece eleições indiretas para presidente, que terá 

mandato de seis anos; 
•	 Acaba com o liberalismo; 
•	 Admite a pena de morte; 
•	 Retira dos trabalhadores o direito de greve; 
•	 Permitia ao governo expurgar funcionários que se opu-

sessem ao regime; 
•	 Previu a realização de um plebiscito para referendá-la, 

o que nunca ocorreu . 

O coronelismo e o sistema eleitoral
Instrumento da soberania popular, o voto representa o 

meio pelo qual exercitamos o sufrágio universal, ou seja, o di-
reito de votar e ser votado. É por meio dele que elegemos nosso 
representantes políticos em âmbito municipal, estadual e fede-
ral. Atualmente, o art. 14 da Constituição Federal de 1988prevê 
ovoto direto e secreto, com valor igual para todos. Porém, nem 
sempre foi assim!

Diferente do atual texto constitucional, a Constituição de 
1891previa o voto aberto( não secreto), em que era possível ver 
em qual candidato o eleitor iria votar. Diante desse contexto e 
somado a outros fatores daquela época, o“voto de cabresto”-
tornou-se uma ferramenta poderosa utilizada pelos coronéis 
durante a República Velha(1889-1930). 

Voto de cabresto: contexto histórico e legal
Em 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fon-

seca proclama a república, marcando o fim da monarquia. Logo 
depois, em 1891, a segunda Constituição do Brasil era promul-
gada, consolidando a forma de governo republicana em substi-
tuição à monárquica. Diferente da Constituição de 1824 (Brasil 
Império), em que ovoto era baseado em renda (na prática, só 
os ricos podiam votar), a Constituição de 1891(Brasil República) 
estabelece o voto universal masculino, mas deixando de fora: 
mulheres,analfabetos(maioria da população daquela época), 
menores de 21 anos, entre outros. Percebeu alguma contradi-
ção? Isso mesmo: representatividade! Ou melhor, a falta dela.

Uma das características da forma de governo republicana é 
exatamente a participação popular e sua representatividade na 
definição de políticas públicas, o que não aconteceu em 1891. 
Tudo isso contou com o respaldo doutrinário do liberalismo clás-
sico. Mas como assim? Alguns anos antes de sua promulgação, 
ocorreu o fim da escravidão (1888), surgindo assim um novo 
contingente de potenciais eleitores. A partir daí, surgiu a neces-
sidade de aperfeiçoamento de mecanismos que garantissem a 

ampliação formal da participação política, mas que ao mesmo 
tempo pudesse excluir– na prática – as classes menos favoreci-
das. Em resumo: todos poderiam votar, desde que alfabetizados 
– em uma população predominantemente analfabeta, rural e de 
escravos recém-libertos.

As forças políticas e econômicas da época
Já vimos que o voto durante a República Velhaera algo res-

trito às elites. Mas quem era a elite daquela época? Osgrandes 
fazendeirosdonos de terras. Esse domínio econômico e político 
da elite agrária ficou conhecido como coronelismo, tanto é que 
a República Velha é lembrada até hoje como a república dos co-
ronéis.

O coronelismo sustentava o predomínio das oligarquias(sis-
tema político concentrado na mão de poucos) na República Ve-
lha. Como elite endinheirada daquela época, os coronéis eram 
osgrandes proprietários ruraiscom autoridade política e econô-
mica na região. A figura do coronel predominava na vida social 
da região: era patrão, padrinho de casamento, padrinho de ba-
tismo… No final das contas, todos tinham alguma relação com 
o coronel edeviam favores e obediênciaàs suas determinações.

Diante dessa dependência, o povo tornou-se moeda de tro-
ca em negociatas políticas com as oligarquias estaduais, repre-
sentadas principalmente pelos governadores. Essa rede de favo-
res fez parte do sistema de trocas que ficou conhecida como“po-
lítica dos governadores”e funcionava da seguinte forma:naesfe-
ra municipal,em troca de verbas e benefícios, o coronel garantia 
os votos em seu “curral eleitoral” paraeleger o governador . Por 
sua vez, na esfera estadual, o governador de estado, em troca 
de apoio político e financeiro, garantia os votos para a eleição 
do governo federal. No final das contas, esse sistema viabilizou 
alternância de mineiros e paulistas na Presidência da República, 
o que ficou conhecido como“política do café com leite”.

Voto de cabresto
O voto de cabrestofoi a ferramenta utilizada pelos coronéis 

para controlar o voto popular, por meio de abuso de autorida-
de,compra de votosou utilização da máquina pública. As regi-
ões controladas politicamente pelos coronéis eram conhecidas 
como currais eleitorais, sendo o povo coagido a votar nele ou no 
seu candidato. Eram verdadeiros espaços demando e desman-
do, onde a decisão dos coronéis locais determinavam a ação da 
população.

Como já vimos, o voto naquela época era aberto, de tal 
modo que era possível ver em quem o eleitor iria votar. Valendo-
-se dessa “brecha legal”, os coronéis deslocavam jagunços para 
os locais de votação para ver em quem qual candidato o eleitor 
iria votar. Caso contrariasse os interesses dos patrões, o eleitor 
sofria retaliações, como: agressões físicas, perda do emprego, 
despejos de suas casas e suas famílias eram castigadas.

O voto aberto, somado às retaliações dos coronéis caso o 
povo contrariasse suas ordens, daria um resultado previsível. 
Um solo fértil para a manipulação e fraude das eleições. Os anal-
fabetos não votavam (lembram?), porém os coronéis davam um 
“jeitinho”: como uma das práticas de fraudes, eles entregavam 
aos empregados um papel que já estava preenchido com o nome 
do candidato, restando apenas depositá-lo naurna de votação . 
O transporte aos locais de votação também eram garantidos por 
esses coronéis.
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Além disso, a prática da compra de votos ou troca por bens 
materiaisera mais uma maneira de fraudar as eleições. O eleitor 
trocavaseu voto por um favor, como um bem material (sapatos, 
roupas e chapéus) ou algum tipo de serviço(atendimento médi-
co, remédios, verba para enterro, matrícula em escola, bolsa de 
estudos). Avenda, por sua vez, se dava por pequenos interesses, 
promessas particulares dos oligarcas aos pobres, camponeses 
e empregados locais. E se nada disso garantisse a lealdade do 
voto, a violência seria usada como forma de convencimento.

O controle das oligarquias só foi abalado com o próprio de-
senvolvimento dos centros urbanos brasileiros. Com o passar do 
tempo, o meio rural e os instrumentos de dominação ligados a 
esse espaço cederam lugar para novos grupos sociais também 
interessados em ampliar sua ação política.

Com a Revolução de 1930 e a chegada de Getúlio Vargas à 
presidência do país, isso ficou ainda mais evidente. 

O movimento operário
Com a aceleração da industrialização, a crescente concen-

tração de capital e a formação de grandes monopólios no século 
XIX, diversos países europeus (como a Inglaterra, a França e a 
Alemanha) se destacaram com o fortalecimento de suas econo-
mias. A industrialização trouxe consigo a urbanização, as cidades 
não cheiravam mais a cavalo (decorrente da grande quantidade 
de charretes que circulavam nas cidades), mas, sim, à fumaça e 
óleo (com a introdução dos automóveis no final do século XIX). 
Assim, uma rápida e desorganizada urbanização se acentuou na 
Europa .

A partir da ascensão do sistema capitalista (industrialização, 
formação de mercados, bancos, comércios), ocorreu a ascensão 
de uma nova classe social: os operários, isto é, os trabalhado-
res das indústrias capitalistas. Consequentemente, surgiram as 
relações sociais entre donos das fábricas (exploradores) e tra-
balhadores das fábricas (explorados) que permearam o dia a dia 
das indústrias.

Dessas relações nem um pouco amistosas entre capitalistas 
e trabalhadores surgiram na Inglaterra dois movimentos, os lu-
distas e os cartistas, que tinham um objetivo em comum: encon-
trar soluções para os problemas enfrentados pelos operários, 
principalmente o desemprego (decorrente da introdução nas fá-
bricas de máquinas que substituíram diversas forças de trabalho 
humana). Tanto ludistas quanto cartistas reivindicavam, através 
de ações (como a quebra de maquinarias das indústrias), o re-
torno ao emprego dos trabalhadores desempregados.

Outra forma de reivindicação operária que não surtiu tanto 
efeito foi a tentativa de alcançar melhores condições de traba-
lho solicitando-as ao governo. Geralmente o poder público não 
atendia a essas reivindicações, pois o próprio governo era dono 
de indústrias.

Com o decorrer das décadas, o capitalismo foi agregando 
novas feições, a sociedade passou por crescentes transforma-
ções e, assim, os operários necessitavam articular novas formas 
de lutar por suas causas. Dessa maneira, surgiram os movimen-
tos socialistas, a partir da organização dos trabalhadores.

Os principais movimentos socialistas que surgiram no sécu-
lo XIX foram o anarquismo e o comunismo. Segundo as ideias 
anarquistas, os operários somente iriam melhorar as condições 
de vida se o Estado e todas as formas de poder fossem extin-

tas. Daí, temos as seguintes observações, tanto o anarquismo 
quanto o comunismo pautavam suas metas em transformações 
sociais profundas, não solicitavam somente mudanças nas rela-
ções entre patrões e trabalhadores.

Os anarquistas acreditavam que toda forma de exploração 
dos seres humanos teria um fim a partir do momento em que 
a sociedade se organizasse sem autoridade, sem gestores, sem 
escola, sem polícia, ou seja, sem quaisquer outras instituições 
estatais .

Para os comunistas, a situação de exploração capitalista 
acabaria somente quando os operários assumissem o poder es-
tatal, ou seja, o controle do Estado. A partir daí, então, criariam 
novos valores sociais para aumentar a qualidade de vida da so-
ciedade, acabando, dessa maneira, com a exploração capitalista.

O movimento operário se consolidou e se organizou funda-
mentalmente no século XIX. 

O tenentismo
O tenentismo foi um movimento político e militar realizado 

por jovens oficiais brasileiros durante o período da Primeira Re-
pública. Esse corpo de oficiais era composto em geral por tenen-
tes e capitães que estavaminsatisfeitos com o sistema político 
brasileiro, sobretudo com as práticas do jogo político imposto 
pelas oligarquias.

O surgimento do tenentismo na década de 1920 contribuiu 
para a desestabilização da ordem política existente na Primeira 
República. O surgimento desse movimento remonta à campa-
nha eleitoral das eleições de 1922. Nessas eleições, a oligarquia 
paulista e mineira lançou Artur Bernardes como candidato a 
presidente e enfrentou a concorrência de Nilo Peçanha, apoiado 
pelas oligarquias de Rio Grande do Sul, Pernambuco, Bahia e Rio 
de Janeiro .

A candidatura de Nilo Peçanha ficou conhecida como Re-
ação Republicana, e sua chapa procurou conquistar o voto das 
classes médias urbanas. Foi durante essa campanha eleitoral 
que a imagem de Artur Bernardes como político antimilitar po-
pularizou-se por causa de cartas falsas que foram veiculadas 
com supostas críticas feitas por ele aos militares.

Apesar de ter sido divulgado à época que os documentos 
eram falsos,a relação dos militares com Artur Bernardes des-
gastou-se profundamente. A situação agravou-se de maneira 
definitiva quando o presidente eleito Artur Bernardes ordenou 
ofechamento do Clube Militare aprisão de Hermes da Fonseca. 
A partir daí, iniciou-se um movimento de revolta e contestação 
dentro do exército contra os governos da Primeira República.

A atuação do movimento tenentista estendeu-se de 1922 a 
1927 e, ao longo desse período, uma série de rebeliões aconte-
ceu. A primeira grande revolta dos tenentistas aconteceu em 5 
de julho de 1922, na cidade do Rio de Janeiro, e ficou conhecida 
como Revolta do Forte de Copacabana ou Revolta dos 18 do For-
te de Copacabana.

Os tenentes rebelados em Copacabana queriam recuperar 
a honra dos militares, alegando que eram reprimidos pelo go-
verno de Artur Bernardes. Durante essa revolta, os tenentes fi-
caram cercados no Forte de Copacabana e, em certo momento, 
18 oficiais, em um ato de desespero, resolveram marchar pela 
avenida Atlântica na direção das tropas do governo. Somente 
dois oficiais dos dezoito sobreviveram: Siqueira Campos e Edu-
ardo Gomes.
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Depois desse episódio, o ímpeto da revolta espalhou-se 
por outros oficiais em diferentes partes do Brasil. Houve rebe-
liões tenentistas em Manaus, em 1924, que ficaram conhecidas 
como Comuna de Manaus. Houve também a RevoluçãoPaulis-
tade1924,que posteriormente deu início àColuna Costa-Pres-
tes,quando as tropas tenentistas lideradas por Miguel Costa 
uniram-se com os tenentistas liderados por Luís Carlos Prestes.

A Coluna Costa-Prestes surgiu em 1925 e foi considerada 
o maior movimento tenentista do período. Os oficiais liderados 
por MiguelCostaeLuísCarlosPrestesmarcharam no interior do 
Brasil durante mais de dois anos, lutando contra as tropas do 
presidente Artur Bernardes. Ao todo, a Coluna Costa-Prestes 
marchou por25.000 quilômetro se cruzou doze estados. O mo-
vimento encerrou-se em 1927, quando se exilaram na Bolívia.

Qual era a ideologia dos tenentistas?
Primeiramente, eles eram absolutamente contrários às prá-

ticas políticas do período da Primeira República. Assim, eles lu-
tavam contra o poder das oligarquias, sobretudo no interior do 
Brasil, onde as desigualdades sociais manifestavam-se de ma-
neira mais acentuada .

O projeto dos tenentistas foi considerado como um movi-
mento salvacionista, uma vez que eles alegavam agir em defesa 
das instituições republicanas. Além disso, havia uma grande in-
satisfação nos quadros militares com o pouco investimento rea-
lizado na corporação, segundo a visão deles.

Os tenentistas consideravam a condição política em que 
o Brasil se encontrava como a grande causadora das carências 
existentes. Como lutavam contra as oligarquias, naturalmente, 
eram contrários à existência do federalismo no Brasil, alegando 
que esse sistema permitia a fragmentação política do Brasil, o 
que gerava a concentração do poder em núcleos regionais.

Os tenentistas, em geral, defendiam um projeto para o Bra-
sil baseado noliberalismo, porém, é importante pontuar que 
dentro do grupo existiam oficiais que abraçavam outras ideolo-
gias, como o comunismo. Além disso, defendiam a formação de 
umarepúblicaautoritáriaque promovesse as mudanças necessá-
rias. Assim, conforme colocam as historiadoras Lilia Schwarcz e 
Heloisa Starling, os tenentistas eram “liberais em temas sociais 
e autoritários em política”.

No campo econômico,defendiam amodernização e indus-
trialização do paíse o fim da política que priorizava o café na 
economia brasileira. Por fim, vale ressaltar que, em questões 
sociais, eles defendiam “a reforma do ensino público, a obriga-
toriedade do ensino primário e a moralização da política”. Além 
disso, “denunciavam, também, as miseráveis condições de vida 
e a exploração dos setores mais pobres”.

Os tenentistas, no entanto, não possuíam um plano de ação 
e não sabiam como implantariam as reformas que defendiam. 
Assim, as lutas organizadas por eles, conforme os historiadores 
classificam, foram caracterizadas mais pela ação do que pelo 
discurso. O tenentismo foi responsável por lançar nomes impor-
tantes nos quadros políticos do Brasil nas décadas seguintes e 
esteve diretamente ligado com a Revolução de 1930, que pôs 
fim à Primeira República e colocou Getúlio Vargas no poder.

A revolução de 1930
A Revolução de 1930 foi um movimento armado, liderado 

pelos estados do Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraíba, in-
satisfeitos com o resultado das eleições presidenciais e que re-
sultou em um golpe de Estado, o Golpe de 1930. 

O Golpe derrubou o então presidente da república Washin-
gton Luís em 24 de outubro de 1930, impediu a posse do presi-
dente eleito Júlio Prestes e colocou fim à República Velha.

Histórico
Em 1929, as lideranças de São Paulo deram fim a aliança 

com os mineiros, conhecida como “política do café-com-leite”, 
e recomendaram o paulista Júlio Prestes como candidato à pre-
sidência da República. Em contrapartida, o Presidente de Minas 
Gerais, Antônio Carlos Ribeiro de Andrada apoiou a candidatura 
oposicionista do gaúcho Getúlio Vargas.

Em março de 1930, foram realizadas as eleições para presi-
dente da República, eleição esta, que deu a vitória ao candidato 
governista, o então presidente do estado de São Paulo Júlio Pres-
tes. No entanto, Prestes não tomou posse, em razão do golpe de 
estado desencadeado a 3 de outubro de 1930, e foi exilado.

Getúlio Vargas então, assume a chefia do “Governo Provisó-
rio” em 3 de novembro de 1930, data que marca o fim da Repú-
blica Velha e da início as primeiras formas de legislação social e 
de estímulo ao desenvolvimento industrial.

Período Vargas
Muito difícil falarmos de História do Brasil sem mencionar 

Getúlio Vargas. A Era Vargas compreende os anos de 1930 até 
1945. No contexto internacional nos deparamos com a Crise 
de 1929 e com a Revolução de 1930, que contribuíram para o 
fim da República Velha, aquela da Política do Café com Leite. 
Foi dado o início a esse importante período marcado por muitas 
mudanças econômicas, sociais e pela promulgação de uma nova 
constituição. Entre as características marcantes dos governos 
Vargas podemos destacar o Populismo. Vargas foi quem imple-
mentou as Leis Trabalhistas, em voga nos dias de hoje por conta 
da proposta de reforma nas Leis Trabalhista.

Era Vargas é o nome que se dá ao período em que Getú-
lio Vargas governou o Brasil por 15 anos, de forma contínua (de 
1930 a 1945). Esse período foi um marco na história brasilei-
ra, em razão das inúmeras alterações que Getúlio Vargas fez no 
país, tanto sociais quanto econômicas.

A Era Vargas teve início com a Revolução de 1930, onde ex-
pulsou do poder a oligarquia cafeeira, dividindo-se em três mo-
mentos: 

•	 Governo Provisório -1930-1934 
•	 Governo Constitucional – 1934-1937 
•	 Estado Novo – 1937-1945

Até o ano de 1930 vigorava no Brasil a República Velha, 
conhecida hoje como o primeiro período republicano brasilei-
ro. Como característica principal centralizava o poder entre os 
partidos políticos e a conhecida aliança política “café-com-leite” 
(entre São Paulo e Minas Gerais), a República Velha tinha como 
base a economia cafeeira e, portanto, mantinha fortes vínculos 
com grandes proprietários de terras.
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De acordo com as políticas do “café-com-leite”, existia um 
revezamento entre os presidentes apoiados pelo Partido Repu-
blicano Paulista (PRP), de São Paulo, e o Partido Republicano 
Mineiro (PRM), de Minas Gerais. Os presidentes de um parti-
do eram influenciados pelo outro partido, assim, dizia-se: nada 
mais conservador, que um liberal no poder.O Golpe do Exército

Em março de 1930, foram realizadas as eleições para presi-
dente da República. Eleição esta que deu a vitória ao candidato 
governista Júlio Prestes. Entretanto, Prestes não tomou posse. A 
Aliança Liberal (nome dado aos aliados mineiros, gaúchos, e pa-
raibanos) recusou-se a aceitar a validade das eleições, alegando 
que a vitória de Júlio Prestes era decorrente de fraude. 

Além disso, deputados eleitos em estados onde a Aliança 
Liberal conseguiu a vitória, não tiveram o reconhecimento dos 
seus mandatos. Os estados aliados, principalmente o Rio Grande 
do Sul planejam então, uma revolta armada. A situação acaba 
agravando-se ainda mais quando o candidato a vice-presidente 
de Getúlio Vargas, João Pessoa, é assassinado em Recife, capital 
de Pernambuco . 

Como os motivos dessa morte foram duvidosos, a propa-
ganda getulista aproveitou-se disso para usá-la em seu favor, 
atribuindo a culpa à oposição, além da crise econômica acentu-
ada pela crise de 1929; a indignação, deste modo, aumentou, e 
o Exército – que por sua vez era desfavorável ao governo vigente 
desde o tenentismo – começou a se mobilizar e formou uma jun-
ta governamental composta por generais do Exército. No mês 
seguinte, em três de novembro, Júlio Prestes foi deposto e fugiu 
junto com Washington Luís e o poder então foi passado para 
Getúlio Vargas pondo fim à República Velha.

Governo provisório (1930 - 1934)
O Governo Provisório teve como objetivo reorganizar a vida 

política do país. Neste período, o presidente Getúlio Vargas deu 
início ao processo de centralização do poder, eliminando os ór-
gãos legislativos (federal, estadual e municipal). 

Diante da importância que os militares tiveram na estabili-
zação da Revolução de 30, os primeiros anos da Era Vargas foram 
marcados pela presença dos “tenentes” nos principais cargos do 
governo e por esta razão foram designados representantes do 
governo para assumirem o controle dos estados, tal medida ti-
nha como finalidade anular a ação dos antigos coronéis e sua 
influência política regional. 

Esta medida consolidou-se em clima de tensão entre as ve-
lhas oligarquias e os militares interventores. A oposição às am-
bições centralizadoras de Vargas concentrou-se em São Paulo, 
onde as oligarquias locais, sob o apelo da autonomia política 
e um discurso de conteúdo regionalista, convocaram o “povo 
paulistano” a lutar contra o governo Getúlio Vargas, exigindo 
a realização de eleições para a elaboração de uma Assembleia 
Constituinte. A partir desse movimento, teve origem a chamada 
Revolução Constitucionalista de 1932. 

Mesmo derrotando as forças oposicionistas, o presidente 
convocou eleições para a Constituinte. No processo eleitoral, 
devido o desgaste gerado pelos conflitos paulistas, as principais 
figuras militares do governo perderam espaço político e, em 
1934 uma nova constituição foi promulgada. 

A Carta de 1934 deu maiores poderes ao poder executivo, 
adotou medidas democráticas e criou as bases da legislação tra-
balhista. Além disso, sancionou o voto secreto e o voto femini-
no. Por meio dessa resolução e o apoio da maioria do Congres-
so, Vargas garantiu mais um mandato.

Governo Constitucional (1934 – 1937)
Nesse segundo mandato, conhecido como Governo Consti-

tucional, a altercação política se deu em volta de dois ideais pri-
mordiais: o fascista – conjunto de ideias e preceitos político-so-
ciais totalitário introduzidos na Itália por Mussolini –, defendido 
pela Ação Integralista Brasileira (AIB), e o democrático, repre-
sentado pela Aliança Nacional Libertadora (ANL), era favorável à 
reforma agrária, a luta contra o imperialismo e a revolução por 
meio da luta de classes .

A ANL aproveitando-se desse espírito revolucionário e com 
as orientações dos altos escalões do comunismo soviético, pro-
moveu uma tentativa de golpe contra o governo de Getúlio Var-
gas. Em 1935, alguns comunistas brasileiros iniciaram revoltas 
dentro de instituições militares nas cidades de Natal (RN), Rio de 
Janeiro (RJ) e Recife (PE).Devido à falha de articulação e adesão 
de outros estados, a chamada Intentona Comunista, foi facil-
mente controlada pelo governo. 

Getúlio Vargas, no entanto, cultivava uma política de cen-
tralização do poder e, após a experiência frustrada de golpe por 
parte da esquerda utilizou-se do episódio para declarar estado 
de sítio, com essa medida, Vargas, perseguiu seus oponentes 
e desarticulou o movimento comunista brasileiro. Mediante a 
“ameaça comunista”, Getúlio Vargas conseguiu anular a nova 
eleição presidencial que deveria acontecer em 1937. Anun-
ciando outra calamitosa tentativa de golpe comunista, conhe-
cida como Plano Cohen, Getúlio Vargas anulou a constituição 
de 1934 e dissolveu o Poder Legislativo. A partir daquele ano, 
Getúlio passou a governar com amplos poderes, inaugurando o 
chamado Estado Novo.

Estado Novo (1937 - 1945)
No dia 10 de novembro de 1937, era anunciado em cadeia 

de rádio pelo presidente Getúlio Vargas o Estado Novo. Tinha 
início então, um período de ditadura na História do Brasil.

Sob o pretexto da existência de um plano comunista para a 
tomada do poder (Plano Cohen) Vargas fechou o Congresso Na-
cional e impôs ao país uma nova Constituição, que ficaria conhe-
cida depois como “Polaca” por ter sido inspirada na Constituição 
da Polônia, de tendência fascista.

O Golpe de Getúlio Vargas foi organizado junto aos militares 
e teve o apoio de grande parcela da sociedade, uma vez que 
desde o final de 1935 o governo reforçava sua propaganda anti 
comunista, alarmando a classe média, na verdade preparando-a 
para apoiar a centralização política que desde então se desen-
cadeava. A partir de novembro de 1937 Vargas impôs a censura 
aos meios de comunicação, reprimiu a atividade política, perse-
guiu e prendeu seus inimigos políticos, adotou medidas econô-
micas nacionalizantes e deu continuidade a sua política traba-
lhista com a criação da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), 
publicou o Código Penal e o Código de Processo Penal, todos em 
vigor atualmente. Getúlio Vargas foi responsável também pelas 
concepções da Carteira de Trabalho, da Justiça do Trabalho, do 
salário mínimo, e pelo descanso semanal remunerado.
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O principal acontecimento na política externa foi a partici-
pação do Brasil na Segunda Guerra Mundial contra os países do 
Eixo, fato este, responsável pela grande contradição do governo 
Vargas, que dependia economicamente dos EUA e possuía uma 
política semelhante à alemã. 

A derrota das nações nazi fascistas foi a brecha que surgiu 
para o crescimento da oposição ao governo de Vargas. Assim, 
a batalha pela democratização do país ganhou força. O gover-
no foi obrigado a indultar os presos políticos, além de constituir 
eleições gerais, que foram vencidas pelo candidato oficial, isto é, 
apoiado pelo governo, o general Eurico Gaspar Dutra. 

Chegava ao fim a Era Vargas, mas não o fim de Getúlio Var-
gas, que em 1951 retornaria à presidência pelo voto popular.

O Brasil na Segunda Guerra Mundial
A Segunda Guerra Mundial foi o maior conflito da história 

da humanidade no século XX, ocorrido entre 1939 e 1945.
As operações militares envolveram 72 nações, resultaram 

em 45 milhões de mortes, 35 milhões de feridos e 3 milhões de 
desaparecidos .

Calcula-se que o custo total da Segunda Guerra Mundial 
chegou a 1 trilhão e 385 milhões de dólares.

Início da Guerra
O conflito foi dividido em três fases:
•	 As vitórias do Eixo (1939-1941);
•	 O equilíbrio das forças (1941-1943);
•	 A vitória dos Aliados (1943-1945).

A 2ª Guerra Mundial, se iniciou com a invasão da Polônia 
pela Alemanha no dia 1º de setembro de 1939. Ela terminou 
com a rendição da Alemanha em 8 de maio de 1945.

No Pacífico, as batalhas continuariam até a capitulação do 
Japão em 2 de setembro de 1945.

As principais frentes de batalha eram formadas pelas:
•	 As nações do Eixo (integrado por Alemanha, Itália e 

Japão);
•	 As nações Aliadas (Grã-Bretanha, União Soviética e Es-

tados Unidos) .

Vitórias do Eixo
A primeira fase da 2ª Guerra Mundial ocorreu com a invasão 

da Polônia pela Alemanha em 1939.
Essa fase foi classificada como Sitzkrieg, que significa guerra 

de mentira.
Na tentativa de barrar as incursões do chanceler alemão 

Adolf Hitler (1889 - 1945), os governos de França e Grã-Bretanha 
impuseram bloqueios econômicos à Alemanha. No entanto, não 
chegaram ao conflito direto.

Eficaz no campo de batalha, a Alemanha realizou em 1940, 
uma operação em que combinou ataques terrestres, aéreos e 
navais para ocupar a Dinamarca. Assim, a Sitzkrieg passou a ser 
chamada de Blitzkrieg, que significa guerra relâmpago.

O exército alemão também tomou a Noruega como forma 
de salvaguardar a proteção do comércio de aço com a Suécia e 
marcar posição contra a Grã-Bretanha. Para tanto, foi ocupado o 
porto norueguês de Narvik.

Ainda em 1940, Hitler ordenou a invasão da Holanda, o que 
ocorreu em maio daquele ano. A Alemanha invadiu, ainda, a 
Bélgica e as tropas francesas e inglesas foram cercadas em Dun-
quenque, uma cidade portuária francesa.

Invasão da França

Hitler passeia em Paris acompanhado de seus colaborado-
res.

A reação das forças francesas e inglesas não impediram que 
o exército alemão rompesse a linha Maginot e invadisse a Fran-
ça. A linha Maginot era constituída por um sistema de trinchei-
ras na divisa com a Alemanha.

Como resposta ao ataque, a França assinou o armistício com 
a Alemanha e em 14 de junho, Paris foi declarada cidade aberta.

Dividida em duas áreas, a França viveria até 1944, o chama-
do governo de Vichy, sob influência nazista. Dias antes, a Itália, 
aliada da Alemanha, declarava guerra à França.

Batalha da Inglaterra
Ainda em 1940, no dia 8 de agosto, a Alemanha bombar-

deou as cidades britânicas e o parque industrial inglês com a 
Luftwaffe, a força aérea alemã. Assim começou a batalha contra 
a Grã-Bretanha, que durou até 27 de setembro.

O exército inglês conseguiu neutralizar as forças alemãs, 
principalmente pelas ações da força aérea.

Além do êxito em seu próprio território, o governo da Grã-
-Bretanha ordenou incursões em solo alemão. Isto levou Adolf 
Hitler adiar os planos de invasão na chamada Operação Leão do 
Mar .

A despeito do fracasso, a Alemanha ainda prosseguiu com 
a missão de isolar a Grã-Bretanha. Em 1941, o exército de Hitler 
chegou à Líbia, com objetivo de conquistar o canal de Suez.

Esse período foi marcado pelo fracasso da Itália na África 
Central e a adesão ao Eixo pelos governos da Romênia, Hungria 
e Bulgária.

Em maio de 1941, foram ocupadas a Iugoslávia e a Grécia, 
resultando no esperado isolamento da Grã-Bretanha.
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Equilíbrio de Forças

Com a vitória soviética em Stalingrado, os nazistas não con-
quistaram mais nenhum território.

O chamado equilíbrio das forças caracteriza a fase interme-
diária da Segunda Guerra Mundial, 1941.

Esta etapa se inicia com a invasão da União Soviética, lide-
rada por Stalin, pelos alemães, e termina em 1943, com a capi-
tulação da Itália.

A invasão da União Soviética é denominada “Operação Bar-
borosa” e tinha como finalidade a conquista de Leningrado (hoje 
São Petersburgo), Moscou, Ucrânia e Cáucaso.

A entrada do exército alemão ocorreu pela Ucrânia e, poste-
riormente, pela chegada à Leningrado.

Quando as forças de Hitler chegaram a Moscou, em dezem-
bro de 1941, foram contidas pela contraofensiva do Exército 
Vermelho.

Batalhas no Pacífico
Paralelo ao conflito na Europa, as forças do Japão e dos Es-

tados Unidos tinham as relações estremecidas.
Em 1941, o Japão invadiu a Indochina francesa. Como con-

sequência, em novembro daquele ano, os EUA decretaram o 
embargo comercial ao Japão, exigindo a desocupação da China 
e Indochina.

Em meio a negociações diplomáticas entre EUA e Japão, o 
segundo bombardeou a base naval de Pearl Harbor, no Havaí, e 
prosseguiu em ofensiva contra a Ásia meridional e no Pacífico.

Os japoneses invadiram a Malásia Britânica, o porto de Cin-
gapura, a Birmânia, a Indonésia e as Filipinas. Além disso, a Ale-
manha e a Itália declararam guerra aos Estados Unidos.

No meio da tensão, o Japão ocupou o porto de Hong Kong 
e ilhas no Oceano Pacífico que pertenciam à Grã-Bretanha e aos 
Estados Unidos .

Até janeiro de 1942, a ofensiva japonesa resultou na con-
quista de 4 milhões de quilômetros quadrados e o comando de 
uma população de 125 milhões de habitantes.

A cenário geral da Segunda Guerra Mundial começa a mu-
dar ao final de 1942, quando os Aliados passam a ter êxito con-
tra os ataques do Eixo. A Batalha de Stalingrado marca essa fase, 
alterando o curso do conflito.

O Japão sofre importantes derrotas no Pacífico, sendo im-
pedido de conquistar a Austrália e o Havaí.

As forças britânicas e americanas também tem êxito na Lí-
bia e Tunísia. A partir do Norte da África, os Aliados desembar-
cam na Sicília e invadem a Itália, em 1943.

Fim da Guerra: vitória dos aliados

O desembarque das tropas americanas e britânicas nas cos-
tas da Fraça foi o começo da liberação do país.

A partir da capitulação da Itália, a Segunda Guerra Mundial 
entra na terceira fase, que termina com a rendição do Japão em 
1945.

Na Itália, o governo de Benito Mussolini (1883-1945) é des-
tituído pelo rei Vítor Emanuel III em julho de 1943.

No mês de setembro do mesmo ano, após firmar o armistí-
cio com os Aliados, a Itália é retirada do conflito.

Após esse ponto, a Itália declara guerra à Alemanha em ou-
tubro de 1943. Em abril de 1945, após a captura das forças nazis-
tas na Itália, Mussolini tenta uma fuga para a Suíça, mas termina 
por ser fuzilado pela resistência.

O cerco à Alemanha foi fechado, justamente, com a queda 
da Itália. Em paralelo, em 1944, os soviéticos libertaram a Romê-
nia, a Hungria, a Bulgária e a Tcheco-Eslováquia.

Em 6 de junho daquele ano ocorreu o Dia D . Nesse momen-
to, o exército dos Aliados desembarca na Normandia, norte da 
França, resultando no recuo dos alemães e a libertação da Fran-
ça.

Ainda na Europa, o Exército Vermelho liberta a Polônia em 
janeiro de 1945, conquista a Alemanha e derrota o III Reich . Em 
maio, o conflito termina na Europa.

Do outro lado do mundo, no Pacífico, os Estados Unidos fe-
cham o cerco contra o Japão e no fim de 1944, conquistam as 
ilhas Marshall, Carolinas, Marianas e Filipinas. A Birmânia é con-
quistada em 1945 e os EUA ocupam a ilha de Okinawa.

Sob intenso bombardeio, o Japão sofre a pior ofensiva bé-
lica da Segunda Guerra Mundial. Em 6 de agosto de 1945, os 
Estados Unidos jogam uma bomba atômica sobre Hiroshima .

Em 9 de agosto fazem o mesmo em Nagasaki. A rendição 
do Japão é assinada em 2 de setembro de 1945, pondo fim ao 
conflito.

O Brasil na Segunda Guerra Mundial
O Brasil só entrou no conflito ao fim, em 1944, permane-

cendo em combate durante sete meses .



39

HISTÓRIA DO BRASIL

A participação ficou a cargo da FEB (Força Expedicionária 
Brasileira), formada em 9 de agosto de 1943 e integrada por um 
contingente de 25.445 soldados. Três mil soldados ficaram feri-
dos no conflito e 450 morreram.

Causas da Segunda Guerra Mundial
Entre os fatores que culminaram com a 2ª Guerra Mundial 

está o descontentamento da Alemanha com o desfecho da Pri-
meira Guerra Mundial.

A Alemanha perdeu parte do território e foi obrigada a reti-
ficar o Tratado de Versalhes e a pagar os dados civis resultantes 
da 1ª Guerra Mundial .

A realidade alemã era marcada pela fragilidade econômica, 
alta inflação e acúmulo de problemas sociais.

A ascensão do Nazismo, partido fundado por Hitler, con-
tribuiu para a retomada do aparelhamento militar e difusão do 
nacionalismo .

Essa está entre as justificativas para o chamado Holocausto, 
que foi o assassinato em escala industrial de judeus.

Igualmente foram assassinados descapacitados mentais e 
físicos, comunistas, homossexuais, religiosos e ciganos.

Consequências da Segunda Guerra Mundial
A Segunda Guerra Mundial, ocorrida entre 1939 e 1945, 

resultou na morte de 45 milhões de pessoas e 35 milhões de 
feridos. A maior quantidade de vítimas foi registrada na União 
Soviética, com 20 milhões de mortos.

Na Polônia, 6 milhões foram mortos e na Alemanha 5,5 mi-
lhões. Em decorrência do conflito, morreram, ainda, 1,5 milhão 
de japoneses.

Entre as vítimas na Europa, 6 milhões em judeus, que foram 
perseguidos no projeto de Adolf Hitler (1889 - 1945), que ficou 
conhecido como Solução Final.

A morte durante a Segunda Guerra Mundial ocorreu em 
escala industrial. Os nazistas alemães elaboraram complexos 
sistemas de eliminação física em campos de concentração e de 
morte .

Consequências para o Mundo
Além do custo de vidas, o conflito gerou 1 trilhão e 385 

milhões de dólares em perdas monetárias. Do montante, 21% 
coube aos Estados Unidos, 13% à União Soviética e 4% ao Japão.

Todos os 72 países envolvidos acumularam perdas em di-
ferentes proporções. Houve intensa queda na produção indus-
trial e os investimentos dos governos foram direcionados para 
a guerra, em detrimento de outras áreas, gerando intensos pro-
blemas sociais .

Se para a maioria dos países houve perda, para os Estados 
Unidos, a guerra resultou em fortalecimento de sua posição im-
perialista .

Durante o conflito, os EUA investiram US$ 300 bilhões na 
guerra, que foram recuperados com o empenho na indústria ar-
mamentista, que cresceu 75%.

Os Estados Unidos também passaram à posição de credo-
res dos países destruídos e em 1948 elaboraram um plano de 
auxílio financeiro, que direcionou somente para a Europa US$ 
38 bilhões.

O Japão, que teve as cidades de Hiroshima e Nagazaki des-
truídas por duas bombas atômicas lançadas pelos EUA, recebe-
ram 2,5 bilhões para a reconstrução.

O auxílio norte-americano, que foi denominado Plano Mar-
shall, foi recusado pela União Soviética, dando início ao proces-
so que ficou conhecido como Guerra Fria .

Novo Mapa da Europa
Uma série de decisões diplomáticas já no decorrer da Se-

gunda Guerra Mundial redesenharam o mapa da Europa e rede-
finiram as questões políticas mundiais.

Ainda em guerra contra o Japão, em 1943, os Aliados (li-
derados por Grã-Bretanha, Estados Unidos e União Soviética) 
realizaram uma conferência no Cairo com a participação do pre-
sidente norte-americano Franklin Roosevelt, o primeiro ministro 
inglês Winton Churchill e o líder da China Chiang Kai-shek.

No encontro ficou definido que após a derrota do Japão, a 
China receberia os territórios ocupados no decorrer da guerra e 
a independência da Coreia seria restabelecida .

Ainda em 1943, em dezembro, outro encontro, desta vez 
com Churchill, Roosevelt e o líder russo Stalin, os Estados Unidos 
reconheceram a anexação da Estônia, Letônia e Lituânia, além 
do leste da Polônia, pela União Soviética.

O encontro ficou conhecido como Conferência de Teerã, ca-
pital do Irã, e a reunião dos líderes passou a ser chamada de “os 
três grandes”.

Ao fim da guerra, em 1945, Churchill, Roosevelt e Stálin reu-
niram-se novamente em Yalta, na União Soviética.

A Conferência de Yalta definiu:
•	 Fixou a Linha Curzon como fronteira entre a União So-

viética e a Polônia, com a cedência dos territórios poloneses aos 
soviéticos em partilha já firmada em 1939;

•	 Anexação pela Polônia dos territórios alemães da parte 
leste até as margens do rio Oder,

•	 Grã-Bretanha, Estados Unidos e União Soviética passa-
ram a controlar os países libertados do leste europeu,

•	 A Alemanha seria dividida em duas zonas e permane-
ceria sob a direção de um conselho aliado;

•	 A União Soviética passou a controlar os países do leste 
europeu

•	 Um novo encontro, a Conferência de Potsdam, desta 
vez em julho de 1945, estabeleceu a partilha dos pagamentos 
que a Alemanha deveria efetuar por conta da guerra.

•	 Ficou estabelecido na conferência que os alemães de-
veriam repassar US$ 20 bilhões, sendo 50% do valor destinado à 
União Soviética, 14% à Grã-Bretanha, 12,5% aos Estados Unidos 
e 10% para a França.

•	 A Alemanha ainda foi dividida em quatro zonas de ocu-
pação.

•	 Como punição, a Alemanha foi obrigada a reduzir a 
produção de aço e a maior parte da indústria siderúrgica foi 
transferida para os países aliados.
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O período democrático (1945-1964)
Quarta República Brasileira foi o período da história do 

Brasil que se iniciou em 1945, com o fim da Era Vargas, e que 
foi finalizado em 1964, com o Golpe Civil-Militarque deu início 
ao período da Ditadura Militar. Nesse período, o Brasil teve um 
grande salto no crescimento econômico e industrial, bem como 
houve uma rápida urbanização. No entanto, as desigualdades 
sociais existentes também aumentaram.

Presidentes desse período
Ao longo dos 21 anos do período da Quarta República, o 

Brasil teve diversos presidentes entre os que foram eleitos e os 
que assumiram, seja por morte de presidentes, seja por outros 
impedimentos. Os presidentes brasileiros na Quarta República 
foram:

•	 Eurico Gaspar Dutra(1946-1951)
•	 Getúlio Vargas(1951-1954)
•	 Café Filho (1954-1955)
•	 Carlos Luz (1955)
•	 Nereu Ramos (1955-56)
•	 Juscelino Kubitschek (1956-1961)
•	 Jânio Quadros (1961)
•	 Ranieri Mazzilli (1961)
•	 João Goulart (1961-1964)
•	
As eleições presidenciais aconteceram especificamente nos 

anos de1945,1950,1955e1960. As eleições que seriam realiza-
das em 1965 foram impedidas de acontecer pela Junta Militar, 
que tomou o poder do Brasil em 1964.

Política e a Constituição de 1946
Os quadros da política brasileira nesse período tomaram 

forma a partir do Ato Adicional,decretado por Vargas no come-
ço de 1945. Por ordem de Vargas, foram criadas as condições 
para a formação de novos partidos políticos para o Brasil, e os 
grandes partidos brasileiros desse período surgiram a partir de 
1945.

Os três grandes partidos que atuaram ao longo do período 
da Quarta República foram:

•	 UniãoDemocráticaNacional (UDN): partido de orien-
tação conservadora e que tinha uma visão extremamente mo-
ralista da política. Eram extremamente antivarguistas e antico-
munistas. Ao longo desse período, tentaram por diversas vezes 
tomar o poder a partir de medidas golpistas que iam contra a 
legalidade constitucional. Um grande representante desse par-
tido foiCarlosLacerda .

•	 PartidoSocialDemocrático (PSD): o PSD era um partido 
que havia surgido a partir da estrutura burocrática criada por 
Getúlio Vargas durante o Estado Novo. Além de ter sido criado 
pelos interventores que haviam sido nomeados por Vargas, o 
PSD teve grande capacidade eleitoral. Os quadros do PSD eram 
extremamente habilidosos em angariar votos e eleger candida-
tos, o que fez dele o maior partido do período. Um grande nome 
desse partido foi Juscelino Kubitschek .

•	 PartidoTrabalhistaBrasileiro(PTB): o PTB foi criado 
pelo próprio Vargas como continuidade do seu projeto de esta-
belecer uma política de aproximação com as massas, sobretudo 
dos trabalhadores urbanos. Ao longo da Quarta República, o PTB 
aproximou sua política para implantar medidas defendidas pela 
esquerda. Os grandes nomes desse partido foram Getúlio Var-
gas e João Goulart .

Além disso, a Quarta República esteve sob as diretrizes da 
Constituição de 1946. Essa Constituição foi elaborada e pro-
mulgada logo após a posse do primeiro presidente eleito des-
se período, Eurico Gaspar Dutra. A Constituição de 1946 trouxe 
algumas melhorias, sobretudo em questões democráticas para 
o Brasil, pois restabeleceu direitos que haviam sido suspensos 
durante o período varguista e possibilitou a ampliação da quan-
tidade de eleitores no Brasil.

A Constituição de 1946, no entanto, criou alguns entraves 
na análise dos historiadores, pois continuou excluindo os anal-
fabetos O de ter acesso ao direito de voto (só conquistaram esse 
direito com a Constituição de 1988), e os trabalhadores rurais 
continuaram excluídos das conquistas trabalhistas que haviam 
trazido melhorias para a condição dos trabalhadores urbanos. 
Por fim, uma cláusula dessa Constituição (relacionada com a 
questão da reforma agrária) criou uma disputa política que es-
teve no centro da crise que atingiu o governo de João Goulart.

Principais acontecimentos de cada governo
Eurico Gaspar Dutra, da chapa PSD/PTB, foi eleito presiden-

te do Brasil em 1945 após derrotar o candidato udenista, Edu-
ardo Gomes. O governo de Dutra foi marcado pela aplicação de 
duas políticas econômicas, primeiramente uma liberal e outra 
caracterizada pela intervenção do Estado na economia.

Em seu governo, Dutra desenvolveu mecanismos que res-
tringiram consideravelmente o direito dos trabalhadores à gre-
ve. O grande destaque do seu governo foi sua política externa. A 
partir de 1947, o governo Dutra alinhou-se incondicionalmente 
com os interesses dos EUA no contexto da Guerra Fria e passou a 
perseguirorganizações de trabalhadores e partidos de esquerda. 
O PCB, por exemplo, foi colocado na ilegalidade em 1947.

Em 1950, Getúlio Vargas retornou para o cargo de presi-
dente do Brasil, dessa vez de maneira democrática. O segundo 
governo de Vargas foi um período atribulado e de grande crise 
política, sobretudo pela oposição que o projeto político-econô-
mico do governo recebeu e pela alta da inflação.

Em seu segundo governo, Vargas procurou implantar uma 
política de desenvolvimento nacionalista, o que desagradou 
fortemente aos grupos da oposição, representados, principal-
mente, pela UDN e que estavam ligados ao capital internacional. 
Um dos motes desse projeto foi a nacionalização dos direitos 
de exploração do petróleo, o que levou à criação da Petrobras .

A crise política do governo de Vargas acentuou-se com a 
insatisfação da população com a alta da inflação e do custo de 
vida, levando a greves e manifestações. A nomeação de João 
Goulart para o Ministério do Trabalho fez com que o governo 
de Vargas fosse acusado pela oposição de ser comunista – o que 
era falso.

A crise desse governo chegou a um ponto insustentável 
quando Carlos Lacerda, principal opositor de Vargas e líder da 
UDN, sofreu umatentadoque resultou na morte de seu guarda-
-costas, um major da Aeronáutica. A crise que se desdobrou dis-
so levou Vargas ao isolamento, até que, no dia 24 de agosto de 
1954, cometeu suicídio.

Após o suicídio de Vargas, a crise política no Brasil acen-
tuou-se e, em um período de 17 meses, o Brasil teve uma suces-
são de três presidentes: Café Filho,CarlosLuzeNereuRamos. A 
oposição udenista articulou-se para tentar barrar as eleições de 
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1955, mas o Ministro da Guerra, Henrique Teixeira Lott, realizou 
um contragolpe (conhecido como Golpe Preventivo) que garan-
tiu a posse de JK.

Juscelino Kubitschek, por sua vez, candidato da chapa PSD/
PTB, foi eleito presidente do Brasil por uma margem apertada 
sobre o candidato udenista, Juarez Távora. Durante seu gover-
no, JK impôs um projeto intenso de modernização econômica 
e industrialização do Brasil. Conhecido como Plano de Metas,o 
projeto de JK defendia a priorização dos investimentos em algu-
mas áreas da economia brasileira .

JK investiu maciçamente no desenvolvimento da malha ro-
doviária do Brasil e na ampliação da capacidade energética do 
país. Outra área que recebeu pesados investimentos foi a de in-
fraestrutura dos portos. O projeto de JK também incluía a insta-
lação de indústrias estrangeiras no país, o que contribuiu para a 
geração de empregos.

O símbolo da modernização defendida por esse governo 
foi aconstrução da nova capital do Brasil, a cidade de Brasília 
(inaugurada oficialmente em 1960). No entanto, os altos gas-
tos de JK contribuíram para o endividamento do Brasil e para o 
crescimento da inflação. Outro ponto extremamente negativo 
foram os baixos investimentos realizados na área da educação 
e da produção de alimentos, o que criou graves problemas que 
estouraram na década de 1960.

Em 1960, as eleições presidenciais decretaram a vitória, 
pela primeira vez, de um candidato udenista: Jânio Quadros . 
Sua campanha foi baseada em um discurso moralista, no qual 
afirmava que limparia a política brasileira de toda a imoralidade. 
O governo de Jânio, no entanto, foi repleto de medidas desas-
tradas .

Sua postura na presidência fez com que diversos atritos com 
o Congresso surgissem, inclusive, com a sua própria base de 
apoio, formada pela UDN. Além disso, Jânio tomou medidas na 
economia que levaram ao aumento no custo de vida e medidas 
peculiares que desagradaram à população (como a proibição do 
uso de biquíni nas praias).

Foi a sua política externa, porém, que colocou fim a todo 
o apoio que lhe restava. Jânio impôs uma política conhecida 
como Política Externa Independente, na qual o país realinhava 
suas relações com os EUA e abria o caminho para negociações 
diplomáticas com o bloco soviético. Isso desagradou fortemente 
aos seus aliados conservadores. Jânio, isolado, renunciou à pre-
sidência ainda em 1961.

A sucessão presidencial foi caótica, uma vez que o exército 
não aceitava a posse de Jango (João Goulart), acusando-o de ser 
um comunista. O Brasil esteve às vias de uma guerra civil quan-
do uma alternativa política foi adotada:Jango assumiu a presi-
dência em um regime parlamentarista .

O parlamentarismo durou pouco tempo e, em janeiro de 
1963, Jango obteve seus plenos poderes presidenciais. A partir 
daí, propôs a realização de mudanças estruturais no país que 
ficaram conhecidas como Reformas de Base. Estas propunham 
mudanças em diferentes áreas do Brasil, e a negociação para sua 
implantação paralisou o governo de Jango, sobretudo na ques-
tão da Reforma Agrária.

Os grupos oposicionistas representados pela UDN passaram 
a conspirar um golpe contra o governo de João Goulart. À medi-
da que o desgaste foi aumentando, os membros do PSD migra-
ram para a oposição. 

Enquanto tudo isso acontecia, o governo americano inter-
feria nos rumos da política brasileira, financiando eleições de 
políticos conservadores e instituições para organizar um golpe.

A realização do Golpe Civil-Militar articulou o grande em-
presariado do Brasil (portanto, civis), que estava reunido noIns-
tituto de Pesquisa e Estudos Sociais(Ipes), comlideranças das 
Forças Armadas, que planejavam havia anos a imposição de um 
governo autoritário no Brasil. O golpe iniciou-se a partir da re-
belião de um grupo das Forças Armadas em Juiz de Fora, no dia 
31 de março de 1964, e consolidou-se no dia 2 de abril, quando-
Auro de Moura declarou vago o cargo de presidente no Brasil, o 
que colocou fim à experiência democrática da Quarta República.

A intervenção militar/Ditadura Militar
Ditadura Militar é, sem dúvidas, um dos assuntos mais re-

correntes no Enem e nos vestibulares. A Ditadura Militar é o 
período histórico marcado por governos autoritários, iniciado 
como golpe de 1964, indo até 1985.Durante esses duros anos, 
a população brasileira sofreu com as características autoritárias, 
repressoras e nada democráticas desse tipo de governo: AI-5, 
perseguição política, censura, torturas e milhares de assassina-
tos(a mando do governo). Também podemos destacar as Diretas 
Já, movimento feito pela população, que ganhou as ruas do país 
e que reivindicava eleições diretas.

Ditadura Militar no Brasil (1964-1985), do início ao fim

Foto: Wikimedia Commons(Reprodução/Wikimedia Com-
mons)
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Antecedentes do golpe
Entre 1964-85, o Brasil viveu sob uma ditadura militar. Du-

rante o governo do presidente João Goulart, que foi derrubado 
por um golpe de Estado, um tema que ganhou importância cres-
cente foram as reformas de base. O Brasil tinha vivido grandes 
transformações desde os anos 1940, de modo que, ao assumir o 
cargo, Jango encontrou muitos problemas sociais e econômicos 
que precisavam ser resolvidos.

Setores da sociedade, como a classe média e a Igreja Ca-
tólica, temiam o avanço do movimento comunista, em quem o 
presidente buscava cada vez mais apoio. Latifundiários ficaram 
preocupados com a reforma agrária e a tensão que ela poderia 
gerar no campo. Empresas multinacionais se sentiram prejudi-
cadas com os limites impostos à remessa de lucros para o exte-
rior. Os militares também passaram a apontar o perigo que as 
mobilizações populares representavam para a democracia, ao 
subverterem a ordem e a paz.

Nesse cenário de intensa agitação e radicalização política, 
o golpe contra João Goulart veio dos segmentos mais conser-
vadores. A intervenção dos militares contou com o apoio civil, 
inclusive no Congresso Nacional, que oficializou um golpe con-
tra um presidente constitucionalmente eleito. Muitos civis que 
apoiaram a intervenção pensaram que o golpe se resumiria ao 
afastamento de João Goulart, ao restabelecimento da ordem e à 
passagem do poder novamente aos civis, o que, no entanto, só 
ocorreu 21 anos depois .

“Milagre econômico” 
Ao longo da ditadura, o Brasil foi governado por 5 generais 

(e, por um breve período, em 1969, também por uma Junta Mi-
litar). Do ponto de vista econômico, o primeiro governo militar 
tomou uma série de medidas visando superar a crise herdada 
do período anterior. Porém, elas não surtiram o efeito esperado 
imediatamente, o que, somado à crescente repressão, suscitou 
as primeiras críticas por parte daqueles que tinham apoiado o 
golpe.

Entre 1968-73, o país viveu o chamado milagre econômico. 
As exportações triplicaram, o Produto Interno Bruto ficou acima 
de dois dígitos e a inflação recuou para 20% ao ano em média. 
Grandes obras foram iniciadas nesse momento (Ponte-Rio Ni-
terói, Itaipu, Transamazônica), revelando a grandeza do Brasil e 
de sua economia. A conquista da Copa de 1970 contribuiu para a 
propaganda oficial, que anunciava o destino do país em ser uma 
potência, a começar pelo futebol.

Todos os setores da sociedade se beneficiaram do boom 
econômico, porém, de maneira crescentemente desigual. Com 
o passar do tempo, a modernização conservadora da economia 
tendeu a aprofundar as desigualdades entre os mais ricos e os 
mais pobres. Os efeitos sociais desse processo, como greves por 
melhores salários, por exemplo, só puderam ser controlados 
porque o Brasil vivia sob uma ditadura.

Repressão
As primeiras medidas repressivas foram tomadas logo de-

pois do golpe, com cassações de mandatos, suspensão de direi-
tos políticos, demissões de funcionários públicos e expulsão de 
militares das Forças Armadas. 

A Operação Limpeza buscou eliminar todos os elementos 
identificados com o período anterior ou considerados ameaça-
dores para os objetivos do novo regime. A Operação Condor, por 
sua vez, articulou a ditadura brasileira com outros regimes mi-
litares da América do Sul para identificar a perseguir inimigos.

Os partidos foram dissolvidos e adotou-se o sistema bipar-
tidário, a fim de controlar a oposição parlamentar. Ao mesmo 
tempo, uma série de medidas de exceção foi aprovada com ob-
jetivo de controlar qualquer antagonismo político. O principal 
deles, certamente, foi o Ato Institucional n. 5, aprovado em 1968 
e considerado um verdadeiro golpe dentro do golpe. Entre ou-
tras providências, o AI-5 eliminava o habeas corpus para crimes 
políticos.

Com o fechamento da ditadura, em 1968, parte da oposi-
ção seguiu pelo caminho da luta armada, promovendo ações 
de guerrilha urbana e rural. Seus militantes foram as principais 
vítimas dos atos de tortura cometidos durante o regime. Muitos 
acabaram assassinados, outros desapareceram e dezenas segui-
ram para o exílio. Também houve baixas entre os militares e civis 
inocentes .

O retorno à democracia
Em 1974, um novo governo assumiu prometendo democra-

cia, assim como todos os anteriores. A abertura “lenta, gradual 
e segura”, que terminaria apenas em 1985, com a eleição do pri-
meiro presidente civil desde o golpe, contemplava várias medi-
das importantes, como a suspensão da censura e da legislação 
de exceção, o retorno do pluripartidarismo e a anistia política.

Em todas elas o governo sempre buscou manter o controle 
sobre o processo de abertura, numa política de avanços e recuos 
que visou conferir aos militares uma posição politicamente con-
fortável no regime democrático que se aproximava.

Porém, as greves dos metalúrgicos no ABC paulista, a mobi-
lização pela anistia ampla geral e irrestrita e a campanha pelas 
Diretas Já! foram alguns exemplos de que a sociedade, nova-
mente mobilizada, estava disposta a contestar o projeto oficial. 
As oposições, dentro e fora do Congresso, buscaram ampliar os 
limites da abertura, tomando para si a iniciativa política em re-
lação a temas sensíveis como as condições de vida, de trabalho, 
os crimes cometidos pela repressão e os direitos de cidadania, 
como o direito ao voto direto.

Resumo dos governos militares
Presidente – Mandato – Fatos
Castello Branco 1964-67
– Instituiu o bipartidarismo, com o MDB e a Arena
– Executou as primeiras medidas repressivas da ditadura
– Aprovou a Constituição de 1967 

Costa e Silva 1967-69
– Assinou o Ato Institucional n. 5
– Em seu governo iniciou-se o ciclo do milagre econômico
– Enfrentou a luta armada de esquerda

Médici 1969-74
– Seu governo representou os anos de chumbo
– Derrotou a esquerda que pegou em armas

Geisel 1974-79
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– Lançou a proposta de abertura lenta, gradual e segura
– Suspendeu a censura à imprensa e o AI-5

Figueiredo 1979-85
– Enfrentou uma grave crise econômica
– Aprovou a eleição direta para presidente a partir de 1988
– Foi o primeiro presidente desde 1964 a não fazer o su-

cessor

Milagre econômico”
Ao longo da ditadura, o Brasil foi governado por 5 generais 

(e, por um breve período, em 1969, também por uma Junta Mi-
litar). Do ponto de vista econômico, o primeiro governo militar 
tomou uma série de medidas visando superar a crise herdada 
do período anterior. Porém, elas não surtiram o efeito esperado 
imediatamente, o que, somado à crescente repressão, suscitou 
as primeiras críticas por parte daqueles que tinham apoiado o 
golpe.

Entre 1968-73, o país viveu o chamado milagre econômico. 
As exportações triplicaram, o Produto Interno Bruto ficou acima 
de dois dígitos e a inflação recuou para 20% ao ano em média. 
Grandes obras foram iniciadas nesse momento (Ponte-Rio Ni-
terói, Itaipu, Transamazônica), revelando a grandeza do Brasil e 
de sua economia. A conquista da Copa de 1970 contribuiu para a 
propaganda oficial, que anunciava o destino do país em ser uma 
potência, a começar pelo futebol.

Todos os setores da sociedade se beneficiaram do boom 
econômico, porém, de maneira crescentemente desigual. Com 
o passar do tempo, a modernização conservadora da economia 
tendeu a aprofundar as desigualdades entre os mais ricos e os 
mais pobres. Os efeitos sociais desse processo, como greves por 
melhores salários, por exemplo, só puderam ser controlados 
porque o Brasil vivia sob uma ditadura.

A redemocratização
Em 1974, um novo governo assumiu prometendo democra-

cia, assim como todos os anteriores. A abertura “lenta, gradual 
e segura”, que terminaria apenas em 1985, com a eleição do pri-
meiro presidente civil desde o golpe, contemplava várias medi-
das importantes, como a suspensão da censura e da legislação 
de exceção, o retorno do pluripartidarismo e a anistia política.

Em todas elas o governo sempre buscou manter o controle 
sobre o processo de abertura, numa política de avanços e recuos 
que visou conferir aos militares uma posição politicamente con-
fortável no regime democrático que se aproximava.

Porém, as greves dos metalúrgicos no ABC paulista, a mobi-
lização pela anistia ampla geral e irrestrita e a campanha pelas 
Diretas Já! foram alguns exemplos de que a sociedade, nova-
mente mobilizada, estava disposta a contestar o projeto oficial. 
As oposições, dentro e fora do Congresso, buscaram ampliar os 
limites da abertura, tomando para si a iniciativa política em re-
lação a temas sensíveis como as condições de vida, de trabalho, 
os crimes cometidos pela repressão e os direitos de cidadania, 
como o direito ao voto direto.

Os movimentos sociais
História do Brasil é marcada por lutas e revoltas populares, 

desde o século XVI com a Confederação dos Tamoios (1562), 
passando pela Insurreição Pernambucana (1645), até a Inconfi-
dência Mineira (1789), a Guerra de Canudos (1896), a Revolução 
Constitucionalista de 1932 e o Impeachment do ex-presidente 
Fernando Collor em 1992. Os movimentos sociaisno Brasil têm 
uma história marcada por grandes lutas e embates realizados 
contra governos autoritários e luta pela liberdade edemocracia . 
Mas aqui vamos nos deter aosmovimentos sociaisque marcaram 
o Brasil a partir da segunda metade do século XX.

Os movimentos sociaisno Brasil passaram a intensificar-se a 
partir da década de 70, com fortes movimentos de oposição ao 
regime militar que então se encontrava em vigência, mantendo 
uma luta social e uma forte resistência, como afirma Ilse Sche-
rer-Warren: “o movimento social mais significativo pós-golpe 
militar de 1964 foi o de resistência à ditadura e ao autoritarismo 
estatal” (2008, p. 09 - ver também: SCHERER-WARREN, 2005). A 
população Brasileira se manteve forte para com a ditadura que 
havia no país e dentro desse contexto ditatorial foi prevalecida 
a força e a organização dos movimentos estudantis e da clas-
se operária em seus sindicatos (CARVALHO, 2004), comunida-
des eclesiais de base (CEBs) e pastorais, que ganhou força com 
a participação dos demais setores da sociedade que sofriam as 
consequências desta forma de governo.

O período da Ditadura Militar no Brasil provocou um tempo 
propício para a efervescência dos movimentos sociaisuma vez 
que, dentro das Universidades, as inserções e consolidação dos 
cursos de Ciências Sociais com a reforma pedagógica dos cursos 
propiciaram um pensamento mais crítico frente à interpretação 
de nossa realidade. Os estudantes, com um entendimento da 
situação junto a indignação dos demais indivíduos que não acei-
tavam esse modelo de governo ditatorial, formaram uma massa 
de combate organizada. Sobre o papel dos movimentos sociais-
neste contexto, Gohn (2011, p. 23) pondera o quanto é inegável 
“que os movimentos sociais dos anos 1970/1980, no Brasil, con-
tribuíram decisivamente, via demandas e pressões organizadas, 
para a conquista de vários direitos sociais, que foram inscritos 
em leis na nova Constituição Federal de 1988”. O movimento 
de oposição e contestação ao regime militar tinha um propósito 
claro: defesa dos valores doEstado democráticoe crítica a toda 
forma de autoritarismo estatal.

A resposta do governo militar foi sempre dura no sentido de 
reprimir tais manifestações, com violência, tortura, e alcançou 
seu auge com o famoso AI-5 (Ato Institucional número 5), que 
vigorou de 1968 a 1979.

Um bom exemplo de organização e luta podemos encontrar 
através do movimento indígena no século XX na luta pelos seus 
direitos e reconhecimento de seus valores, cultura e tradição. A 
dissertação de mestrado de Evangelista (2004 - (veja mais em: 
Direitos indígenas: o debate na Constituinte de 1988) nos forne-
ce um amplo debate em torno da defesa dos direitos indígenas-
que culmina com a promulgação da Constituição de 1988 .

Nesse período, cada movimento social foi forjando sua 
identidade, suas formas de atuação, pautas de reivindicações, 
valores, seus discursos que o caracterizavam e o diferenciavam 
de outros. “Foram grupos que construíram uma nova forma de 
fazer política e politizaram novos temas ainda não discutidos e 
pensados como constituintes do campo político. 
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Nesse processo ampliam o sentido de política e o espaço 
de se fazer política” (EVANGELISTA, 2004, p. 35). Nesse período 
a sociedade civil organizada, por meio dos movimentos sociaise 
populares, irá buscar espaço para influenciar nas decisões polí-
ticas e na construção da Constituinte de 1988. É uma participa-
ção efetiva de cidadãos e cidadãs, na busca por direitos e por 
políticas que os afetam diretamente. E foi a própria Constituição 
Federal de 1988que «[...] abriu espaço, por meio de legislação 
específica, para práticas participativas nas áreas de políticas pú-
blicas, em particular na saúde, na assistência social, nas políticas 
urbanase nomeio ambiente” (AVRITZER, 2009, p. 29-30), seja 
através de plebiscitos, referendos e projetos de lei de iniciativa 
popular (art. 14, incisos I, II e III; art. 27, parágrafo 4º; art. 29. 
Incisos XII e XIII), seja através da participação na gestão das po-
líticas de seguridade social (art. 194), de assistência social (art. 
204) ou dos programas de assistência à saúde da criança e do 
adolescente (art. 227).

A transição política para o Estado Democráticoque ganhou 
força na década de 1980 culminou com a promulgação da Cons-
tituição Federal de1988 .

Nesse período houve um aumento considerável do número 
de ONGs e do terceiro setor de responsabilidade social. As asso-
ciações de bairro, representantes de periferias e de moradores 
de classe média, também em expansão, reivindicam a concessão 
de direitos sociais [...] As duas grandes mobilizações nacionais 
deste período foram o Movimento pelas Diretas Já (1983-1984) 
e a mobilização da sociedade civil organizada [...] para a inclu-
são de novos direitos na Constituição brasileira, a qual veio a 
ser denominada de “Constituição Cidadã” (SCHERER-WARREN, 
2008, p. 11-12).

Boaventura de Sousa Santos também chama atenção para 
o fato de como a temática dos novos sujeitos e novos movi-
mentos sociais dominou a discussão sociológica na década de 
1980: “Mesmo aqueles que não partilham a posição de Touraine 
(1978), para quem o objeto da sociologia é o estudo dos movi-
mentos sociais, reconhecem que a última década [de 1980] im-
pôs esta temática com uma força sem precedentes [...]” (1999, 
p. 221). Para uma bibliografia sobre os movimentos sociais do 
final da década de oitenta no Brasil e na América latina ver por 
exemplo: Dalton e Kuechler (1990), Laranjeira (1990), Scherer-
-Warren e Krischke (1987).

Os novos movimentos sociais que emergiram durante os 
anos 90 até os atuais são como os de décadas anteriores tam-
bém frutos de demandas sociais como o Movimento de Mulhe-
res (com suas lutas contra uma sociedade patriarcal e o autori-
tarismo do Estado), o Movimento LGBT, o Movimento Negro(AL-
BERTI; PEREIRA, 2006), Movimento Indígena entre outros.

Guimarães (2009) identifica pelo menos cinco tradições e 
movimentos que contribuíram com o que ele chama de “ciclo 
democrático de auto formação do povo brasileiro”. São eles: 
comunitarismo cristão, nacional desenvolvimentismo, socialis-
mo democrático, liberalismo republicano e a cultura popular. 
Ressalta também a criação da CNBB – Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasilem 1952, liderada por Dom Helder Câmara e o 
desenvolvimento de uma “ala esquerda do catolicismo brasilei-

ro”. “O comunitarismo cristão enraizou-se na vida popular por 
intermédio de 70 mil CEBs [Comunidades Eclesiais de Base] que 
organizavam cerca de 2 milhões de ativistas cristãos, agindo dos 
anos 1960 até os anos 1990” (GUIMARÃES, 2009, p. 18). Essa 
corrente direcionou suas atividades para os temas da cidadania, 
fazendo uma opção preferencial pelos pobres com base em prin-
cípios da moral cristã como a igualdade e a solidariedade.

Na década de 1990 vale destacar os fóruns de ONGs e mo-
vimentos sociais para a Eco/92. É também deste período o mo-
vimento popular que ficou conhecido como os “caras pintadas” 
em torno do impeachment(1992) do ex-presidente da Repúbli-
ca: Fernando Collor de Melo.

Esse também foi um período de crescimento e consolidação 
de vários movimentos sociais rurais, com o Movimento dos Sem-
-Terra (MST), o Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), 
Movimento das Mulheres Agricultoras (MMA), Movimento dos 
Pequenos Agricultores (MPA), dentre outros, e do aumento das 
articulações interorganizacionais desses atores entre si e com 
outros movimentos sociais urbanos, latino-americanos e globa-
lizados (SCHERER-WARREN, 2008, p. 13 - ver também:SCHERER-
-WARREN, 2007)

No século XXI observamos o surgimento de uma “rede de 
movimentos sociais”, com o objetivo claro de fortalecer o pa-
pel da sociedade na esfera pública e defesa radical dos valores 
democráticos, com total autonomia dos movimentos sociaisem 
relação ao poder público e de certo modo até mesmo dos Parti-
dos Políticos, o que não significa dizer que não seja uma forma 
organizada de articulação política.

Comparando o quadro de associativismo da sociedade civil 
na atualidade, Gohn (2014, p. 51) pondera como este é diferen-
ciado em relação ao que predominou nas décadas de 1980 e 
1990, e que “a ascensão de novos grupos ao poder, e reformas 
na gestão das políticas sociais são parte da explicação”

Merece destaque nesse cenário os Conselhos Gestores de 
Políticas Públicas, como um importante local de atuação destes 
movimentos (veja mais em: Movimentos Sociais e Conselhos de 
Políticas Públicas). Como ressalta Gohn (2006, p. 7)

Numa sociedade marcada por inúmeros processos de ex-
clusão social e de baixos níveis de participação política do con-
junto da população, os conselhos assinalam para possibilidades 
concretas de desenvolvimento de um espaço público que não se 
resume e não se confunde com o espaço governamental/estatal.

Os conselhos de políticas públicas tornam-se um amparo 
para que as classes menores sejam ouvidas e possam contribuir 
na criação depolíticas públicasque atendam as necessidades 
destes grupos sociais, logo tendo a atuação desses indivíduos 
pertencentes destes grupos materializando e fortificando a par-
ticipação social da população.

À guisa de conclusão podemos afirmar, como nos propõe 
Scherer-Warren (2008, p. 19) em suas diferentes análises sobre 
os movimentos sociais, que:

No cenário brasileiro do novo milênio, há a emergência de 
um movimento cidadão crítico, que não atua de forma isolada, 
mas em redes nacionais e globalizadas e que se caracteriza por 
estar desenvolvendo um ideário político que visa a transposição 
de várias fronteiras restritivas dos movimentos sociais mais tra-
dicionais de nossa história.



45

HISTÓRIA DO BRASIL

Os movimentos sociaistêm um importante papel a ser exer-
cido tomando como base um novo conceito de planejamento 
público marcado pela participação popular, que como o pró-
prio nome sugere, exige a participação dos movimentos sociais 
que, bem antes do processo de redemocratização e sobretudo 
por ocasião da Assembleia Nacional Constituinte de 1987[3]que 
promulgou a Constituição Federal de 1988, vem desempenhan-
do um papel fundamental para consolidação do nosso Estado 
Democrático de Direito. Além disso, os movimentos sociais am-
pliam, aprofundam e redefinem “a Democraciatradicional do 
Estado político e a democracia econômica para uma democracia 
civil numa sociedade civil” (FRANK; FUENTES, 1989, p. 20).

E para que este papel possa se efetivar, não temos dúvida 
do quão importante a ideia de uma educação dos movimentos 
populares se torna fundamental e necessária. Uma Educação 
voltada para o exercício da cidadaniaem seu sentido mais pleno, 
em que os cidadãos efetivamente participam das decisões políti-
cas que os afetam. Uma concepção de cidadão enquanto sujeito 
político que exige “uma revisão profunda na relação tradicional 
entre educação, cidadania e participação política” (ARROYO, 
1995, p. 74apudRIBEIRO, 2002, p. 115).

Diante desta questão, Ribeiro (2002, p. 124) destaca limites 
e possibilidades de uma educação para a cidadania e seu poten-
cial como horizonte possível em relação aos movimentos sociais 
e populares .

As possibilidades podem ser visualizadas nas relações so-
ciais contraditórias em que se produz/reproduz a cidadania 
como síntese de lutas entre classes sociais com interesses e pro-
jetos antagônicos. Assim, se o neoliberalismo confisca os direitos 
conquistados pelos movimentos sociais, os partidos de esquer-
da, no Brasil, têm reafirmado esses direitos sociais como priori-
dade em seus governos estaduais e municipais.

Os limites podem ser apontados a partir das possibilidades 
de participação de tais movimentos na conquista de direitos, 
em razão de vários fatores: seja em função do fato de que os 
movimentos sociais têm um movimento de fluxo e refluxo de 
suas ações, ou seja, ora adquirem força na luta por direitos, ora 
perdem essa força de lutar contra o poder instituído; seja pela 
pouca participação de atores, salvo em caso de grandes e gra-
ves conflitos; seja até pela falta de habilidade técnica ou política 
para garantir a efetividade de seus direitos.

República Brasileira de 1985 até os dias atuais
Os civis voltam à Presidência da República Federativa do 

Brasilem janeiro de 1985, após 21 anos do Regime Militar im-
plantado com o Golpe de 31 de março de 1964. O ano de 1985 
abre uma nova era na História do Brasil, batizada com o nome 
de Nova República. Ao longo destas duas décadas de ditadura 
militar o País atravessou momentos difíceis com a cassação de 
mandatos políticos, com o fechamento do Congresso Nacional, 
com focos de luta armada por grupos guerrilheiros, tortura e 
mortes de presos políticos. 

Mas, teve também ciclos de desenvolvimento econômico (o 
Milagre Brasileiro) sob os militares, que planejaram e implanta-
ram infraestrutura de transportes, energia e de comunicações. 
Por fim, a busca pela democracia prevaleceu, e chegou a aber-
tura política com uma Anistia negociada entre os militares e as 
lideranças civis, abrindo caminho para a Redemocratização.

Veja como o País iniciou o ciclo da Nova República com as 
etapas das Diretas Já; o Colégio Eleitoral com a eleição de Tan-
credo Neves e José Sarney; a morte de Tancredo e a posse de 
Sarney; a eleição e o Impeachment de Fernando Collor, o gover-
no de Itamar Franco; a eleição e os dois governos de Fernando 
Henrique Cardoso; a eleição e os dois mandatos de Luís Inácio 
Lula da Silva; a eleição, reeleição e o Impeachment de Dilma 
Roussef, e o início do governo de Michel Temer.

A campanha das Diretas Já!
No final do período, em 1984, a sociedade civil mostra a for-

ça nas ruas ao mobilizar todo o Pais na luta pela campanha das 
“Diretas Já!”, que propunha a volta de eleições livres e diretas 
para presidente. Era a semente da Nova República.

Era uma emenda constitucional do deputado matogrossen-
se Dante de Oliveira, e que não alcançou o número mínimo de 
votos necessários no Congresso Nacional. Como a emenda das 
diretas não foi aprovada, a eleição seguinte seria realizada pela 
via indireta, através do Colégio Eleitoral constituído pelos mem-
bros do Congresso Nacional. 

 .

A Disputa presidencial em 1984 reuniu de um lado Paulo 
Maluf, o candidato apoiado pelos partidos políticos de apoio ao 
Governo Militar, e de outro Tancredo Neves, ex-governador de 
Minas Gerais, e que representava as oposições e a dissidência de 
partidos que até então apoiavam os militares, e que tinham se 
abrigado recentemente na agremiação ‘Frente Liberal’.

O vice de Tancredo, José Sarney, era membro da Frente Li-
beral, e ex-presidente do partido de apoio ao Governo Militar. 
Nascia assim, numa negociação entre antigos adversários, e com 
a garantia de transição pelos militares a Nova República. Veja na 
imagem comício pela eleição de Tancredo Neves a presidente 
da república. No centro da foto, da esquerda para a direita, Tan-
credo Neves , Ulisses Guimarães (ao microfone), e José Sarney 
(camisa listrada) .
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Em 1985, logo após a posse, os problemas de saúde do Pre-
sidente Tancredo Neves agravam-se, sendo internado e poste-
riormente morrendo. A população fica comovida e começam a 
surgir teorias de conspiração, que tentam justificar a morte de 
Tancredo como um assassinato por envenenamento, mas nada 
fica comprovado. O diagnóstico final foi mesmo de uma doença 
que Tancredo Neves já trazia um mioma no abdome, foi opera-
do, e morreu por complicações decorrentes. Quem assume é o 
seu vice José Sarney. Tem início, então, o ciclo de presidentes 
civis da Nova República.

Governo José Sarney – 1985-1990 
– O governo do Presidente José Sarney ficoumarcado por 

sucessivas e fracassadas tentativas de controlar a inflação. Os 
fundamentos econômicos do País estava fragilizados, o que leva 
o Brasil a entrar em condição de moratória (suspensão de pa-
gamentos) da dívida externa, obrigando à uma renegociação 
com credores e organizações econômicas internacionais para 
equalizar os pagamentos. As principais intervenções de Sarney 
na economia ocorreram através do ‘Plano Cruzado’, nas edições 
I e II. Veja.

Plano Cruzado I – Decreta o Congelamento de Preços. A 
Superintendência Nacional de Abastecimento (SUNAB), órgão 
do governo federal, cria uma tabela de preços (Tablita), mas não 
têm êxito, porque muitos dos preços já estavam ‘no alto’ como 
uma estratégia defensiva do empresariado contra a inflação. 
Com as tabelas na mão os consumidores percorres supermer-
cados para fiscalizar e denunciar abusos, e surgem personagens 
apelidados de ‘Fiscais do Sarney’. O início do plano aparenta 
sucesso, e o Governo ganha popularidade. Nas eleições para 
governadores de estado em 1986 os ‘candidatos do Sarney’ ven-
cem em quase todo o País.

Porém, logo após o período eleitoral o Plano Cruzado I co-
meça a entrar em crise. Ocorre um forte desabastecimento de 
produtos. O Plano Cruzado I tenta promover também o Conge-
lamento de Salários a partir de uma média dos últimos 6 (seis) 
meses. Mas, neste caso, os salários ficaram defasados.

Na gestão da moeda ocorreu o corte de3 zeros. Ou seja, o 
que custava 1.000 Cruzados passa a custar 1 cruzado como valor 
nominal. O governo afirmava que era para facilitar os cálculos, 
mas a medida também dava a impressão de valorização da mo-
eda, de que o dinheiro valeria mais. 

O Banco Central passa a cunhar e distribuir moedas em 
maior quantidade, o que também auxiliava na impressão de que 
o País teria uma moeda forte.

As eleições em 1986 foram para Deputados Federais e Sena-
dores, que compunham o Congresso Nacional. Sarney pede para 
votarem em seus candidatos para que ele possa continuar seu 
trabalho. O PMDB e o PFL saem vitoriosos. Sarney mentiu ao di-
zer que não estava havendo problemas econômicos, que o desa-
bastecimento era apenas momentâneo e que tudo iria melhorar.

Plano Cruzado II, o Plano Bresser (1987) e o Plano Verão 
(1988/1989).

Todos esses planos tentam congelar os preços e controlar 
a inflação, acabam gerando a indexação (alinhamento de in-
dicadores de reajuste entre o período de inflação anterior e a 
correção de salários pelos mesmos fatores apurados no ciclo in-
flacionário imediatamente antecedente. Cria-se assim um ciclo 
de perenização da inflação). O nome técnico dado ao mecanis-
mo foi “gatilho salarial”. A cada 3 meses de inflação passava-se 
o aumento da inflação ao salário. Com a economia saindo do 
controle pode ocorrer aumento da inflação, perda do poder de 
compra dos salários, e mesmo chegar à hiperinflação.

Com o fracasso do Plano Cruzado I após as eleições de 1986 
o Governo Sarney lança em seguida o Plano Cruzado II, que ten-
tava novamente controlar a inflação. Deu errado, e a economia 
ficou contagiada por diversos problemas de ‘ágio1 nos preços 
dos produtos. Cortam-se mais 3 zeros da moeda. Ainda em 1987 
o Governo Federal lança o Plano Bresser, que elimina o mecanis-
mo do Gatilho Salarial e recorre a novo congelamento de preços 
e salários. Novo fracasso, pois os produtos ou aumentavam de 
preços ou sumiam das prateleiras.

Em 1988 e 1989 o governo Sarney tenta equacionar a eco-
nomia com o Plano Verão, feito pelo então ministro Maílson da 
Nóbrega. O País retoma o pagamento de juros da dívida externa, 
não congela preços de salários ou produtos, e inicia uma política 
de tentar arrumar a casa na base do “política do feijão com ar-
roz”. Ocorreram demissões de servidores públicos excedentes, 
empresas estatais foram privatizadas, e as contas públicas foram 
restringidas. Mesmo assim a inflação continuou em alta.

No âmbito do Poder Legislativo o grande destaque duran-
te o período de José Sarney na Presidência da República foi a 
Assembeia Nacional Constituinte, conduzida pelo Congresso 
Nacional. Com membros eleitos em 1986, após dois anos de 
trabalho foi promulgada por Ulysses Guimarães a Constituição 
de 1988, conhecida como “Constituição Cidadã”, pois tratava no 
corpo da Lei Magna de direitos e garantias individuais funda-
mentais para a vida em regime democrático. Um fato curioso ao 
final da Assembleia Nacional Constituinte foi que os parlamen-
tares do Partido dos Trabalhadores que atuaram na Constituinte 
se recusaram a assinar o texto final da Constituição.
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Ulisses Guimarães e a Constituição Federal

Presidentes posteriores.

1989 – Eleições Diretas para Presidente da República
A Constituição Federal de 1988 restabeleceu as eleições 

diretas para a Presidência da Republica, com a primeira roda-
da agendada para o ano de 1989. A última vez anterior que os 
brasileiros tinham votado para Presidente da República fora em 
1960, quando Jânio Quadros elegeu-se presidente.Concorreram 
22 candidatos, com destaque para Fernando Collor, Luís Inácio 
Lula da Silva, Mário Covas, Leonel Brizola, Afif Domingos, Enéas 
Carneiro, e Orestes Quércia. Fernando Collor de Mello ganha as 
eleições, eleito por um pequeno partido, PRN – Partido da Re-
novação Nacional, mas com o apoio de diversos partidos vincu-
lados a setores conservadores da política.

Governo Collor – 1990-1992
Como Fernando Collor foieleito por um pequeno partido 

eleteve que buscar logo uma composição e alianças no Con-
gresso Nacional para dar sustentação ao seu governo. Logo que 
assume dá início à uma campanha anticorrupção, retomando 
um estilo que havia feito o sucesso político dele no governo de 
Alagoas, onde ficou conhecido em todo o Pais como o“Caçador 
de Marajás”.

Na economia Fernando Collor abriu o mercado brasileiro 
para importações, e solicitou a modernização da indústria au-
tomobilística nacional, dizendo que os carros vendidos no Brasil 
eram ‘carroças’ quando comparados aos carros vendidos no pa-
íses do 1º mundo pelas mesmas empresas montadoras. Adotou 
o mesmo padrão para a indústria da informática, que estivera 
estagnada no Brasil durante a proteção pela ‘Reserva de Merca-
do’ para empresas de capital nacional adotada durante o Gover-
no Sarney. Estas mudanças foram benéficas e fizeram com que a 
indústria se modernizasse.

O Governo justificava que a política de comércio exterior, 
abrindo o mercado brasileiro, facilitando as importações, pro-
duziria a reestruturação da economia, tornando as indústrias 
nacionais mais competitivas e estimuladas a igualar-se aos pa-
drões internacionais. A trajetória de políticas econômicas de 
corte liberal praticadas pelo presidente Fernando Collor foi logo 
interrompida por uma crise de corrupção que alcançou o seu 
governo ainda na metade do mandato. 

Um tesoureiro da sua campanha eleitoral, Paulo César Fa-
rias (PC Farias) foi denunciado em diversos processos e proce-
dimentos, alcançando o círculo íntimo de poder vinculado ao 
então presidente Collor.

O Congresso Nacional distancia-se de Collor e abre uma CPI 
para investigar os casos de corrupção. Os trabalhos concluem 
pelo envolvimento de Fernando Collor, que passa a sofrer um 
processo de Impeachment em 1992, acusado de enriquecimen-
to ilícito e de corrupção durante o seu governo. Seu irmão de-
latou o esquema organizado pelo seu tesoureiro de campanha 
PC Farias. Em 29 de setembro de 1992, Na mesma data em que 
estava sendo votado o Impeachment no Congresso Nacional o 
presidente Collor renuncia ao mandato. Assume o então vice 
presidente, o ex-governador de Minas Gerais e ex-senador Ita-
mar Franco.

Governo Itamar Franco e o Plano Real- 1992-1993
Itamar Franco assume em clima de conciliação nacional, 

chamando para compor o governo os partidos mais arraigados 
na cultura política do País, liderados pelo PMDB, de onde Itamar 
Franco era egresso. Alia-se também ao Partido da Social Demo-
cracia Brasileira, o PSDB. Pelo seu estilo informal do interior de 
Minas Gerais o período de Itamar Franco ficou conhecido como 
‘República do Pão de Queijo’.

Durante o governo de transição de Itamar Franco ocorreu a 
maior e mais perene transformação na economia brasileira. Para 
combater a inflação Itamar percebeu que as estratégias anterio-
res de congelamentos de preços, gatilhos salarias, moratórias e 
outras estratégias tinham todas um viés de fracasso após curtos 
períodos de aparente sucesso.

Itamar Franco (á direita) exibe notas de Real

O Presidente convocou para Ministro da Fazenda o então 
senador Fernando Henrique Cardoso, que levou para o Gover-
no uma equipe de jovens economistas com o desafio de recriar 
os fundamentos da economia do País. O resultado foi o Plano 
Real, que procurou fazer o reequilíbrio dos preços relativos no 
país como estratégia para baixar a inflação. Uma nova moeda foi 
criada, o Real, e que nasceu praticamente equiparada ao dólar 
nos primeiros anos . 
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O Plano Real deu certo, e permitiu ao Governo Itamar con-
cluir o mandato em altos índices de aprovação.O Plano Real fa-
cilitou as importações e estabeleceu a ampliação do consumo, o 
que impulsionou a atividade econômica e as vendas.Ocorreu um 
aumento no consumo de bens não duráveis, o que mostra uma 
melhora no poder de compra.

Os fundamentos do Plano Real deram sustentação à econo-
mia brasileira desde o mandato de Itamar Franco, nos dois man-
datos de Fernando Henrique Cardoso na Presidência da Repú-
blica (1994 a 2001), e nos dois mandatos de Luís Inácio Lula da 
Silva (2002 a 2009). Somente a partir de 2011, no primeiro man-
dato de Dilma Roussef como Presidente é que os fundamentos 
do Plano Real foram abandonados. As consequências negativas 
surgiram três anos depois, com o Brasil voltando a conviver com 
inflação alta, aumento do desemprego e crise nas contas públi-
cas a partir de 2014.

Governo Fernando Henrique Cardoso (FHC) – 1994-2001
O sucesso do Plano Real embalou a candidatura de Fernan-

do Henrique Cardoso à Presidência da República. Ele foi eleito 
em primeiro turno, derrotando Luís Inácio Lula da Silva, que con-
correndo pelo Partido dosTrabalhadores chegou em segundo 
lugar. Fernando Henrique dá continuidade ao Plano Real e faza 
consolidação e estabilização da nova moeda, evitando a retoma-
da das altas taxas inflacionárias.

O governo de FHC tinha como meta além da economia criar 
condições para a reversão do quadro de miséria que atingia 
grande parte da população. Mas, o compromisso com a manu-
tenção de contas públicas saudáveis foi um freio permanente 
para os gastos e investimentos do governo FHC na área social e 
nos investimentos. Para reduzir a pressão sobre as contas públi-
cas e provocar um ciclo de modernização em setores que esta-
vam atrasados no Brasil em relação a outros países iniciou um 
programa de privatização de empresas estatais, com destaque 
para os setores de telefonia, mineração e aviação.

Fernando Henrique Cardoso e cédula de 1 Real

Um destaque social no governo FHC foi a inclusão educa-
cional promovida para as crianças na Educação Fundamental, 
chegando a colocar 94% das crianças na escola, feito até então 
inédito no Brasil. Os ajustes na economia, ainda derivados do 
compromisso com a estabilização da moeda funcionaram nos 
dois mandatos de Fernando Henrique Cardoso como um freio 
para o investimento social e na infraestrutura.

O Governo conseguiu que o Congresso aprovasse o fim do 
monopólio estatal nos setores de telecomunicações e de ex-
plorações e refino de petróleo, com a justificativa de aumen-
tar a competitividade nestes segmentos. No plano político FHC 
aprovou uma emenda constitucional que criou o mecanismo da 
reeleição. Disputou e novamente foi eleito no 1º turno, tendo 
como principal adversário o mesmo candidato do PT da eleição 
anterior, Luís Inácio Lula da Silva. Foi reeleito em 1998, e iniciou 
o segundo mandato em 1999, concluindo em 2002.

Governo Luís Inácio Lula da Silva – 2003 a 2010

Lula foi eleito Presidente da Republica em oposição ao can-
didato de Fernando Henrique Cardoso. Derrotou José Serra com 
uma proposta de acelerar a economia com mais geração de em-
pregos e com a criação de planos de apoio às parcelas de maior 
carência econômica e social. Porém, assim que assumiu, teve 
como maior mérito do governo petista reconhecimento e a ma-
nutenção dos fundamentos de política econômica estabelecidos 
na criação do Plano Real, ainda no governo de Itamar Franco.

Lula deu continuidade ao programa que controlou a infla-
ção, assegurou a estabilidade econômica e com um ciclo de ex-
pansão mundial da economia aproveitou os excedentes gerados 
pelo Brasil na exportação de minérios e soja (principalmente) 
para criar políticas sociais. A ‘Nova República’ tinha, portanto, 
uma linha de continuidade econômica.

Neste contexto, com a economia estabilizada, os programas 
de redistribuição de renda foram o principal destaque no pri-
meiro mandato de Lula. A bandeira inicial de Lula era o “Fome 
Zero”, para distribuição de alimentos. Mas o projeto não deco-
lou, pois não havia ‘fome’ no Brasil, mas sim carência de recur-
sos para aquisição de bens e serviços, uma vez que a comida (de 
certa forma) estava assegurada para a quase totalidade da po-
pulação. Após o esvaziamento do ‘Fome Zero’ ganhou destaque 
no governo Lula o programa “Bolsa Família”, com a distribuição 
de um cartão para saquem em dinheiro para milhões de brasilei-
ros abaixo de uma determinada linha de corte sócioeconômico.

Lula colocou também em pauta a recuperação do valor do 
Salário Mínimo dentro do quadro de expansão da economia, o 
que permitiu um ciclo de ascensão social no seu primeiro man-
dato. Para estimular a produção industrial interna e também as 
importações o governo federal passou a incentivar políticas de 
crédito a juros baixos para compra de automóveis, para a casa 
própria, e para o Crédito Consignado (empréstimos a servidores 
públicos, aposentados e pensionistas).
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O efeito também foi sentido no setor econômico com uma 
aceleração do consumo e da produção durante os primeiros 
anos. O final do primeiro mandato de Lula enfrentou problemas 
com escândalos de corrupção que se consolidaram em 2005 
com o nome de Mensalão, maculando a imagem do Partido dos 
Trabalhadores (PT) pelo desvio de dinheiro público para o finan-
ciamento de campanhas eleitorais e pagamento de mesadas a 
parlamentares aliados no Congresso Nacional. Mesmo com es-
tes problemas Lula foi reeleito em 2006, e iniciou novo mandato 
em 2007, governando até 2010 praticamente dando continui-
dade aos programas do primeiro mandato. Escolhe como candi-
data para a sucessão Dilma Roussef, sua ex-ministra de Minas e 
Energia e ex-Chefe da Casa Civil. Dilma vence as eleições, e toma 
posse em 1º de janeiro de 2011.

Governo Dilma Roussef: 2011 a 2016 –
As duas principais características do primeiro mandato de 

Dilma Roussef no período de 2011 a 2014 foram a mudança da 
política econômica no equilíbrio fiscal entre receitas e despesas 
da União, e de manter a ênfase nas políticas sociais herdadas do 
ex-presidente Lula. Todos os programas sociais existentes foram 
mantidos, e foi dada uma aceleração à construção de moradias 
populares com o programa ‘Minha Casa Minha Vida’.

Mas, Dilma Roussef implementou um aumento do gasto no 
orçamento público que terminou por gerar um desequilíbrio nas 
contas públicas. Como consequência o Brasil retornou aos tem-
pos da inflação e ao desemprego, o que levou à aprovação da 
abertura de processo de Impeachment da presidente em maio 
de 2016, com a suspensão do mandato, e posse do vice-presi-
dente Michel Temer.

As principais bandeiras da presidente Dilma Roussef no 
campo da Educação foram o financiamento estudantil para alu-
nos de cursos superiores em instituições privadas, com regras 
mais flexíveis e com juros baixos no FIES (Programa de Financia-
mento Estudantil), e subsídios para criar o PRONATEC (Programa 
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico).

No campo econômico, porém, Dilma Roussef mudou a 
equipe econômica deixada pelo ex-presidente Lula e alterou os 
rumos da gestão macroeconômica, abandonando as premissas 
estabelecidas desde o Plano Real ainda no Governo Itamar Fran-
co, e que ficaram estáveis durante os dois mandatos de FHC e 
de Lula.

As consequências destas mudanças começaram a aparecer 
já no final do segundo ano do primeiro mandato da presiden-
te Dilma, com a redução na velocidade do crescimento da eco-
nomia. Dilma conclui o primeiro mandato já com a economia 
estagnada, mas consegue ser reeleita em 2014 com uma cam-
panha baseada na continuidade dos programas de inclusão eco-
nômica, social e educacional criados desde o primeiro mandato 
do ex-presidente Lula.

Operação Lava-Jato
Porém, o início do segundo mandato de Dilma Roussef em 

2015 ocorre com o País conturbado em função da realidade 
econômica agravada no começo de 2015, com um cenário de 
crise nas contas publicas e de corrupção em empresas estatais 
importantes como a Petrobrás, a Caixa Econômica Federal, e em 
fundos de pensão de empresas com os Correios.

A Justiça Federal investiga, apura e condena políticos e ges-
tores públicos envolvidos em corrupção num longo processo 
denominado ‘Operação Lava-Jato’, conduzido pelo Juiz Sérgio 
Moro. É mais um capítulo da ‘Nova República’.

O Governo de Michel Temer
Michel Temer assume o poder como presidente da Repú-

blica em 12 de maio de 2016, sendo esta a mesma data em que 
Dilma Roussef foi afastada pelo Senado Federal após aprovação 
da abertura de processo de Impeachment.

O início do governo de Temer foi marcado pela tentativa de 
recompor as contas públicas, para equalizar os problemas de 
inflação e de desinvestimento gerados ao final do período de 
Dilma Roussef, que deixou o país com 11 milhões de desempre-
gados e com as contas públicas deficitárias, no pior desempenho 
da história do Brasil.

A economia estava em desequilíbrio radical nas contas pú-
blicas, e governar para produzir ‘Ordem e Progresso’ era a ban-
deira do governo recém-empossado. Reformas na Lei Trabalhis-
ta e mudanças na Constituição para proteger as contas públicas 
contra os abusos dos próprios governantes estavam na pauta do 
país. Até que no primeiro semestre de 2017 novos escândalos 
de corrupção atingissem diretamente o Presidente da República 
e a sua equipe de governo sediada no Palácio do Planalto.

Assessores diretos de Michel Temer foram filmados e pre-
sos recebendo dinheiro embalado em malas ou mochilas. E, o 
próprio Temer teve uma conversa sobre corrupção gravada por 
um empresário investigado.

Desafios do presidente eleito Jair Bolsonaro
Vamos explicar brevemente o cenário econômico do Brasil 

para entendermos um pouco dos desafios que nosso próximo 
presidente encontrará pela frente. O Brasil tem um enorme 
problema fiscal a ser resolvido, uma indústria com capacidade 
ociosa bastante alta, desemprego em níveis altos (embora em 
trajetória de gradual queda), níveis de burocracia que entravam 
a nossa produtividade e bancos com linhas de crédito ainda em 
níveis muito abaixo dos recordes, principalmente do BNDES. 
Além disso, sofre de baixo nível de confiança de investidores 
tanto nacionais quanto internacionais, o que gera uma pressão 
negativa no preço de nosso ativos.
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O mercado hoje busca sinalizações quanto a priorização de 
reformas e propostas mais complexas de difícil aprovação pelo 
Legislativo, uma vez que esse tema não foi central durante o pe-
ríodo de campanha eleitoral. A não priorização de temas chave 
traria risco e volatilidade aos ativos brasileiros, sendo o valor de 
nossa moeda frente ao dólar o primeiro alvo dos investidores. 

A Reforma da Previdência é vista como um possível divisor 
de águas do novo governo dada a sua urgência. “A reforma [da 
previdência] proposta pelo governo já não é mais suficiente, 
dada a intensidade dos problemas que se acumularam desde 
então, notadamente o aumento dos gastos com pessoal, que 
tolheu o espaço para as demais despesas” diz Fabio Giambiagi, 
chefe do Departamento de Pesquisa Econômica do BNDES (Ban-
co Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social). O projeto 
que for aprovado pelo Legislativo poderá definir o cenário eco-
nômico nacional nos anos seguintes. A Reforma Tributária, aber-
tura comercial e privatizações são alguns exemplos. Em breve 
publicaremos textos analisando mais profundamente as propos-
tas e quais os impactos nos principais ativos.

Diante de tantas dúvidas, uma coisa é certa: Jair Bolsonaro 
enfrentará um quadro desafiador, com grande oposição políti-
ca, cenário econômico ainda fragilizado e a piora na oferta de 
serviços públicos. Além disso, contará com um Congresso mais 
fragmentado e o crescimento de bancadas com interesses cor-
porativistas, o que pode se mostrar um grande empecilho ao 
avanço da agenda econômica. Custará ao novo presidente aglu-
tinar a população altamente polarizada em torno de um projeto 
nacional suprapartidário. 

Enfim, esse novo governo tem que arrumar a casa, porque 
hoje o que está errado no Brasil é o setor público, não é o priva-
do. O setor privado precisa de um ambiente de negócios favo-
rável ao investimento e cabe ao setor público tomar as medidas 
necessárias para que esse ambiente volte a proporcionar cresci-
mento e desenvolvimento.
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A história da Bahia se confunde com a história do Brasil, 
pois foi nessa região que, em 22 de abril de 1500, o português 
Pedro Álvares Cabral avistou as terras, onde hoje se encontra a 
cidade de Porto Seguro, dando inicio a colonização europeia na 
América do Sul.

Em 1534 a região começou a ser povoada. A presença dos 
jesuítas foi marcante na história da região. A cidade de Salvador 
foi fundada em 1549, pelo governador geral Tomé de Souza. Sal-
vador foi a primeira capital do Brasil. A partir de 1573, dividiu 
esse título com a cidade de Rio de Janeiro, pois a coroa portu-
guesa resolveu estabelecer dois governos no país: o do Norte, 
cuja capital era Salvador, e o do Sul, cuja capital era o Rio de 
Janeiro. Essa divisão permaneceu até 1763, quando o Rio de Ja-
neiro passou a ser a única capital do país.

Em 1587 a cidade de Salvador foi atacada por piratas ingle-
ses, sem sucesso. Em 1612 foi a vez dos corsários franceses ten-
tarem a invasão, também sem sucesso.

Nos últimos dias de 1599 foi a vez dos holandeses atenta-
rem contra a região. As defesas conseguiram impedir o desem-
barque dos holandeses, enquanto foram levantados Fortes para 
aumentar a segurança. Porém, em 14 de abril de 1624, as defe-
sas sucumbiram, e a esquadra holandesa, formada por aproxi-
madamente 3600 homens, saqueou a cidade de Salvador.

Em 22 de março de 1625 chegou a região uma esquadra 
portuguesa, composta por 52 navios de guerra, entre outras em-
barcações, trazendo um exército de mais de 12 mil homens. Em 
30 de abril do mesmo ano os holandeses concordam em deso-
cupar a região. Os holandeses voltaram a ameaçar a região por 
diversas vezes: em 1640, 1647 e 1654.

A Bahia também foi cenário de outras disputas, como a 
Conjuração Baiana, ou Revolta dos Alfaiates (que propôs a for-
mação da Republica Bahiense, em 1798), a Revolta dos Malês 
(uma revolta de escravos africanos islâmicos, em 1834), a Guer-
ra de Canudos (confronto entre o exército republicano e os ser-
tanejos comandados por Antonio Conselheiro, em 1897-1897).

Atualmente, a Bahia é o sexto estado mais rico do Brasil. 
Sua cultura (música, ritmos, culinária, etc.) carrega muito de sua 
história.

INDEPENDÊNCIA DA BAHIA

A declaração de independência feita por Dom Pedro I, em 
sete de setembro de 1822, deu início a uma série de conflitos 
entre governos e tropas locais ainda fiéis ao governo português 
e as forças que apoiavam nosso novo imperador. Na Bahia, o fim 
do domínio lusitano já se fez presente no ano de 1798, ano em 
que aconteceram as lutas da Conjuração Baiana.
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No ano de 1821, as notícias da Revolução do Porto reaviva-
ram as esperanças autonomistas em Salvador. Os grupos favorá-
veis ao fim da colonização enxergavam na transformação liberal 
lusitana um importante passo para que o Brasil atingisse sua in-
dependência. No entanto, os liberais de Portugal restringiam a 
onda mudancista ao Estado português, defendendo a reafirma-
ção dos laços coloniais.

As relações entre portugueses e brasileiros começaram a 
se acirrar, promovendo uma verdadeira cisão entre esses dois 
grupos presentes em Salvador. Meses antes da independência, 
grupos políticos se articulavam pró e contra essa mesma ques-
tão. No dia 11 de fevereiro de 1822, uma nova junta de governo 
administrada pelo Brigadeiro Inácio Luís Madeira de Melo deu 
vazão às disputas, já que o novo governador da cidade se decla-
rava fiel a Portugal.

Utilizando autoritariamente as tropas a seu dispor, Madeira 
de Melo resolveu inspecionar as infantarias, de maioria brasi-
leira, no intuito de reafirmar sua autoridade. A atitude tomada 
deu início aos primeiros conflitos, que se iniciaram no dia 19 de 
fevereiro de 1822, nas proximidades do Forte de São Pedro. Em 
pouco tempo, as lutas se alastraram para as imediações da cida-
de de Salvador. Mercês, Praça da Piedade e Campo da Pólvora se 
tornaram os principais palcos da guerra.

Nessa primeira onda de confrontos, as tropas lusitanas não 
só enfrentaram militares nativos, bem como invadiram casas e 
atacaram civis. O mais marcante episódio de desmando ocorreu 
quando um grupo português invadiu o Convento da Lapa e as-
sassinou a abadessa Sóror Joana Angélica, considerada a primei-
ra mártir do levante baiano. Mesmo com a derrota nativista, a 
oposição ao governo de Madeira de Melo aumentava.

Durante as festividades ocorridas na procissão de São José, 
de 21 de março de 1822, grupos nativistas atiraram pedras con-
tra os representantes do poderio português. Além disso, um 
jornal chamado “Constitucional” pregava oposição sistemática 
ao pacto colonial e defendia a total soberania política local. Em 
contrapartida, novas forças subordinadas a Madeira de Melo 
chegavam a Salvador, instigando a debandada de parte da po-
pulação local.

Tomando outros centros urbanos do interior, o movimento 
separatista ganhou força nas vilas de São Francisco e Cachoei-
ra. Ciente destes outros focos de resistência, Madeiro de Melo 
enviou tropas para Cachoeira. A chegada das tropas incentivou 
os líderes políticos locais a mobilizarem a população a favor do 
reconhecimento do príncipe regente Dom Pedro I. Tal medida 
verificaria qual a postura dos populares em relação às autorida-
des lusitanas recém-chegadas.

O apoio popular a Dom Pedro I significou uma afronta à au-
toridade de Madeira de Melo, que mais uma vez respondeu com 
armas ao desejo da população local. Os brasileiros, inconforma-
dos com a violência do governador, proclamaram a formação de 
uma Junta Conciliatória e de Defesa instituída com o objetivo 
de lutar contra o poderio lusitano. Os conflitos se iniciaram em 
Cachoeira, tomaram outras cidades do Recôncavo Baiano e tam-
bém atingiram a capital Salvador.

As ações dos revoltosos ganharam maior articulação com a 
criação de um novo governo comandado por Miguel Calmon do 
Pin e Almeida. Enquanto as forças pró-independência se organi-
zavam pelo interior e na cidade de Salvador, a Corte Portuguesa 
enviou cerca de 750 soldados sob a lideranaça do general fran-

cês Pedro Labatut. As principais lutas se engendraram na região 
de Pirajá, onde independentes e metropolitanos abriram fogo 
uns contra os outros .

Devido à eficaz resistência organizada pelos defensores da 
independência e o apoio das tropas lideradas pelo militar britâ-
nico Thomas Cochrane, as tropas fiéis a Portugal acabaram sen-
do derrotadas em 2 de julho de 1823. O episódio, além de mar-
car as lutas de independência do Brasil, motivou a criação de um 
feriado onde se comemora a chamada Independência da Bahia.

Por Rainer Sousa
Graduado em História

Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/historiab/indepen-
dencia-bahia.htm

REVOLTA DE CANUDOS

Guerra dos Canudos

A chamadaGuerra de Canudos,revolução de Canudosou-
insurreição de Canudos, foi o confronto entre um movimento 
popular de fundo sócio-religioso e o Exército da República, que 
durou de 1896 a 1897, na então comunidade de Canudos, no 
interior do estado da Bahia, no Brasil.

O episódio foi fruto de uma série de fatores como a grave 
crise econômica e social em que encontrava a região à época, 
historicamente caracterizada pela presença de latifúndios im-
produtivos, situação essa agravada pela ocorrência de secas 
cíclicas, de desemprego crônico; pela crença numa salvação 
milagrosa que pouparia os humildes habitantes do sertão dos 
flagelos do clima e da exclusão econômica e social.
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Inicialmente, em Canudos, os sertanejos não contestavam 
o regime republicano recém-adotado no país; houve apenas 
mobilizações esporádicas contra a municipalização da cobrança 
de impostos. A imprensa, o clero e os latifundiários da região 
incomodaram-se com uma nova cidade independente e com a 
constante migração de pessoas e valores para aquele novo local 
passaram a acusá-los disso, ganhando, desse modo, o apoio da 
opinião pública do país para justificar a guerra movida contra o 
arraial de Canudos e os seus habitantes.

Aos poucos, construiu-se em torno de Antônio Conselhei-
ro e seus adeptos uma imagem equivocada de que todos eram 
“perigosos monarquistas” a serviço de potências estrangeiras, 
querendo restaurar no país o regime imperial, devido, entre ou-
tros ao fato de o Exército Brasileiro sair derrotado em três ex-
pedições, incluindo uma comandada pelo Coronel Antônio Mo-
reira César, também conhecido como “corta-cabeças” pela fama 
de ter mandado executar mais de cem pessoas na repressão à 
Revolução Federalista em Santa Catarina, expedição que contou 
com mais de mil homens.

A derrota das tropas do Exército nas primeiras expedições 
contra o povoado apavorou o país, e deu legitimidade para a 
perpetração deste massacre que culminou com a morte de mais 
de seis mil sertanejos. Todas as casas foram queimadas e des-
truídas.

Canudos era uma pequena aldeia que surgiu durante o sé-
culo 18 às margens do rio Vaza-Barris. Com a chegada de Antô-
nio Conselheiro em 1893 passou a crescer vertiginosamente, em 
poucos anos chegando a contar por volta de 25 000 habitantes. 
Antônio Conselheiro rebatizou o local de Belo Monte, apesar de 
estar situado num vale, entre colinas.

A situação na região, à época, era muito precária devido 
às secas, à fome, à pobreza e à violência social. Esse quadro, 
somado à elevada religiosidade dos sertanejos, deflagrou uma 
série de distúrbios sociais, os quais, diante da incapacidade dos 
poderes constituídos em debelá-los, conduziram a um conflito 
de maiores proporções.

Povoação de Canudos, Bahia, Brasil.

A figura de Antônio Conselheiro
Antônio Vicente Mendes Maciel, apelidado de “Antônio 

Conselheiro”, nascido em Quixeramobim (CE) a 13 de março de 
1830, de tradicional família que vivia nos sertões entre Quixera-
mobim e Boa Viagem, fora comerciante, professor e advogado 
prático nos sertões de Ipu e Sobral.

Após a sua esposa tê-lo abandonado em favor de um sar-
gento da força pública, passou a vagar pelos sertões em uma 
andança de vinte e cinco anos. Chegou a Canudos em 1893, tor-
nando-se líder do arraial e atraindo milhares de pessoas. Acredi-
tava que era um enviado de Deus para acabar com as diferenças 
sociais e com a cobrança de tributos.

Acreditava ainda que a “República” (então recém-implan-
tada no país) era a materialização do reino do “Anti-Cristo” na 
Terra, uma vez que o governo laico seria uma profanação da au-
toridade da Igreja Católica para legitimar os governantes. A co-
brança de impostos efetuada de forma violenta, a celebração do 
casamento civil, a separação entre Igreja e Estado eram provas 
cabais da proximidade do “fim do mundo”.

A escravidão havia acabado poucos anos antes no país, e 
pelas estradas e sertões, grupos de ex-escravos vagavam, exclu-
ídos do acesso à terra e com reduzidas oportunidades de traba-
lho. Assim como os caboclos sertanejos, essa gente paupérrima 
agrupou-se em torno do discurso do peregrino “Bom Jesus” (ou-
tro apelido de Conselheiro), que sobrevivia de esmolas, e viajava 
pelo Sertão.

O governo da República, recém-instalado, queria dinheiro 
para materializar seus planos, e só se fazia presente pela cobran-
ça de impostos. Para Conselheiro e para a maioria das pessoas 
que viviam nesta área, o mundo estava próximo do fim. Com 
estas ideias em mente, Conselheiro reunia em torno de si um 
grande número de seguidores que acreditavam que ele real-
mente poderia libertá-los da situação de extrema pobreza ou 
garantir-lhes a salvação eterna na outra vida.

Campanha militar
A primeira reação oficial do governo da Bahia deu-se em 

outubro de 1896, quando as autoridades de Juazeiro apelaram 
para o governo estadual baiano em busca de uma solução. Este, 
em novembro, mandou contra o arraial um destacamento poli-
cial de cem praças, sob o comando do tenente Manuel da Silva 
Pires Ferreira. Os conselheiristas, vindo ao encontro dos ata-
cantes, surpreenderam a tropa em Uauá, em 21 de novembro, 
obrigando-a a se retirar com vários mortos. Enquanto aguarda-
vam uma nova investida do governo, os jagunços fortificavam os 
acessos ao arraial .

Comandada pelo major Febrônio de Brito, em janeiro de 
1897, depois de atravessar a serra de Cambaio, uma segunda 
expedição militar contra Canudos foi atacada no dia 18 e repeli-
da com pesadas baixas pelos jagunços, que se abasteciam com 
as armas abandonadas ou tomadas à tropa. Os sertanejos mos-
travam grande coragem e habilidade militar, enquanto Antônio 
Conselheiro ocupava-se da esfera civil e religiosa.

Na capital do país, o governo federal ante este fato e a pres-
são de políticos florianistas que viam em Canudos um perigoso 
foco monarquista, assumiu a repressão, preparando a primeira 
expedição regular, cujo comando confiou ao coronel Antônio 
Moreira César. 
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A notícia da chegada de tropas militares à região atraiu para 
lá grande número de pessoas, que partiam de várias áreas do 
Nordeste e iam em defesa do “homem Santo”. Em 2 de mar-
ço, depois de ter sofrido pesadas baixas, causadas pela guerra 
de guerrilhas na travessia das serras, a força, que inicialmente 
se compunha de 1.300 homens, assaltou o arraial. Moreira Cé-
sar foi mortalmente ferido e passou o comando para o coronel 
Pedro Nunes Batista Ferreira Tamarindo. Abalada, a expedição 
foi obrigada a retroceder. Entre os chefes militares sertanejos 
destacaram-se Pajeú, Pedrão, que depois comandou os conse-
lheiristas na travessia de Cocorobó, Joaquim Macambira e João 
Abade, braço direito de Antônio Conselheiro, que comandou os 
jagunços em Uauá.

No Rio de Janeiro, a repercussão da derrota foi enorme, 
principalmente porque se atribuía ao Conselheiro a intenção de 
restaurar a monarquia. Jornais monarquistas foram empastela-
dos e Gentil José de Castro, gerente de dois deles, assassinado. 
Em abril de 1897 então, providenciou-se a quarta e última expe-
dição, sob o comando do general Artur Oscar de Andrade Gui-
marães, composta de duas colunas, comandadas pelos generais 
João da Silva Barbosa e Cláudio do Amaral Savaget, ambas com 
mais de quatro mil soldados equipados com as mais modernas 
armas da época. No decorrer da luta, o próprio ministro da Guer-
ra, marechal Carlos Machado Bittencourt, seguiu para o sertão 
baiano e se instalou em Monte Santo, base das operações.

O primeiro combate verificou-se em Cocorobó, em 25 de 
junho, com a coluna Savaget. No dia 27, depois de sofrerem 
perdas consideráveis, os atacantes chegaram a Canudos. Após 
várias batalhas, a tropa conseguiu dominar os jagunços, aper-
tando o cerco sobre o arraial. Depois da morte de Conselhei-
ro (supõe-se que em decorrência da desinteria), em 22 de se-
tembro, parte da população de mulheres, crianças e idosos foi 
colocada à disposição das tropas federais, enquanto um último 
reduto resistia na praça central do povoado.

Em tal momento de rendição, há relatos de que foi institu-
ída, suspeitadamente por oficiais de baixa patente do exército, 
o que se denominou de pena da “gravata vermelha” - execução 
sumária de prisioneiros já subjugados, que eram posicionados 
de joelhos e degolados. Estima-se que parte da população civil 
rendida, que ainda não havia sido dizimada pela fome e pelas 
doenças no arraial, e não somente os prisioneiros combatentes, 
tenha sido executada dessa forma por tropas federais, o que 
constituiu num dos maiores crimes já praticados em território 
brasileiro .

O arraial resistiu até 5 de outubro de 1897, quando mor-
reram os quatro derradeiros defensores. O cadáver de Antônio 
Conselheiro foi exumado e sua cabeça decepada a faca. No dia 
6, quando o arraial foi arrasado e incendiado, o Exército regis-
trou ter contado 5 .200 casebres .

Consequências da Guerra dos Canudos

Antônio Conselheiro morto, em sua única foto conhecida.

O conflito de Canudos mobilizou aproximadamente doze 
mil soldados oriundos de dezessete estados brasileiros, distribu-
ídos em quatro expedições militares. Em 1897, na quarta incur-
são, os militares incendiaram o arraial, mataram grande parte da 
população e degolaram centenas de prisioneiros. Estima-se que 
morreram ao todo por volta de 25 mil pessoas, culminando com 
a destruição total da povoação.

População sobrevivente do conflito em Canudos
Dica de filme e livro: A Guerra de Canudos foi imortaliza-

da por Euclides da Cunha na sua obra Os Sertões, publicada em 
1902, e que inspirou Mario Vargas Llosa a escrever seu romance 
“A Guerra do Fim do Mundo”, 1980. Além disso, a guerra inspi-
rou muitos filmes, entre eles o de longa-metragem Guerra de 
Canudos, de Sérgio Rezende, 1997.

Fonte: https://www.sohistoria.com.br/ef2/canudos/p1.php

REVOLTA DOS MALÉS

Introdução

A Revolta dos Malês foi um movimento que ocorreu na ci-
dade de Salvador (província da Bahia) entre os dias 25 e 27 de 
janeiro de 1835. Os principais personagens desta revolta foram 
os negros islâmicos que exerciam atividades livres, conhecidos 
como negros de ganho (alfaiates, pequenos comerciantes, arte-
sãos e carpinteiros). 
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Apesar de livres, sofriam muita discriminação por serem 
negros e seguidores do islamismo. Em função destas condições, 
encontravam muitas dificuldades para ascender socialmente.

Causas e objetivos da revolta

Os revoltosos, cerca de 1500, estavam muito insatisfeitos 
com a escravidão africana, a imposição do catolicismo e com a 
preconceito contra os negros. Portanto, tinham como objetivo 
principal à libertação dos escravos. Queriam também acabar 
com o catolicismo (religião imposta aos africanos desde o mo-
mento em que chegavam ao Brasil), o confisco dos bens dos 
brancos e mulatos e a implantação de uma república islâmica.

Desenvolvimento da revolta

De acordo com o plano, os revoltosos sairiam do bairro de 
Vitória (Salvador) e se reuniriam com outros malês vindos de 
outras regiões da cidade. Invadiriam os engenhos de açúcar e 
libertariam os escravos. Arrecadaram dinheiro e compraram ar-
mas para os combates. O plano do movimento foi todo escrito 
em árabe . 

Fim da revolta

Uma mulher contou o plano da revolta para um Juiz de Paz 
de Salvador. Os soldados das forças oficiais conseguiram repri-
mir a revolta. Bem preparados e armados, os soldados cercaram 
os revoltosos na região da Água dos Meninos. Violentos comba-
tes aconteceram. No conflito morreram sete soldados e setenta 
revoltosos. Cerca de 200 integrantes da revolta foram presos 
pelas forças oficiais. Todos foram julgados pelos tribunais. Os 
líderes foram condenados a pena de morte. Os outros revolto-
sos foram condenados a trabalhos forçados, açoites e degredo 
(enviados para a África).

O governo local, para evitar outras revoltas do tipo, decre-
tou leis proibindo a circulação de muçulmanos no período da 
noite bem como a prática de suas cerimônias religiosas.

Curiosidade:
- O termo “malê” é de origem africana (ioruba) e significa 

“o muçulmano”.
Fonte: https://www.suapesquisa.com/historiadobrasil/re-

volta_dos_males.htm

CONJURAÇÃO BAIANA. 
Conjuração Baiana - 1798 - Bahia

A Conjuração Baiana, também denominada como Revolta 
dos Alfaiates (uma vez que seus líderes exerciam este ofício), foi 
um movimento de caráter emancipacionista, ocorrido no ocaso 
do século XVIII, na então Capitania da Bahia, no Estado do Brasil. 
Diferentemente da Inconfidência Mineira (1789), se reveste de 
caráter popular .

Praça da Piedade, local da execução dos conjurados

Reunião dos Cavaleiros da Luz discutindo o fim da opressão 
colonial .

Para compreender a deflagração do movimento, devemos 
nos reportar à transferência da capital para o Rio de Janeiro, em 
1763. Com tal mudança, Salvador (antiga capital) sofreu com a 
perda dos privilégios e a redução dos recursos destinados à ci-
dade. Somado a tal fator, o aumento dos impostos e exigências 
colônias vieram a piorar sensivelmente as condições de vida da 
população local.

A população pobre sofria com o aumento do custo de vida, 
com a escassez de alimentos e com o preconceito racial. As agi-
tações eram constantes. Entre 1797 e 1798 ocorreram vários sa-
ques aos armazéns do comércio de Salvador, e até os escravos 
que levavam a carne para o general-comandante foram assalta-
dos. A população faminta roubava carne e farinha. Em inícios de 
1798, a forca, símbolo do poder colonial, foi incendiada. O des-
contentamento crescia também nos quartéis, onde incidentes 
envolvendo soldados e oficiais tornavam-se frequentes. Havia, 
portanto, nesse clima tenso, condições favoráveis para a circula-
ção das ideias de Igualdade, Liberdade e Fraternidade.

As ideias

Os revoltosos pregavam a libertação dos escravos, a instau-
ração de um governo igualitário, onde as pessoas fossem vistas 
de acordo com a capacidade e merecimento individuais, além 
da instalação de uma República na Bahia e da liberdade de co-
mércio e o aumento dos salários dos soldados. Tais ideias eram 
divulgadas, sobretudo pelos escritos do soldado Luiz Gonzaga 
das Virgens e panfletos de Cipriano Barata, médico e filósofo.
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A revolta

Em 12 de Agosto de 1798, o movimento precipitou-se quan-
do alguns de seus membros, distribuindo os panfletos na porta 
das igrejas e colando-os nas esquinas da cidade, alertaram as 
autoridades que, de pronto, reagiram, detendo-os. Tal como na 
Conjuração Mineira, interrogados, acabaram delatando os de-
mais envolvidos.

Um desses panfletos declarava:
“Animai-vos Povo baiense que está para chegar o tempo fe-

liz da nossa Liberdade: o tempo em que todos seremos irmãos: 
o tempo em que todos seremos iguais.” (in: RUY, Afonso.A pri-
meira revolução social do Brasil. p. 68.)

Líderes da Conjuração Baiana

Entre as lideranças do movimento, destacaram-se os alfaia-
tes João de Deus do Nascimento e Manuel Faustino dos Santos 
Lira (este com apenas 18 anos de idade), além dos soldados Lu-
cas Dantas e Luiz Gonzaga das Virgens.

As ruas de Salvador foram tomadas pelos revolucionários 
Luiz Gonzaga das Virgens e Lucas Dantas que iniciaram a pan-
fletagem como forma de obter mais apoio popular e incitar à 
rebelião. Os panfletos difundiam pequenos textos e palavras de 
ordem, com base naquilo que as autoridades coloniais chama-
vam de “abomináveis princípios franceses”. A Revolta dos Alfaia-
tes foi fortemente influenciada pela fase popular da Revolução 
Francesa.

A repressão

A violenta repressão metropolitana conseguiu estagnar 
o movimento, que apenas iniciava-se, detendo e torturando 
os primeiros suspeitos. Governava a Bahia nessa época (1788-
1801) D. Fernando José de Portugal e Castro, que encarregou 
o coronel Alexandre Teotônio de Souza de surpreender os re-
voltosos. Com as delações, os principais líderes foram presos e 
o movimento, que não chegou a se concretizar, foi totalmente 
desarticulado.

Durante a fase de repressão, centenas de pessoas foram 
denunciadas - militares, clérigos, funcionários públicos e pesso-
as de todas as classes sociais. Destas, quarenta e nove foram 
detidas, a maioria tendo procurado abjurar a sua participação, 
buscando demonstrar inocência .

Após o processo de julgamento, os mais pobres como Ma-
nuel Faustino e João de Deus do Nascimento, Luiz Gonzaga e Lu-
cas Dantas foram condenados à morte por enforcamento, sendo 
executados no Largo da Piedade a 8 de novembro de 1799. Ou-
tros, como Cipriano Barata, o tenente Hernógenes d’Aguilar e o 
professor Francisco Moniz foram absolvidos. Os pobres Inácio 
da Silva Pimentel, Romão Pinheiro, José Félix, Inácio Pires, Ma-
nuel José e Luiz de França Pires foram acusados de envolvimen-
to “grave”, recebendo pena de prisão perpétua ou degredo na 
África. Já os elementos pertencentes à loja maçônica “Cavaleiros 
da Luz” foram absolvidos deixando clara que a pena pela conde-
nação, correspondia à condição sócio-econômica e à origem ra-
cial dos condenados. A extrema dureza na condenação aos mais 
pobres, que eram negros e mulatos, é atribuída ao temor de que 
se repetissem no Brasil as rebeliões de negros e mulatos que, na 
mesma época, atingiam as Antilhas.

Conclusão

A Conjuração Baiana não conseguiu atingir seus objetivos, 
mas podemos mostrar, através dela, que naquela época a popu-
lação já buscava tornar-se uma sociedade justa e ter seus direi-
tos de cidadãos.

O movimento envolveu indivíduos de setores urbanos e 
marginalizados na produção da riqueza colonial, que se revol-
taram contra o sistema que lhes impedia perspectivas de ascen-
são social. O seu descontentamento voltava-se contra a elevada 
carga de impostos cobrada pela Coroa portuguesa e contra o 
sistema escravista colonial, o que tornava as suas reivindicações 
particularmente perturbadoras para as elites. A revolta resultou 
em um dos projetos mais radicais do período colonial, propondo 
idealmente uma nova sociedade igualitária e democrática. Foi 
barbaramente punida pela Coroa de Portugal. Este movimento, 
entretanto, deixou profundas marcas na sociedade soteropolita-
na, a ponto tal que o movimento emancipacionista eclodiu no-
vamente, em 1821, culminando na guerra pela Independência 
da Bahia, concretizada em 2 de julho de 1823, formando parte 
da nação que se emancipara a 7 de setembro do ano anterior, 
sob império de D. Pedro I.

Fonte: https://www.sohistoria.com.br/ef2/conjuracao/

SABINADA

Introdução

A Sabinada foi uma revolta feita por militares, integrantes 
da classe média (profissionais liberais, comerciantes, etc) e rica 
da Bahia. A revolta se estendeu entre os anos de 1837 e 1838. 
Ganhou este nome, pois seu líder foi o jornalista e médico Fran-
cisco Sabino Álvares da Rocha Vieira.

Causas da Sabinada

Os revoltosos eram contrários às imposições políticas e ad-
ministrativas impostas pelo governo regencial. Estavam profun-
damente insatisfeitos com as nomeações de autoridades para o 
governo da Bahia, realizadas pelo governo regencial.

O estopim da revolta ocorreu quando o governo regencial 
decretou recrutamento militar obrigatório para combater a 
Guerra dos Farrapos, que ocorria no sul do país.

Objetivos

Os revoltosos queriam mais autonomia política e defendiam 
a instituição do federalismo republicano, sistema que daria mais 
autonomia política e administrativa às províncias.

República Bahiense

Com o apoio de vários integrantes do exército, os revoltosos 
foram para as ruas e tomaram vários quartéis militares. No dia 7 
de novembro de 1837, tomaram o poder em Salvador (capital). 
Decretaram a República Bahiense, que, de acordo com os líderes 
da revolta, deveria durar até D. Pedro II atingir a maioridade.
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Repressão e como terminou

O governo central, sob a regência de regente Feijó, enviou 
tropas para a região e reprimiu o movimento com força total. 
A cidade de Salvador foi cercada e retomada. Muita violência 
foi usada na repressão. Centenas de casas de revoltosos foram 
queimadas pelas forças militares do governo.

Entre revoltosos e integrantes das forças do governo, ocor-
reram mais de 2 mil mortes durante a revolta. Mais de 3 mil 
revoltosos foram presos. Assim, em março de 1838, terminava 
mais uma rebelião do período regencial.

Fonte: https://www.suapesquisa.com/historiadobrasil/sa-
binada.htm

A Bahia, o maior e mais populoso estado do Nordeste bra-
sileiro, tem uma história longa e estritamente atrelada com a 
história do Brasil, desde seus primórdios. Foi o primeiro local de 
chegada dos portugueses em 1500 e seguiu com grande impor-
tância política e econômica pelos próximos séculos e cada nova 
era do país.

Pedro Álvares Cabral chegou com sua esquadra no dia 22 de 
abril de 1500 ao litoral sul da Bahia, em uma região atualmente 
conhecida como Porto Seguro. Desse período até o período re-
publicano, após a Independência do Brasil, a Bahia passou por 
grandes mudanças, justificadas de acordo com o progresso do 
país.

Colonização e capitanias hereditárias

Na primeira metade do século XVI a região passou a ser 
povoada, ao mesmo tempo em que as capitanias hereditárias 
foram criadas e implantadas. As capitanias eram um sistema de 
administração de Portugal, que dispunha de recursos limitados 
e se restringia a um dirigente, nomeado pela Coroa Portuguesa. 
Entre 1534 e 1566, foram formadas capitanias nos territórios da 
Bahia, de Porto Seguro e de Ilhéus. A capitania da Bahia, cujo do-
natário era Francisco Pereira Coutinho, veio a ser vendida para 
a Coroa após a morte do mesmo, em 1549. Então foi fundada 
a cidade de Salvador, para servir de primeira capital do Brasil e 
sede do governo-geral.

As outras capitanias foram, aos poucos durante os próximos 
séculos, unindo-se para formar o que hoje conhecemos como o 
estado da Bahia. A de Porto Seguro seguiu sendo transferida de 
herdeiro a herdeiro até o último, enquanto que a de Ilhéus teve 
de ser unificada por meios judiciais. Outras capitanias, como as 
de Paraguaçu e das Ilhas de Itaparica e Tamarandiva, uniram-se 
através da compra pela Coroa Portuguesa.

Além das capitanias, a região da Bahia também foi explo-
rada devido a grande quantidade de pau-brasil e cada vez mais 
expedições aconteciam para descobrir o interior e outros locais 
(que se tornariam os estados vizinhos do Nordeste). Essas expe-
dições eram chamadas de Entradas e tinham como maior obje-
tivo o reconhecimento e povoamento da região, o que ajudou 
também a demarcar o território da Bahia em contrapartida com 
o de outros estados .

Durante esse período, a economia da Bahia era principal-
mente focada no pau-brasil, devido a suas possibilidades de uso 
como pau de tinta na Europa, mas também teve um impacto 
significativo da venda de madeiras para construção civil. 

Ao mesmo tempo, as missões jesuíticas que pretendiam 
atingir os índios de todos os territórios, seguiram em frente até 
seu impedimento pela Carta Régia de 1755, por meio da criação 
de vilas para separar os índios dos padres.

Durante o século XVII, a Bahia sofreu algumas invasões. In-
gleses e holandeses tentaram conquistar e manter controle da 
região, por vezes conseguindo durante até um ano, como foi o 
caso da Holanda. Para amenizar as invasões, que chegavam por 
Porto Seguro, o então governador Diogo Luís de Oliveira orde-
nou a construção de um forte no Morro de São Paulo em 1631. 
Depois da construção de outro forte, a Bahia se tornou uma re-
ferência no que diz respeito à resistência a invasões na época 
colonial .

Independência, era imperial e era republicana

Salvador continuou sendo a capital do país até 1763, quan-
do o título foi transferido para o Rio de Janeiro. Ainda assim, a 
Bahia teve grande peso nas lutas e decisões futuras, tendo co-
meçado a formar um governo provisório ao mesmo tempo em 
que lutas e motins ocorriam em diversos territórios nacionais. 
Esse governo foi comandado pelo Marquês de Abrantes e pol-
vilhado de batalhas contra tropas portuguesas, contando, inclu-
sive, com a participação de voluntários baianos e dos arredores 
do estado .

Durante o período imperial, o território original da Bahia foi 
sendo renomeado conforme a povoação e refugiados de con-
flitos aumentava ou diminuía, transformando algumas vilas em 
cidades e outras em junção territorial.

Após a Proclamação da República, em 1889, a Bahia seguiu 
participando ativamente da vida política do Brasil. Foi lá que 
ocorreu um dos maiores e mais sangrentos conflitos da História 
brasileira, a Guerra de Canudos. O confronto entre o movimento 
popular de Antônio Conselheiro e o Exército Brasileiro se desen-
rolou entre 1896 e 1897 e culminou na morte de mais de 20 mil 
sertanejos e até cinco mil militares.

Outros grandes momentos históricos continuaram a acon-
tecer na Bahia, como o bombardeio de Salvador de 1912 e a 
fundação do Partido Republicano Baiano em 1927.

Atualmente, a Bahia possui as seguintes características:

• Quarta maior população do Brasil (15.276.566);
• Sétimo maior PIB do Brasil (R$204.265.000);
• Quinta maior área territorial do Brasil (564.733.177 km²);
• A capital do estado, Salvador, tem quase três milhões de 

habitantes;
• Os municípios baianos totalizam 417;
• A economia da Bahia tem base nas indústrias, na agrope-

cuária, na mineração e no turismo;
• A religião dominante na Bahia é o catolicismo, mas há 

grande variantes cristãs misturadas com o Candomblé e outras 
religiões de origem africana.
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EXERCICÍOS

1) (GV)- Quais as características dominantes da economia 
colonial brasileira:

a) propriedade latifundiária, trabalho indígena e produção 
mono-cultora

b) propriedades diversificadas, exportação de matérias-pri-
mas e trabalho servil

c) monopólio comercial, latifúndio e trabalho escravo de 
índios e negros

d) pequenas vilas mercantis, mono-cultura de exportação e 
trabalho servil

e) propriedade mini-fundiária, colônias agrícolas e trabalho 
escravo.

2) (FUVEST) No Brasil colonial, a escravidão caracterizou-se 
essencialmente

a) por sua vinculação exclusiva ao sistema agrário exporta-
dor

b) pelo incentivo da Igreja e da Coroa à escravidão de índios 
e negros

c) por destinar os trabalhos mais penosos aos negros e mais 
leves aos índios

d) por estar amplamente distribuída entre a população li-
vre, constituindo a base econômica da sociedade

e) por impedir a emigração em massa de trabalhadores li-
vres para o Brasil.

03. Acerca da história do Brasil, é incorreto afirmar:
a) Em 15 de novembro de 1889, ocorreu a Proclamação da 

República pelo Marechal Deodoro da Fonseca e teve início a Re-
pública Velha, que só veio terminar em 1930 com a chegada de 
Getúlio Vargas ao poder. A partir daí, têm destaque na história 
brasileira a industrialização do país; sua participação na Segunda 
Guerra Mundial ao lado dos Estados Unidos; e o Golpe Militar de 
1964, quando o general Castelo Branco assumiu a Presidência.

b) A ditadura militar, a pretexto de combater a subversão e 
a corrupção,suprimiu direitos constitucionais, perseguiu e cen-
surou os meios de comunicação, extinguiu os partidos políticos 
e criou o bipartidarismo. Após o fim do regime militar, os depu-
tados federais e senadores se reuniram no ano de 1988 em As-
sembléia Nacional Constituinte e promulgaram a nova Constitui-
ção, que amplia os direitos individuais. O país se redemocratiza, 
avança economicamente e cada vez mais se insere no cenário 
internacional .

c) O período que vai de 1930 a 1945, a partir da derrubada 
do presidente Washington Luís em 1930, até a volta do país à 
democracia em 1945, é chamado de Era Vargas, em razão do 
forte controle na pessoa do caudilho Getúlio Domeles Vargas, 
que assumiu o controle do país, no período. Neste período está 
compreendido o chamado Estado Novo (1937-1945).

d) Em 1967, o nome do país foi alterado para República Fe-
derativa do Brasil. 

e) Fernando Collor foi eleito em 1989, na primeira eleição 
direta para Presidente da República desde 1964. Seu governo 
perdurou até 1992, quando foi afastado pelo Senado Federal de-
vido a processo de “impugnação” movido contra ele.

4) (FUVEST)- NO século XVII, contribuíram para a penetra-
ção do interior brasileiro:

a) o apresamento de indígenas e a procura de riquezas mi-
nerais

b) o desenvolvimento da cultura de cana-de-açúcar e a cul-
tura de algodão

c) a necessidade de defesa e o combate aos franceses
d) o fim do domínio espanhol e a restauração da monarquia 

portuguesa
e) a Guerra dos Emboabas e a transferência da capital da 

colônia para o Rio de Janeiro.

05. Sobre a redemocratização no Brasil pós - ditadura, assi-
nale a alternativa correta. 

a) Uma das ações que marcou o processo de redemocratiza-
ção foi a campanha pelas eleições diretas para a presidência da 
República, que ficou conhecida como “Diretas já”. 

b) O bipartidarismo foi uma das marcas do período pós-di-
tadura, motivo pelo qual a ARENA e o MDBforam os únicos par-
tidos políticos autorizados a funcionar no período

c) O presidente Tancredo Neves foi o primeiro presidente 
eleito pelo voto popular após a ditadura militar. 

d) Devido às graves denúncias que ocorreram, o presidente 
José Sarney foi afastado da presidência daRepública. Esse pro-
cesso ficou conhecido como impeachment

e) Fernando Collor de Mello foi um dos presidentes eleitos 
após a ditadura militar e ficou famoso pelacriação do Programa 
Bolsa-Família.

6) (UNIFENAS) - Foram conseqüências da mineração, ex-
ceto:

a) o surgimento de um mercado interno;
b) a urbanização;
c) a melhoria do nível cultural;
d) a decadência da atividade açucareira;
e) a maior fiscalização da Coroa sobre a colônia.

7)(FUVEST) - Podemos afirmar sobre o período da minera-
ção no Brasil que:

a) atraídos pelo ouro, vieram para o Brasil aventureiros de 
toda espécie, que inviabilizaram a mineração

b) a mineração contribuiu para interligar as várias regiões 
do Brasil, e foi fator de diferenciação da sociedade

c) a exploração das minas de ouro só trouxe benefícios para 
Portugal

d) a mineração deu origem a uma classe média urbana que 
teve papel decisivo na independência do Brasil

e) o ouro beneficiou apenas a Inglaterra, que financiou a 
sua exploração.

8) O Renascimento Agrícola, para muitos estudiosos, um 
período de transição entre a mineração decadente e a ascen-
são da cafeicultura, é explicado por uma série de condições, 
em que se excetua:

a) a Revolução Industrial inglesa;
b) a guerra de independência dos EUA;
c) a retomada da importância da atividade açucareira;
d) a ação do marquês de Pombal;
e) a guerra de Secessão.
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9) (UCSAL) - Ao estabelecer o Sistema de Capitanias Here-
ditárias,

D. João III objetivava:
a) demostrar que as sugestões feitas por Cristovão Jacques, 

alguns anos antes, eram extraordinárias;
b) repetir em territórios brasileiros uma experiência bem 

sucedida nas ilhas do Oceano Atlântico e no litoral oriental da 
África;

c) povoar o litoral brasileiro em toda sua extensão conco-
mitantemente, impedindo assim novas incursões estrangeiras;

d) incentivar o cultivo da cana-de-açúcar por meio da do-
ação

de terras a estrangeiros, modernizando assim a produção;
e) fortalecer o poder da nobreza portuguesa que se encon-

trava em declínio, oferecendo-lhe vastas áreas de terras no Bra-
sil .

10. Leia atentamente as alternativas abaixo.
I – No governo Médici, observamos o auge da ação dos ins-

trumentos de repressão e tortura instalados a partir de 1968. Os 
famosos “porões da ditadura” ganhavam o aval do Estado para 
promover a tortura e o assassinato no interior de delegacias e 
presídios;

II – A repressão aos órgãos de imprensa foi intensificada, 
impossibilitando a denúncia das arbitrariedades que se espalha-
vam pelo país. Ao mesmo tempo, no governo de Médici, foi ob-
servado o uso massivo dos meios de comunicação para instituir 
uma visão positiva sobre o Governo Militar;

III – A participação do Estado na economia ampliou-se sig-
nificativamente com a criação de aproximadamente trezentas 
empresas estatais entre os anos de 1974 e 1979. A expansão do 
setor industrial, viabilizada por meio da expansão do crédito, a 
manutenção dos índices salariais e a repressão política incitaram 
uma explosão consumista entre os setores médios da popula-
ção.

Indique a alternativa correta abaixo:
a) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
b) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
c) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
d) se todas as afirmativas estiverem corretas.
e) se todas as afirmativas estiverem incorretas.

11. No período do milagre econômico, 
a) após 1973, a ampliação dos fluxos de capitais e a redução 

das restrições externas entraram em evidência. 
b) as desigualdades de renda foram reduzidas. 
c) o II Plano Nacional de Desenvolvimento voltou-se ao de-

senvolvimento da indústria de insumos básicos e de bens de ca-
pital como forma de superar o problema da restrição externa da 
economia . 

d) os salários cresceram acima da produtividade. 
e) a agropecuária observou ampliação da participação do 

PIB devido ao avanço tecnológico. 

12. A derrocada do �milagre econômico” brasileiro, em 
meados dos anos 1970 está associada 

a) ao primeiro choque internacional do preço do petróleo, 
revelando a vulnerabilidade externa da economia brasileira. 

b) ao encarecimento do crédito externo, com a reciclagem 
dos petrodólares. 

c) ao acúmulo de crescentes déficits comerciais, nos últimos 
cinco anos dessa década. 

d) à chamada privatização do endividamento externo. 
e) à redução absoluta das reservas do país, em moeda es-

trangeira. 

13. (UFMT/2015 - IF-MT) Durante o período imperial bra-
sileiro, o liberalismo foi uma das correntes políticas influentes 
na composição do nascente Estado independente, tendo, em 
diferentes momentos, pautado seus rumos. Há que se obser-
var, no entanto, que, diferentemente do modelo europeu, o 
liberalismo encontrado no Brasil tinha suas idiossincrasias. A 
partir do exposto, marque V para as afirmativas verdadeiras e 
F para as falsas. 

() Os limites do liberalismo brasileiro estiveram marcados 
pela manutenção da escravidão e da estrutura arcaica de pro-
dução. 

( ) Os adeptos do liberalismo pertenciam às classes médias 
urbanas, agentes públicos e manumitidos ou libertos. 

() O liberalismo brasileiro mostrou seus limites durante a 
elaboração da Constituição de 1824. 

() A aproximação de D. Pedro I com os portugueses no Brasil 
ajudou a estruturar o pensamento liberal no primeiro reinado. 

Assinale a sequência correta.
a) F, V, F, V 
b) V, V, F, F 
c) V, F, V, F 
d) F, F, V, V 

14. (FGV/2016 – SME/SP) “Comecemos pela expressão 
‘República Oligárquica’. Oligarquia é uma palavra grega que 
significa governo de poucas pessoas, pertencentes a uma clas-
se ou família. De fato, embora a aparência de organização do 
país fosse liberal, na prática o poder foi controlado por um re-
duzido grupo de políticos em cada Estado.” 

FAUSTO, Boris.História do Brasil. São Paulo: EDUSP, 1995, 
p. 61. 

Assinale a opção que caracteriza corretamente um dos 
mecanismos próprios da ordem oligárquica brasileira na Pri-
meira República.

a) Com a política dos governadores, o governo estadual pas-
sou a sustentar os grupos dominantes em cada estado, em troca 
de apoio eleitoral para o Executivo federal. 

b) Com a aliança entre Minas Gerais e Rio de Janeiro, de-
tentores das maiores bancadas no Congresso no período, as oli-
garquias do Centro-Sul garantiram o controle do Executivo e do 
Legislativo federais. 

c) Com o coronelismo, controlou-se o eleitorado no campo, 
incorporado ao processo político pelo fim do critério censitário, 
e garantiu-se a hegemonia das oligarquias rurais regionais, inter-
ferindo no processo eleitoral. 

d) Com a criação de um novo ator político - os governado-
res, eleitos a partir das máquinas estaduais -, os estados apro-
fundaram o federalismo e combateram o coronelismo, visto 
como sobrevivência arcaica da ordem imperial. 
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e) Com o pacto federativo, acirraram-se as hostilidades exis-
tentes entre Executivo e Legislativo, criando a disputa entre São 
Paulo e Minas Gerais pela presidência da República.

15. (MPE-GO/2016 - MPE-GO) Em 1945 chega ao fim o Es-
tado Novo implantado pelo presidente Getúlio Vargas. Entre as 
causas tivemos a(s)

a) Revolução de 1945 realizada pelos sindicatos e apoiado 
pelo Partido Trabalhista Brasileiro daquela época.

b) Atuação do movimento estudantil, liderado pela UNE, 
que assumiu o poder apoiando o partido da União Democrática 
Nacional .

c) Pressões norte-americanas obrigando Getúlio Vargas a 
extinguir o Estado Novo e tornar o país uma democracia.

d) Adesão de Getúlio ao Fascismo, propiciando que ele im-
plante no Brasil um regime semelhante após 1945.

e) Participação do Brasil na 2ª Guerra Mundial ao lado das 
democracias, criando uma situação interna contraditória, pois o 
país vivia, até aquele ano, uma ditadura.

16. (MPE-GO/2016 - MPE-GO) Com relação à ditadura mili-
tar brasileira, que teve início em 1964, e a redemocratização no 
Brasil pós - ditadura, identifique as afirmativas a seguir como 
verdadeiras(V) ou falsas (F):

( ) A publicação dos atos institucionais foi um forma de le-
gitimar rapidamente as medidas do governo. Entre os atos pu-
blicados no período, o AI-5 concedia ao presidente da República 
plenos poderes, como o direito de cassar mandados . 

( ) O período foi marcado por significativo desenvolvimento 
econômico, que ficou conhecido como “milagre brasileiro”. 

( ) Em meio a manifestações de artistas e estudantes con-
trários ao regime, os operários conseguiram manter um diálogo 
contínuo com o governo, devido à importância dessa classe tra-
balhadora para a economia do país. 

( ) Uma das ações que marcou o processo de redemocratiza-
ção foi a campanha pelas eleições diretas para a presidência da 
República, que ficou conhecida como “Diretas já”.

( ) O bipartidarismo foi uma das marcas do período pós-di-
tadura, motivo pelo qual a ARENA e o MDB foram os únicos par-
tidos políticos autorizados a funcionar no período

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de 
cima para baixo 

a) V - F - V - V - F 
b) V - V - F - V - F 
c) F - F - V - F - V 
d) F - V - F - F - V 
e) V - V - F - V - V 

17. Em 25 de abril de 1984, a Emenda Constitucional das 
“Diretas Já!”, relativa à eleição direta para presidente e vice-
-presidente da República, foi:

a) aprovada pela Câmara dos Deputados, obrigando o 
governo Figueiredo a controlar os grupos militares de extrema 
direita .

b) rejeitada pela Câmara dos Deputados, levando à pos-
terior formação da Aliança Democrática e à candidatura de Tan-
credo Neves.

c) aprovada pela Câmara dos Deputados, permitindo ao 
governo o estabelecimento de medidas de emergência nos es-
tados .

d) rejeitada pela Câmara dos Deputados, propiciando for-
te reação da classe trabalhadora, que se decidiu pela formação 
do Partido dos Trabalhadores.

e) aprovada pela Câmara dos Deputados, articulando-se 
a anistia geral e a extinção do bipartidarismo.

18. Após duas décadas de governos militares e de intensa 
campanha popular pelas diretas em 1984, as eleições presiden-
ciais de 1985 foram:

a) diretas, vencidas por José Sarney, candidato do PDS (Par-
tido Democrático Social), que apoiava o regime militar.

b) diretas, vencidas pelos partidos de esquerda que nasce-
ram após a anistia política de 1979: PT (Partido dos Trabalhado-
res) e PDT (Partido Democrático Trabalhista).

c) indiretas, vencidas pelo general João Figueiredo, da Are-
na (Aliança Renovadora Nacional), que se tornou o último presi-
dente militar do Brasil .

d) indiretas, vencidas pela Aliança Democrática, que reu-
nia o PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro), de 
oposição, e setores dissidentes do PDS.

e) indiretas, vencidas pelo PFL (Partido da Frente Liberal), 
que apoiara o regime militar e que, após a redemocratização, 
passou para a oposição.

19. . A volta democrática de Getúlio Vargas ao poder, após 
ser eleito no ano de 1950, ficou caracterizada pelo presidente:

a) ter se aproximado dos antigos líderes militares do Estado 
Novo e ter dado um golpe de Estado em 1952.

b) ter exercido um governo de tendência populista e ter se 
suicidado em 1954. 

c) ter exercido um governo de tendência autoritária, com o 
apoio de Carlos Lacerda. 

d) ter exercido um governo de tendência populista que foi a 
base para sua reeleição em 1955. 

e) não ter levado o governo adiante por motivos de saúde, 
sendo substituído por seu vice, Café Filho, em 1951.

20. (MPE/RS – 2015 – MPE/RS) Considere as seguintes afir-
mações, relativas à história recente do Brasil. 

I. O período entre 1986 e 1990 foi marcado pela estabilida-
de monetária, com a criação do plano cruzado, e pela recupera-
ção da economia após a crise do petróleo da década de 1970. 

II. Com ampla participação popular, mobilizada através do 
movimento das “Diretas Já!”, foram realizadas em 1985 as pri-
meiras eleições diretas para a Presidência da República, sendo 
vitoriosa a chapa encabeçada por Tancredo Neves e José Sarney. 

III. A Constituição de 1988 valorizou direitos políticos e so-
ciais, reconheceu a organização social indígena e alterou o sis-
tema tributário nacional, repassando aos estados e municípios 
parte dos recursos anteriormente destinados à União. 

Quais estão corretas?
a) Apenas I. 
b) Apenas II. 
c) Apenas III. 
d) Apenas I e II. 
e) Apenas II e III. 
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GABARITO

01 C

02 D

03 E

04 A

05 A

06 D

07 B

08 E

09 C

10 D

11 C

12 A

13 C

14 C

15 E

16 B

17 B

18 D

19 B

20 C

ANOTAÇÃO
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