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Caro(a) professor(a),

O Manual do Professor constitui uma importante ferramenta para o uso dos cadernos de sala da 

Coleção Pré-vestibular do Sistema de Ensino Poliedro (SEP) pelo corpo docente de nossas Unidades 

Parceiras.

O objetivo é fomentar o conhecimento dos recursos contidos nas coleções para maximizar a 

utilização dos materiais didáticos e possibilitar maiores resultados pedagógicos.

Neste Manual, descrevemos a estrutura e as seções contidas nos cadernos, fornecendo observações 

que podem ajudá-lo(a) em sua dinâmica de ensino. Apresentamos também as resoluções dos exercícios 

que serão trabalhados – como norteadoras à prática do professor – e possíveis exercícios opcionais – 

como oportunidade de aprofundamento e completude do tempo despendido para as aulas.

Os cadernos possibilitam uma prática efetiva do aprendizado em sala de aula e, quando 

utilizados em consonância com a fundamentação teórica contida nos livros de teoria, oferecem ao 

aluno um aprendizado ainda mais amplo e completo.

Estimulamos o uso dos temas das aberturas dos capítulos e dos textos da seção “Texto 

complementar” como pontos de partida para discussões em sala e como fontes de conhecimento 

e curiosidades acerca dos assuntos da teoria. 

Indicamos também o acesso aos diversos recursos que o Portal do Sistema Poliedro 

(<www.sistemapoliedro.com.br>) oferece ao docente, como a análise de vestibulares, aulas-dica, 

características e estrutura da coleção, matrizes de aula sugeridas e utilizadas nas Unidades Sede, 

os Planejamentos dos cadernos de sala para as diferentes turmas, as resoluções das questões 

presentes nos livros, videoaulas dos autores e também vídeos sobre as disciplinas da coleção. 

Além desses recursos, oferecemos materiais que complementam o caderno e ampliam a 

formação dos alunos do PV, tais como:

• Minuto de Leitura;

• Leia Agora;

• Balcão de Redação; e

• Banco de Questões.

Destacamos a importância da visualização dos relatórios e devolutivas dos simulados contidos 

no EDROS como insumos para análise docente e da coordenação, visando potencializar as aulas 

e os resultados acadêmicos.

Todas as iniciativas do SEP em oferecer recursos, ferramentas e materiais voltados à formação 

do aluno, garantindo um rigor acadêmico almejado pelas escolas parceiras, buscam apoiar 

o docente; mas, vale ressaltar, o professor se mantém como principal protagonista da prática 

pedagógica, tendo total autonomia na utilização dos recursos oferecidos.

Esperamos que explore cada uma das ferramentas disponibilizadas e que conte com o SEP para 

quaisquer esclarecimentos.

Sistema de Ensino Poliedro
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ESTRUTURA GERAL DOS CADERNOS
Os cadernos de sala, usados em conjunto com os livros de teoria, sintetizam e facilitam a compreensão 

dos assuntos estudados. Todas as aulas apresentam os principais tópicos de cada tema abordado e oferecem 
exercícios que permitem enriquecer a discussão em sala de aula e contribuir com a fixação do aprendizado.

Assim como nos livros, as disciplinas nos cadernos são divididas em frentes, que devem ser trabalhadas 
paralelamente. Essa divisão não só facilita a organização dos estudos como permite uma visão ainda 
mais sistêmica dos tópicos abordados em cada disciplina.

A organização das atividades foi elaborada para aumentar a eficiência do trabalho em sala:

O sumário, ferramenta que deve ser divulgada pelos professores, conta com um controle no qual o 
aluno pode organizar sua rotina de aulas e estudos, tendo uma visualização rápida de seu avanço pelos 
tópicos estudados.

      > 2013 > PRÉ-VESTIBULAR > CADERNOS > TETRA > TETRA 3 [2013] / LARGURA: 205 / ALTURA: 275 / ESPIRAL / PAGINAS: 592 / ANTONIO / 20-03-2013 (10:09)

 O estudo de História é dividido em duas frentes apresentadas em sequência. No caderno Tetra 3, as páginas de 121 a 140 contêm as aulas 
referentes à Frente 1 dessa disciplina. 

1   Número das aulas.                                        2   Frente da disciplina.                                        3   Controle de aulas dadas e tópicos estudados em casa.

HISTÓRIA
Prof.:  Aula  Estudo 
Aulas 37 e 38  ....... 122  

Aulas 39 e 40  ....... 125  

Aulas 41 e 42  ....... 128  

Aulas 43 e 44  ....... 131  

Aulas 45 e 46  ....... 134  

Aula  47  ................ 136  

Aula  48  ................ 138  

1
Prof.:  Aula  Estudo 
Aulas 37 e 38  ....... 142  

Aulas 39 e 40  ....... 146  

Aula  41  ................ 150  

Aula  42  ................ 153  

Aulas 43 e 44  ....... 155  

Aulas 45 e 46  ....... 160  

Aulas 47 e 48  ....... 164  

2

2 31
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HISTÓRIA 1
Aulas

37 e 38
República Velha: 

a República da Espada (1889-1894)

122 HISTÓRIA

Essa é a primeira fase da vida republicana bra-
sileira, a qual já se inicia sem a mínima base popu-
lar e política, na exata acepção do termo, tanto que 
o poder foi exercido por militares, os quais, sempre 
que puderam, rasgaram a Constituição e utilizaram o 
poder de forma, muitas vezes, arbitrária. É importan-
te compreender que a aliança que tornou possível a 
derrubada da Monarquia (envolvendo as novas elites 
econômicas, os setores médios urbanos e o Exército) 
só conseguiu chegar ao poder colocando o Exército na 
linha de frente da vida política do país. Em uma abor-
dagem mais ampla, a República da Espada significou 
a consolidação da ordem republicana.

Atente aos seguintes temas:
• as primeiras medidas do Governo Provisório.
• a crise do Encilhamento.
• as características da Constituição de 1891.
• a natureza das lutas políticas que levaram à queda 

de Deodoro.
• a Revolução Federalista no Rio Grande do Sul.
• a Revolta da Armada.
• o signifi cado do governo Floriano: consolidação 

da República.

República da Espada (1889-1894)
A. Governo Provisório: Deodoro da Fonseca 

(1889-1891)
1. Primeiras medidas:
– a separação entre Igreja e Estado.
– a grande naturalização: todos os estran geiros 

que viviam no Brasil recebiam automatica-
mente a cidadania brasileira.

– a criação dos cartórios de registro civil.
– a convocação da Assembleia Constituinte.
2. A crise do Encilhamento:
– a política emissionista de Rui Barbosa.
– o efeito: infl ação e especulação fi nanceira.
– o agravamento da crise da República.

3. A Constituição:
– regime republicano e federativo: Estados 

Unidos do Brasil.
– voto universal masculino, direto, aberto e 

censitário, para eleitores maiores de 21 anos, 
excluindo-se os soldados, os religiosos e os 
mais pobres.

– legislativo bicameral.
– mandato presidencial de quatro anos.
– eleições diretas para todos os cargos executi-

vos e legislativos.
– primeiro presidente eleito na Constituinte.

4. A eleição:
– vitória de Deodoro.
– sinais de atrito com o Legislativo. 

B. Governo Deodoro da Fonseca (1891)
1. Os confl itos com o Congresso.
2. A tentativa de golpe:
– a aliança com os governadores.
– o fechamento do Congresso.
– a prisão dos oposicionistas.

3. A Revolta da Armada:
– o comando de Custódio de Mello.
– o ultimato a Deodoro.
–  a renúncia.

C. Governo Floriano Peixoto (1891-1894)
1. A questão da legalidade.
2. A crise econômica.
3. As medidas de austeridade administrativa.
4. A busca do apoio popular.
5. A instabilidade política:
– a Revolução Federalista.
– a Segunda Revolta da Armada.
6. A destruição das duas revoltas:
– a consolidação da República.
7. A convocação de eleições:
– vitória de Prudente de Morais.

AULAS
Respeitando o Planejamento para o Professor disponibilizado na Área Exclusiva, todas as aulas 

apresentam um resumo esquemático do tópico trabalhado no livro, sintetizando os principais 
conhecimentos estudados.

1   Disciplina, frente e número das aulas.               2   Título das aulas. 3   Resumo do assunto estudado por meio 
de tópicos, diagramas e ilustrações.

1

2

3
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Aulas

37 e 38

123HISTÓRIATETRA III

1 Uerj 2010

Bandeira do Império do Brasil Bandeira adotada pelo regime republicano

José Murilo de Carvalho. A formação das almas: O imaginário da 
República no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1990.

A proclamação da República no Brasil, em 1889, 
instituiu a necessidade de revisão dos símbolos na-
cionais. A nova bandeira, por exemplo, expressou 
rupturas e continuidades, bem como a valorização de 
determinadas ideias para o novo regime.
Aponte a corrente político-filosófica que interferiu 
na remodelação da bandeira brasileira e o argumento 
dessa corrente para a condenação do regime monár-
quico. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Enem 2010 I – Para consolidar-se como governo, a 

República precisava eliminar as arestas, conciliar-se com 
o passado monarquista, incorporar distintas vertentes do 
republicanismo. Tiradentes não deveria ser visto como 
herói republicano radical, mas sim como herói cívico reli-
gioso, como mártir, integrador, portador da imagem do 
povo inteiro.
J. M. C. Carvalho. A formação das almas: O imaginário da República 

no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1990.

I – Ei-lo, o gigante da praça, / O Cristo da multidão!
É Tiradentes quem passa / Deixem passar o Titão.

Castro Alves. “Gonzaga ou a revolução de Minas”. In: J. M. C. 
Carvalho. A formação das almas: O imaginário da República no 

Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1990.

A 1ª República brasileira, nos seus primórdios, pre-
cisava constituir uma figura heroica capaz de con-
gregar diferenças e sustentar simbolicamente o novo 
regime. Optando pela figura de Tiradentes, deixou de 
lado figuras como Frei Caneca ou Bento Gonçalves. A 
transformação do inconfidente em herói nacional evi-
dencia que o esforço de construção de um simbolismo 
por parte da República estava relacionado:
(a) ao caráter nacionalista e republicano da Incon-

fidência, evidenciado nas ideias e na atuação de 
Tiradentes.  

(b) à identificação da Conjuração Mineira como o 
movimento precursor do Positivismo brasileiro.  

(c) ao fato de a proclamação da República ter sido 
um movimento de poucas raízes populares, que 
precisava de legitimação.  

(d) à semelhança física entre Tiradentes e Jesus, que 
proporcionaria, a um povo católico como o brasi-
leiro, uma fácil identificação.  

(e) ao fato de Frei Caneca e Bento Gonçalves terem 
liderado movimentos separatistas no Nordeste e 
no Sul do país.  

3 PUC-RS 2010 Depois de proclamada a República 
brasileira e instaurado o governo provisório do Mal. 
Deodoro da Fonseca (1889-1891), foram necessárias 
medidas no plano econômico-financeiro para solu-
cionar a insuficiência de papel-moeda em circulação 
no país. Rui Barbosa, ministro da fazenda, elaborou 
uma rápida solução que ficou conhecida como Enci-
lhamento.
Esse plano econômico-financeiro tinha como princi-
pal característica: 
(a) o confisco do papel-moeda em circulação, o que 

gerou inflação e especulação.  
(b) a emissão de papel-moeda para a reativação dos 

negócios, o que provocou inflação e especulação.  
(c) a criação de nova moeda para o país, levando o 

Brasil à condição de nação desenvolvida.  
(d) a organização do mercado e de novos negócios, 

a partir da criação de mais quatro bancos no país.  
(e) a distribuição equilibrada da renda, provocando um 

aquecimento na economia do mercado interno.  

Exercícios de Sala

EXERCÍCIOS DE SALA
Em cada aula há a proposta de questões, muitas delas retiradas de importantes exames vestibulares de 

todo o Brasil, a serem feitas com o professor, com toda a classe e/ou individualmente pelos alunos. Nesse 
momento, aspectos relevantes da aula são retomados, dando oportunidade ao professor e aos alunos 
de discutirem possíveis dificuldades. Todos os exercícios têm sua resolução apresentada neste Manual.

1  Além das questões do livro, uma seção de exercícios, específicos 
sobre o assunto das aulas, é apresentada.

2  Questões possibilitam a fixação dos conteúdos estudados e 
oferecem preparação adicional aos alunos.

1

2
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GUIA DE ESTUDO
Ao final de cada aula, o caderno de sala oferece um guia que orienta o aluno para os estudos que 

serão realizados em casa. A seção “Guia de estudo” direciona a leitura, no livro de teoria, dos assuntos 
que foram tratados em aula. Além disso, indica exercícios pertinentes a serem resolvidos, visando 
consolidar o conhecimento adquirido em sala. 

Considerando que o tempo de estudo em casa deve ser cumprido de forma satisfatória para o aluno, 
esse Guia de estudos é pensado com bastante cuidado. Ao indicar o número de exercícios a serem feitos, 
consideram-se o tempo destinado à leitura da teoria e também o tempo que será despendido para a 
resolução das questões. Assim, o resultado é a satisfação do aluno, que consegue cumprir suas metas 
diárias de estudo em um tempo possível.

ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS
A consciência das dificuldades dos professores serviu de guia e de inspiração para a elaboração 

dessa obra. Não procuramos elaborar um material extenso, que se aprofundasse sobremaneira em cada 
tema. Levamos em consideração que esta obra é abrangente e que serve como base para um estudo 
aprofundado da História. O texto traz a análise conceitual dos vários temas abordados. Da mesma 
forma, essa experiência leva a uma consideração mais didática e detalhada em todos os momentos 
em que se faz necessária uma retenção maior de conhecimento por parte do aluno para o que será 
estudado posteriormente. Referimo-nos aqui a alguns momentos cruciais de todo o curso de História. São 
momentos nos quais as informações constituem-se em pré-requisitos fundamentais para a compreensão 
do período posterior. Como exemplos, pode-se citar o processo de ruralização do Império Romano a 
partir do século III, fundamental para que se compreenda a feudalização da Europa; ou, ainda, o quadro 
de reativação comercial a partir da Baixa Idade Média, condição para a formação do Pré-capitalismo. 
Assim, esperamos alcançar o objetivo de facilitar a abordagem desses períodos, que costumam ser os 
momentos mais desgastantes do trabalho em sala de aula.

O modelo do vestibular exige uma abordagem pragmática do planejamento das aulas. Desse modo, 
os temas e conceitos de História estão divididos em duas frentes. A Frente 1 tratará da História do Brasil 
e a Frente 2 dos conteúdos do que se convencionou chamar de História Geral. Apesar disso, a separação 
do planejamento não implica a separação de relação entre ambos os conteúdos. A História da América 
e a do Brasil são apresentadas como decorrência da História europeia. Independentemente da frente, 
um tema é relacionado ao outro quando se faz necessário elucidar a compreensão. Haverá capítulos 
em que a óptica partirá do geral para o particular, de modo que serão explicados temas da História da 
América e a do Brasil após uma contextualização da História europeia. Um exemplo clássico é o processo 
de transmigração da Corte portuguesa para o Brasil, que nos obriga a uma análise sobre o contexto das 
guerras napoleônicas e da crise geral do Antigo Regime na Europa. 

Por fim, esperamos que a presente obra seja prazerosa no trabalho do professor, podendo, ao mesmo 
tempo, ser eficiente, sem ser maçante; clara, sem ser repetitiva; completa, sem ser excessivamente longa; 
e agradável, sem ser superficial. Um objetivo ambicioso, mas em nada diferente daquela que é sempre 
a meta dos professores.

1  Indicação de disciplina, livro, frente 
e capítulo correspondentes à aula.

2  Localização das páginas do livro 
com a teoria estudada.

3  Seleção de exercícios.

GUIA DE ESTUDO
História / Livro 3 / Frente 1 / Capítulo 8
I.  Leia as páginas de 7 a 11.
II. Faça o exercício 1 da seção “Revisando”.
III. Faça os exercícios propostos 3, 4, 6, 9 e 16.

2
1

3
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HISTÓRIA 1
Aulas

37 e 38
República Velha: 

a República da Espada (1889-1894)

122 HISTÓRIA

Essa é a primeira fase da vida republicana bra-
sileira, a qual já se inicia sem a mínima base popu-
lar e política, na exata acepção do termo, tanto que 
o poder foi exercido por militares, os quais, sempre 
que puderam, rasgaram a Constituição e utilizaram o 
poder de forma, muitas vezes, arbitrária. É importan-
te compreender que a aliança que tornou possível a 
derrubada da Monarquia (envolvendo as novas elites 
econômicas, os setores médios urbanos e o Exército) 
só conseguiu chegar ao poder colocando o Exército na 
linha de frente da vida política do país. Em uma abor-
dagem mais ampla, a República da Espada significou 
a consolidação da ordem republicana.

Atente aos seguintes temas:
• as primeiras medidas do Governo Provisório.
• a crise do Encilhamento.
• as características da Constituição de 1891.
• a natureza das lutas políticas que levaram à queda 

de Deodoro.
• a Revolução Federalista no Rio Grande do Sul.
• a Revolta da Armada.
• o signifi cado do governo Floriano: consolidação 

da República.

República da Espada (1889-1894)
A. Governo Provisório: Deodoro da Fonseca 

(1889-1891)
1. Primeiras medidas:
– a separação entre Igreja e Estado.
– a grande naturalização: todos os estran geiros 

que viviam no Brasil recebiam automatica-
mente a cidadania brasileira.

– a criação dos cartórios de registro civil.
– a convocação da Assembleia Constituinte.
2. A crise do Encilhamento:
– a política emissionista de Rui Barbosa.
– o efeito: infl ação e especulação fi nanceira.
– o agravamento da crise da República.

3. A Constituição:
– regime republicano e federativo: Estados 

Unidos do Brasil.
– voto universal masculino, direto, aberto e 

censitário, para eleitores maiores de 21 anos, 
excluindo-se os soldados, os religiosos e os 
mais pobres.

– legislativo bicameral.
– mandato presidencial de quatro anos.
– eleições diretas para todos os cargos executi-

vos e legislativos.
– primeiro presidente eleito na Constituinte.

4. A eleição:
– vitória de Deodoro.
– sinais de atrito com o Legislativo. 

B. Governo Deodoro da Fonseca (1891)
1. Os confl itos com o Congresso.
2. A tentativa de golpe:
– a aliança com os governadores.
– o fechamento do Congresso.
– a prisão dos oposicionistas.

3. A Revolta da Armada:
– o comando de Custódio de Mello.
– o ultimato a Deodoro.
–  a renúncia.

C. Governo Floriano Peixoto (1891-1894)
1. A questão da legalidade.
2. A crise econômica.
3. As medidas de austeridade administrativa.
4. A busca do apoio popular.
5. A instabilidade política:
– a Revolução Federalista.
– a Segunda Revolta da Armada.
6. A destruição das duas revoltas:
– a consolidação da República.
7. A convocação de eleições:
– vitória de Prudente de Morais.

Orientações 

Abordar a primeira fase republicana brasileira, destacando o poder exercido pelos militares em detrimento 
de uma participação popular efetiva na composição do cenário político. Tratar ainda do Governo Provisório 
e suas primeiras medidas (como a laicização do Estado e a naturalização dos imigrantes), bem como das 
características da Constituição de 1891. Explanar sobre a eleição de Deodoro da Fonseca, a Revolta da 
Armada e, finalmente, sobre o governo Floriano Peixoto.
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HISTÓRIA 1
Aulas

37 e 38
República Velha: 

a República da Espada (1889-1894)

122 HISTÓRIA

Essa é a primeira fase da vida republicana bra-
sileira, a qual já se inicia sem a mínima base popu-
lar e política, na exata acepção do termo, tanto que 
o poder foi exercido por militares, os quais, sempre 
que puderam, rasgaram a Constituição e utilizaram o 
poder de forma, muitas vezes, arbitrária. É importan-
te compreender que a aliança que tornou possível a 
derrubada da Monarquia (envolvendo as novas elites 
econômicas, os setores médios urbanos e o Exército) 
só conseguiu chegar ao poder colocando o Exército na 
linha de frente da vida política do país. Em uma abor-
dagem mais ampla, a República da Espada significou 
a consolidação da ordem republicana.

Atente aos seguintes temas:
• as primeiras medidas do Governo Provisório.
• a crise do Encilhamento.
• as características da Constituição de 1891.
• a natureza das lutas políticas que levaram à queda 

de Deodoro.
• a Revolução Federalista no Rio Grande do Sul.
• a Revolta da Armada.
• o signifi cado do governo Floriano: consolidação 

da República.

República da Espada (1889-1894)
A. Governo Provisório: Deodoro da Fonseca 

(1889-1891)
1. Primeiras medidas:
– a separação entre Igreja e Estado.
– a grande naturalização: todos os estran geiros 

que viviam no Brasil recebiam automatica-
mente a cidadania brasileira.

– a criação dos cartórios de registro civil.
– a convocação da Assembleia Constituinte.
2. A crise do Encilhamento:
– a política emissionista de Rui Barbosa.
– o efeito: infl ação e especulação fi nanceira.
– o agravamento da crise da República.

3. A Constituição:
– regime republicano e federativo: Estados 

Unidos do Brasil.
– voto universal masculino, direto, aberto e 

censitário, para eleitores maiores de 21 anos, 
excluindo-se os soldados, os religiosos e os 
mais pobres.

– legislativo bicameral.
– mandato presidencial de quatro anos.
– eleições diretas para todos os cargos executi-

vos e legislativos.
– primeiro presidente eleito na Constituinte.

4. A eleição:
– vitória de Deodoro.
– sinais de atrito com o Legislativo. 

B. Governo Deodoro da Fonseca (1891)
1. Os confl itos com o Congresso.
2. A tentativa de golpe:
– a aliança com os governadores.
– o fechamento do Congresso.
– a prisão dos oposicionistas.

3. A Revolta da Armada:
– o comando de Custódio de Mello.
– o ultimato a Deodoro.
–  a renúncia.

C. Governo Floriano Peixoto (1891-1894)
1. A questão da legalidade.
2. A crise econômica.
3. As medidas de austeridade administrativa.
4. A busca do apoio popular.
5. A instabilidade política:
– a Revolução Federalista.
– a Segunda Revolta da Armada.
6. A destruição das duas revoltas:
– a consolidação da República.
7. A convocação de eleições:
– vitória de Prudente de Morais.

Aulas

37 e 38

123HISTÓRIATETRA III

1 Uerj 2010

Bandeira do Império do Brasil Bandeira adotada pelo regime republicano

José Murilo de Carvalho. A formação das almas: O imaginário da 
República no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1990.

A proclamação da República no Brasil, em 1889, 
instituiu a necessidade de revisão dos símbolos na-
cionais. A nova bandeira, por exemplo, expressou 
rupturas e continuidades, bem como a valorização de 
determinadas ideias para o novo regime.
Aponte a corrente político-filosófica que interferiu 
na remodelação da bandeira brasileira e o argumento 
dessa corrente para a condenação do regime monár-
quico. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Enem 2010 I – Para consolidar-se como governo, a 

República precisava eliminar as arestas, conciliar-se com 
o passado monarquista, incorporar distintas vertentes do 
republicanismo. Tiradentes não deveria ser visto como 
herói republicano radical, mas sim como herói cívico reli-
gioso, como mártir, integrador, portador da imagem do 
povo inteiro.
J. M. C. Carvalho. A formação das almas: O imaginário da República 

no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1990.

I – Ei-lo, o gigante da praça, / O Cristo da multidão!
É Tiradentes quem passa / Deixem passar o Titão.

Castro Alves. “Gonzaga ou a revolução de Minas”. In: J. M. C. 
Carvalho. A formação das almas: O imaginário da República no 

Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1990.

A 1ª República brasileira, nos seus primórdios, pre-
cisava constituir uma figura heroica capaz de con-
gregar diferenças e sustentar simbolicamente o novo 
regime. Optando pela figura de Tiradentes, deixou de 
lado figuras como Frei Caneca ou Bento Gonçalves. A 
transformação do inconfidente em herói nacional evi-
dencia que o esforço de construção de um simbolismo 
por parte da República estava relacionado:
(a) ao caráter nacionalista e republicano da Incon-

fidência, evidenciado nas ideias e na atuação de 
Tiradentes.  

(b) à identificação da Conjuração Mineira como o 
movimento precursor do Positivismo brasileiro.  

(c) ao fato de a proclamação da República ter sido 
um movimento de poucas raízes populares, que 
precisava de legitimação.  

(d) à semelhança física entre Tiradentes e Jesus, que 
proporcionaria, a um povo católico como o brasi-
leiro, uma fácil identificação.  

(e) ao fato de Frei Caneca e Bento Gonçalves terem 
liderado movimentos separatistas no Nordeste e 
no Sul do país.  

3 PUC-RS 2010 Depois de proclamada a República 
brasileira e instaurado o governo provisório do Mal. 
Deodoro da Fonseca (1889-1891), foram necessárias 
medidas no plano econômico-financeiro para solu-
cionar a insuficiência de papel-moeda em circulação 
no país. Rui Barbosa, ministro da fazenda, elaborou 
uma rápida solução que ficou conhecida como Enci-
lhamento.
Esse plano econômico-financeiro tinha como princi-
pal característica: 
(a) o confisco do papel-moeda em circulação, o que 

gerou inflação e especulação.  
(b) a emissão de papel-moeda para a reativação dos 

negócios, o que provocou inflação e especulação.  
(c) a criação de nova moeda para o país, levando o 

Brasil à condição de nação desenvolvida.  
(d) a organização do mercado e de novos negócios, 

a partir da criação de mais quatro bancos no país.  
(e) a distribuição equilibrada da renda, provocando um 

aquecimento na economia do mercado interno.  

Exercícios de Sala

Anotações 
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4 Udesc 2011 Sobre a Revolução Federalista e suas 
implicações no Estado de Santa Catarina, assinale a 
alternativa incorreta. 
(a) A Revolução Federalista foi um movimento mo-

narquista iniciado em 1893, em Santa Catarina, 
que se contrapunha à República, defendendo o 
retorno de Dom Pedro II ao poder.  

(b) A Revolução Federalista foi um movimento polí-
tico iniciado em 1893, em oposição ao autoritaris-
mo do Presidente Floriano Peixoto. A Revolução 
inicia no Rio Grande do Sul, mas logo atinge os 
demais Estados do Sul.  

(c) A Revolução Federalista, em Santa Catarina, foi 
marcada por uma série de conflitos entre os re-
publicanos que apoiavam Floriano Peixoto e os 
federalistas.  

(d) Os conflitos entre federalistas e florianistas ces-
sam no Estado quando as tropas de Moreira Cesar 
ocupam a cidade de Desterro e passam à repressão 
e punição dos federalistas.  

(e) A vitória dos republicanos sobre os federalistas é 
marcada pela mudança do nome da capital, Des-
terro, para Florianópolis, em homenagem a Flo-
riano Peixoto.  

5 UFBA 2010 Os militares republicanos eram, em 
sua maioria, ofi ciais em início de carreira, como os 
alunos da Escola Militar, localizada na Praia Verme-
lha, no Rio de Janeiro. A maior parte dessa “mocidade 
militar” era de jovens de menos de 30 anos, que pos-
suíam educação superior e valorizavam o estudo das 
ciências exatas. A Escola Militar da Praia Vermelha 
foi durante muito tempo a única escola de engenharia 
do Império, sendo conhecida por ministrar um ensino 
de qualidade. A mocidade militar escolheu para lide-
rá-la o prestigiado Major Benjamin Constant, profes-
sor de Matemática na Escola Militar e grande divulga-
dor do Positivismo entre os jovens ofi ciais. Segundo o 
Positivismo, as leis das Ciências Exatas e Naturais 
(Química, Física, Matemática, Biologia) deveriam ser 
utilizadas para a compreensão e solução dos proble-
mas sociais. Para os positivistas, só o conhecimento 
científi co traria progresso e felicidade. Nesse sentido, 
proclamar a República seria, então, uma forma de 
acelerar o progresso do Brasil. 

Boulos Júnior, 2004, p. 23. GUIA DE ESTUDO
História / Livro 3 / Frente 1 / Capítulo 8
I.  Leia as páginas de 7 a 11.
II. Faça o exercício 1 da seção “Revisando”.
III. Faça os exercícios propostos 3, 4, 6, 9 e 16.

Com base na análise do texto e nos conhecimentos 
sobre filosofia contemporânea, pode-se afirmar: 
01 O contexto histórico da aplicação do Positivismo 

no Brasil coincide com o da divulgação das ideias 
liberais, que defendiam a liberdade, a igualdade e 
a fraternidade.  

02 A origem francesa do idealizador do Positivismo, 
Augusto Comte, constituiu um impasse para sua 
aceitação pelos estudantes nacionalistas e antieu-
ropeus que frequentavam as escolas de engenha-
ria nas diversas províncias do Império Brasileiro.  

04 O Positivismo como filosofia política preconiza-
va a abordagem, a compreensão e a solução dos 
problemas sociais a partir de métodos das ciências 
exatas e naturais, desprezando a imprevisibilidade 
dos atos humanos e, portanto, os fatos sociais.  

08 O ideal republicano positivista defendido pelos 
jovens militares buscava a instalação de uma so-
ciedade fundamentada na ordem e na disciplina, 
caminho então pretendido para se alcançar o pro-
gresso do país.  

16 O movimento filosófico do Positivismo trans-
formou-se em movimento religioso, ao propor a 
organização de uma “Religião da Humanidade” 
baseada em verdades positivas estabelecidas atra-
vés da verificação científica.  

32 O “Estado Positivo” preconizado pelo positivis-
mo seria essencialmente popular, liberal e demo-
crático, e, portanto, mais adequado aos governos 
monárquicos que aos republicanos.  

Soma  = 

Anotações 
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4 Udesc 2011 Sobre a Revolução Federalista e suas 
implicações no Estado de Santa Catarina, assinale a 
alternativa incorreta. 
(a) A Revolução Federalista foi um movimento mo-

narquista iniciado em 1893, em Santa Catarina, 
que se contrapunha à República, defendendo o 
retorno de Dom Pedro II ao poder.  

(b) A Revolução Federalista foi um movimento polí-
tico iniciado em 1893, em oposição ao autoritaris-
mo do Presidente Floriano Peixoto. A Revolução 
inicia no Rio Grande do Sul, mas logo atinge os 
demais Estados do Sul.  

(c) A Revolução Federalista, em Santa Catarina, foi 
marcada por uma série de conflitos entre os re-
publicanos que apoiavam Floriano Peixoto e os 
federalistas.  

(d) Os conflitos entre federalistas e florianistas ces-
sam no Estado quando as tropas de Moreira Cesar 
ocupam a cidade de Desterro e passam à repressão 
e punição dos federalistas.  

(e) A vitória dos republicanos sobre os federalistas é 
marcada pela mudança do nome da capital, Des-
terro, para Florianópolis, em homenagem a Flo-
riano Peixoto.  

5 UFBA 2010 Os militares republicanos eram, em 
sua maioria, ofi ciais em início de carreira, como os 
alunos da Escola Militar, localizada na Praia Verme-
lha, no Rio de Janeiro. A maior parte dessa “mocidade 
militar” era de jovens de menos de 30 anos, que pos-
suíam educação superior e valorizavam o estudo das 
ciências exatas. A Escola Militar da Praia Vermelha 
foi durante muito tempo a única escola de engenharia 
do Império, sendo conhecida por ministrar um ensino 
de qualidade. A mocidade militar escolheu para lide-
rá-la o prestigiado Major Benjamin Constant, profes-
sor de Matemática na Escola Militar e grande divulga-
dor do Positivismo entre os jovens ofi ciais. Segundo o 
Positivismo, as leis das Ciências Exatas e Naturais 
(Química, Física, Matemática, Biologia) deveriam ser 
utilizadas para a compreensão e solução dos proble-
mas sociais. Para os positivistas, só o conhecimento 
científi co traria progresso e felicidade. Nesse sentido, 
proclamar a República seria, então, uma forma de 
acelerar o progresso do Brasil. 

Boulos Júnior, 2004, p. 23. GUIA DE ESTUDO
História / Livro 3 / Frente 1 / Capítulo 8
I.  Leia as páginas de 7 a 11.
II. Faça o exercício 1 da seção “Revisando”.
III. Faça os exercícios propostos 3, 4, 6, 9 e 16.

Com base na análise do texto e nos conhecimentos 
sobre filosofia contemporânea, pode-se afirmar: 
01 O contexto histórico da aplicação do Positivismo 

no Brasil coincide com o da divulgação das ideias 
liberais, que defendiam a liberdade, a igualdade e 
a fraternidade.  

02 A origem francesa do idealizador do Positivismo, 
Augusto Comte, constituiu um impasse para sua 
aceitação pelos estudantes nacionalistas e antieu-
ropeus que frequentavam as escolas de engenha-
ria nas diversas províncias do Império Brasileiro.  

04 O Positivismo como filosofia política preconiza-
va a abordagem, a compreensão e a solução dos 
problemas sociais a partir de métodos das ciências 
exatas e naturais, desprezando a imprevisibilidade 
dos atos humanos e, portanto, os fatos sociais.  

08 O ideal republicano positivista defendido pelos 
jovens militares buscava a instalação de uma so-
ciedade fundamentada na ordem e na disciplina, 
caminho então pretendido para se alcançar o pro-
gresso do país.  

16 O movimento filosófico do Positivismo trans-
formou-se em movimento religioso, ao propor a 
organização de uma “Religião da Humanidade” 
baseada em verdades positivas estabelecidas atra-
vés da verificação científica.  

32 O “Estado Positivo” preconizado pelo positivis-
mo seria essencialmente popular, liberal e demo-
crático, e, portanto, mais adequado aos governos 
monárquicos que aos republicanos.  

Soma  = 

1  A corrente político-filosófica foi o Positivismo, de origem europeia, que pregava a modernidade e o pragmatismo do Estado 
como instrumentos para proporcionar o progresso social. O próprio lema “Ordem e Progresso” tem uma clara inspiração 
positivista. Essa ideologia via a Monarquia como um regime arcaico, comprometido com velhas estruturas emperradas, 
incapaz de impor a modernidade e a eficiência necessárias ao país.

2  Alternativa: C.
 A opção pela figura de Tiradentes como o símbolo de brasilidade que interessava às novas elites está ligada ao próprio caráter 

da Inconfidência Mineira, um movimento sem fortes raízes populares, diferentemente de movimentos como a Confederação 
do Equador ou a Revolução Farroupilha que, além da forte participação popular, tinham ainda um conteúdo separatista.

3  Alternativa: B.
 A crise do Encilhamento foi provocada pela política econômica equivocada de Rui Barbosa, ministro da fazenda de Deodoro 

da Fonseca, que adotou uma política baseada em créditos livres aos investimentos industriais garantidos pelas emissões 
monetárias. Teve como principais consequências um rápido crescimento de inflação, um violento arrocho dos salários e um 
enorme número de falências.

4  Alternativa: A.
 A Revolução Federalista se desenvolveu no Rio Grande do Sul e teve reflexos em Santa Catarina. Suas origens estão vinculadas 

às disputas políticas internas no estado, nas quais dois grupos políticos se confrontaram: o Partido Federalista, que defendia o 
parlamentarismo e a revisão da Constituição e o Partido Republicano, defensor do modelo adotado desde a proclamação da 
República. Nenhum dos grupos defendia o retorno à Monarquia.

5  Soma = 28
 Não há um vínculo entre as ideias liberais e iluministas do século XVIII e o pensamento positivista, eliminando a afirmação 01. 

O erro da afirmação 02 está no fato de que o ideário europeu continuava sendo decisivo no pensamento de nossas elites ao 
final do século XIX, não sendo ainda o nacionalismo uma força expressiva no plano cultural. E a afirmação 32 está errada, 
pois o Positivismo no Brasil constituiu-se em uma força contrária à Monarquia, além de não ter um forte compromisso com a 
democracia.

Resoluções  Exercícios de Sala

Anotações 
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Nestas aulas, será estudada a estrutura política, 
social e econômica da República Velha, que já se en-
contrava em um período em que o poder era exercido 
diretamente pelas oligarquias econômicas predominan-
tes. Veremos os mecanismos utilizados para a sustenta-
ção do poder político e as características econômicas 
do período. Além disso, teremos a oportunidade de per-
ceber a fragilidade das instituições políticas brasileiras 
e o quanto elas eram permeáveis a todas as formas de 
fraude e de perpetuação das velhas elites no poder.

Atente aos seguintes temas:
• análise teórica dos mecanismos de sustentação da 

República Oligárquica: coronelismo, política dos 
governadores e café com leite.

• elementos da base econômica da República: pre-
domínio do setor cafeeiro (Convênio de Taubaté).

• formas de combate ao defi cit público: Funding 
Loan e as medidas de austeridade.

• crises do setor cafeeiro e desenvolvimento de no-
vos setores agrários e urbanos (incluir a industria-
lização; há questões sobre ela e sobre a formação 
do proletariado urbano).

República das Oligarquias (1894-1930): 
mecanismos de sustentação
A. O coronelismo

1. O controle exercido pelas elites rurais sobre a 
massa:

– o voto de cabresto e os currais eleitorais.

B. A política dos governadores
1. A Comissão Verifi cadora de Poderes.
2. A aliança entre o Governo Federal e as oligar-

quias estaduais.
C. A política do café com leite

1. A partilha do poder federal entre São Paulo e 
Minas Gerais.

Elementos econômicos da República das 
Oligarquias
A. O predomínio do setor cafeeiro

1. O Convênio de Taubaté (1906):
–  a “socialização das perdas”.

B. As crises do setor cafeeiro
C. As novas atividades econômicas

1. Os novos setores agrícolas.
2. O desenvolvimento da indústria.
3. O efeito:
– novas elites agrárias.
– o surgimento de uma burguesia industrial.
– as classes médias urbanas.
– a formação do proletariado urbano.

Exercícios de Sala
1 UFP 2012 A República Velha (1889-1930) no 

Brasil teve na chamada “Política dos Governadores” 
um dos seus elementos mais caracterizadores. O obje-
tivo desta política era: 
(a) Fortalecer o poder central diante do fortalecimen-

to das oligarquias estaduais.  
(b) Dissolver as oligarquias rurais, concentrando o 

poder nos governos estaduais.  
(c) Promover o fortalecimento da Federação do Bra-

sil, dividindo o poder entre Estados fortes e fracos 
no país.  

(d) Enfraquecer as alianças oligárquicas estaduais 
que comprometessem nas eleições a sucessão pre-
sidencial.  

(e) Harmonizar os interesses dos Estados mais ricos, 
ao mesmo tempo em que favorecia os objetivos 
do poder central em relação à política nacional.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anotações 
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Nestas aulas, será estudada a estrutura política, 
social e econômica da República Velha, que já se en-
contrava em um período em que o poder era exercido 
diretamente pelas oligarquias econômicas predominan-
tes. Veremos os mecanismos utilizados para a sustenta-
ção do poder político e as características econômicas 
do período. Além disso, teremos a oportunidade de per-
ceber a fragilidade das instituições políticas brasileiras 
e o quanto elas eram permeáveis a todas as formas de 
fraude e de perpetuação das velhas elites no poder.

Atente aos seguintes temas:
• análise teórica dos mecanismos de sustentação da 

República Oligárquica: coronelismo, política dos 
governadores e café com leite.

• elementos da base econômica da República: pre-
domínio do setor cafeeiro (Convênio de Taubaté).

• formas de combate ao defi cit público: Funding 
Loan e as medidas de austeridade.

• crises do setor cafeeiro e desenvolvimento de no-
vos setores agrários e urbanos (incluir a industria-
lização; há questões sobre ela e sobre a formação 
do proletariado urbano).

República das Oligarquias (1894-1930): 
mecanismos de sustentação
A. O coronelismo

1. O controle exercido pelas elites rurais sobre a 
massa:

– o voto de cabresto e os currais eleitorais.

B. A política dos governadores
1. A Comissão Verifi cadora de Poderes.
2. A aliança entre o Governo Federal e as oligar-

quias estaduais.
C. A política do café com leite

1. A partilha do poder federal entre São Paulo e 
Minas Gerais.

Elementos econômicos da República das 
Oligarquias
A. O predomínio do setor cafeeiro

1. O Convênio de Taubaté (1906):
–  a “socialização das perdas”.

B. As crises do setor cafeeiro
C. As novas atividades econômicas

1. Os novos setores agrícolas.
2. O desenvolvimento da indústria.
3. O efeito:
– novas elites agrárias.
– o surgimento de uma burguesia industrial.
– as classes médias urbanas.
– a formação do proletariado urbano.

Exercícios de Sala
1 UFP 2012 A República Velha (1889-1930) no 

Brasil teve na chamada “Política dos Governadores” 
um dos seus elementos mais caracterizadores. O obje-
tivo desta política era: 
(a) Fortalecer o poder central diante do fortalecimen-

to das oligarquias estaduais.  
(b) Dissolver as oligarquias rurais, concentrando o 

poder nos governos estaduais.  
(c) Promover o fortalecimento da Federação do Bra-

sil, dividindo o poder entre Estados fortes e fracos 
no país.  

(d) Enfraquecer as alianças oligárquicas estaduais 
que comprometessem nas eleições a sucessão pre-
sidencial.  

(e) Harmonizar os interesses dos Estados mais ricos, 
ao mesmo tempo em que favorecia os objetivos 
do poder central em relação à política nacional.  

Orientações 

Nestas aulas, procure explicar o modo como se deu a transferência do poder político dos militares para 
as oligarquias políticas predominantes, bem como os mecanismos adotados por estes para a manutenção 
do poder (coronelismo, política do café com leite e política dos governadores). Aproveite também para 
contextualizar o período estudado por meio da análise do cenário econômico, indo desde o predomínio do 
setor cafeeiro e suas crises até a diversificação da economia, com o surgimento de novos setores agrícolas e 
o início da industrialização.
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2 Enem 2011 Até que ponto, a partir de posturas e inte-
resses diversos, as oligarquias paulista e mineira domina-
ram a cena política nacional na Primeira República? A união 
de ambas foi um traço fundamental, mas que não conta 
toda a história do período. A união foi feita com a prepon-
derância de uma ou de outra das duas frações. Com o tem-
po, surgiram as discussões e um grande desacerto final.

 Boris Fausto. História do Brasil. São Paulo: EDUSP, 2004. (Adapt.).

 A imagem de um bem-sucedido acordo café com leite 
entre São Paulo e Minas, um acordo de alternância de 
presidência entre os dois estados, não passa de uma idea-
lização de um processo muito mais caótico e cheio de con-
flitos. Profundas divergências políticas colocavam-nos em 
confronto por causa de diferentes graus de envolvimento 
no comércio exterior.

S. Topik. A presença do estado na economia política do Brasil de 
1889 a 1930. Rio de Janeiro: Record, 1989. (Adapt.).

Para a caracterização do processo político durante a 
Primeira República, utiliza-se com frequência a ex-
pressão política do café com leite. No entanto, os tex-
tos apresentam a seguinte ressalva à sua utilização: 
(a) A riqueza gerada pelo café dava à oligarquia pau-

lista a prerrogativa de indicar os candidatos à pre-
sidência, sem necessidade de alianças.  

(b) As divisões políticas internas de cada estado da 
federação invalidavam o uso do conceito de alian-
ça entre estados para este período.  

(c) As disputas políticas do período contradiziam a 
suposta estabilidade da aliança entre mineiros e 
paulistas.  

(d) A centralização do poder no executivo federal im-
pedia a formação de uma aliança duradoura entre 
as oligarquias.  

(e) A diversificação da produção e a preocupação 
com o mercado interno unificavam os interesses 
das oligarquias.  

3 Unicamp 2011 A denominação de República Oli-
gárquica é frequentemente atribuída aos primeiros 40 
anos da República no Brasil. Coronelismo, oligarquia e 
política dos governadores fazem parte do vocabulário 
político necessário ao entendimento desse período.

Maria Efigênia Lage de Resende. “O processo político na Primeira 
República e o liberalismo oligárquico”.  In: Jorge Ferreira e Lucilia 

de Almeida Neves Delgado (Orgs.). O tempo do liberalismo 
excludente – da Proclamação da República à Revolução de 1930. 

Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006, p. 91. (Adapt.).

Relacionando os termos do enunciado, a chamada 
“República Oligárquica” pode ser explicada da se-
guinte maneira:
(a) Os governadores representavam as oligarquias es-

taduais e controlavam as eleições, realizadas com 
voto aberto. Isso sustentava a República da Es-
pada, na qual vários coronéis governaram o país, 
retribuindo o apoio político dos governadores.  

(b) Diante das revoltas populares do período, que 
ameaçavam as oligarquias estaduais, os governa-
dores se aliaram aos coronéis, para que chefiassem 
as expedições militares contra as revoltas, garan-
tindo a ordem, em troca de maior poder político.  

(c) As oligarquias estaduais se aliavam aos coronéis, 
que detinham o poder político nos municípios, e es-
tes fraudavam as eleições. Assim, os governadores 
elegiam candidatos que apoiariam o Presidente da 
República, e este retribuía com recursos aos estados.  

(d) Os governadores excluídos da política do “café com 
leite” se aliaram às oligarquias nordestinas, a fim de 
superar São Paulo e Minas Gerais. Essas alianças fa-
voreceram uma série de revoltas chefiadas por coro-
néis, que comandavam bandos de jagunços.  

Anotações 
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2 Enem 2011 Até que ponto, a partir de posturas e inte-
resses diversos, as oligarquias paulista e mineira domina-
ram a cena política nacional na Primeira República? A união 
de ambas foi um traço fundamental, mas que não conta 
toda a história do período. A união foi feita com a prepon-
derância de uma ou de outra das duas frações. Com o tem-
po, surgiram as discussões e um grande desacerto final.

 Boris Fausto. História do Brasil. São Paulo: EDUSP, 2004. (Adapt.).

 A imagem de um bem-sucedido acordo café com leite 
entre São Paulo e Minas, um acordo de alternância de 
presidência entre os dois estados, não passa de uma idea-
lização de um processo muito mais caótico e cheio de con-
flitos. Profundas divergências políticas colocavam-nos em 
confronto por causa de diferentes graus de envolvimento 
no comércio exterior.

S. Topik. A presença do estado na economia política do Brasil de 
1889 a 1930. Rio de Janeiro: Record, 1989. (Adapt.).

Para a caracterização do processo político durante a 
Primeira República, utiliza-se com frequência a ex-
pressão política do café com leite. No entanto, os tex-
tos apresentam a seguinte ressalva à sua utilização: 
(a) A riqueza gerada pelo café dava à oligarquia pau-

lista a prerrogativa de indicar os candidatos à pre-
sidência, sem necessidade de alianças.  

(b) As divisões políticas internas de cada estado da 
federação invalidavam o uso do conceito de alian-
ça entre estados para este período.  

(c) As disputas políticas do período contradiziam a 
suposta estabilidade da aliança entre mineiros e 
paulistas.  

(d) A centralização do poder no executivo federal im-
pedia a formação de uma aliança duradoura entre 
as oligarquias.  

(e) A diversificação da produção e a preocupação 
com o mercado interno unificavam os interesses 
das oligarquias.  

3 Unicamp 2011 A denominação de República Oli-
gárquica é frequentemente atribuída aos primeiros 40 
anos da República no Brasil. Coronelismo, oligarquia e 
política dos governadores fazem parte do vocabulário 
político necessário ao entendimento desse período.

Maria Efigênia Lage de Resende. “O processo político na Primeira 
República e o liberalismo oligárquico”.  In: Jorge Ferreira e Lucilia 

de Almeida Neves Delgado (Orgs.). O tempo do liberalismo 
excludente – da Proclamação da República à Revolução de 1930. 

Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006, p. 91. (Adapt.).

Relacionando os termos do enunciado, a chamada 
“República Oligárquica” pode ser explicada da se-
guinte maneira:
(a) Os governadores representavam as oligarquias es-

taduais e controlavam as eleições, realizadas com 
voto aberto. Isso sustentava a República da Es-
pada, na qual vários coronéis governaram o país, 
retribuindo o apoio político dos governadores.  

(b) Diante das revoltas populares do período, que 
ameaçavam as oligarquias estaduais, os governa-
dores se aliaram aos coronéis, para que chefiassem 
as expedições militares contra as revoltas, garan-
tindo a ordem, em troca de maior poder político.  

(c) As oligarquias estaduais se aliavam aos coronéis, 
que detinham o poder político nos municípios, e es-
tes fraudavam as eleições. Assim, os governadores 
elegiam candidatos que apoiariam o Presidente da 
República, e este retribuía com recursos aos estados.  

(d) Os governadores excluídos da política do “café com 
leite” se aliaram às oligarquias nordestinas, a fim de 
superar São Paulo e Minas Gerais. Essas alianças fa-
voreceram uma série de revoltas chefiadas por coro-
néis, que comandavam bandos de jagunços.  
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GUIA DE ESTUDO
História / Livro 3 / Frente 1 / Capítulo 8
I. Leia as páginas de 11 a 18.
II. Faça os exercícios 2, 4 e 5 da seção “Revisando”.
III. Faça os exercícios propostos de 18 a 22.

4 UFRJ 2011 Porcentagem de votantes nas eleições 
presidenciais entre 1894 e 1930

Candidato vencedor
No de votantes 
(em milhares)

% de votantes 
sobre a 

população

Prudente de Morais 
(1894)

345 2,2

Campos Sales (1898) 462 2,7

Rodrigues Alves (1902) 645 3,4

Afonso Pena (1906) 294 1,4

Hermes da Fonseca 
(1910)

698 3,0

Venceslau Brás (1914) 580 2,4

Rodrigues Alves (1918) 390 1,5

Epitácio Pessoa (1919) 403 1,5

Artur Bernardes (1922) 833 2,9

Washington Luís (1926) 702 2,3

Júlio Prestes (1930) 1890 5,6

José Murilo de Carvalho. “Os três povos da República”. In: Maria 
Alice Resende de Carvalho (Org.). República no Catete. Rio de 

Janeiro: Museu da República, 2001, p. 72. (Adapt.).

Os dados eleitorais presentes na tabela indicam uma 
pequena participação popular nas eleições presiden-
ciais na Primeira República (1890-1930). 
Identifique duas restrições impostas pela Constituição 
de 1891 ao exercício do voto. 
 

 

 

  
 

 

 

  
 

 

 

 

5 Enem 2013 Nos estados, entretanto, se instalavam 
as oligarquias, de cujo perigo já nos advertia Saint-Hilaire, 
e sob o disfarce do que se chamou “a política dos gover-
nadores”. Em círculos concêntricos esse sistema vem 
cumular no próprio poder central que é o sol do nosso 
sistema.

P. Prado. Retrato do Brasil. Rio de Janeiro: José Olympio, 1972.

A crítica presente no texto remete ao acordo que fun-
damentou o regime republicano brasileiro durante as 
três primeiras décadas do século XX e fortaleceu o(a):
(a) poder militar, enquanto fiador da ordem econômica. 
(b) presidencialismo, com o objetivo de limitar o poder 

dos coronéis. 
(c) domínio de grupos regionais sobre a ordem federa-

tiva. 
(d) intervenção nos estados, autorizada pelas normas 

constitucionais. 
(e) isonomia do Governo Federal no tratamento das dis-

putas locais. 
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Resoluções  Exercícios de Sala

1  Alternativa: E.
 A Política dos Governadores representou uma aliança entre o Governo Federal e as demais oligarquias estaduais, visando sua 

mútua sustentação. Garantia, assim, o predomínio das oligarquias paulista e mineira no poder federal e, ao mesmo tempo, 
assegurava que as oligarquias dos estados menores mantivessem seu poder local.

2  Alternativa: C.
 Apesar do apelido dado, “café com leite”, vale a pena lembrar que parte da elite mineira estava ligada à produção de 

café, enquanto a importância da pecuária leiteira crescia. Os cafeicultores mineiros tinham maiores vínculos com os paulistas, 
enquanto os pecuaristas, que produziam para o mercado interno, possuíam maiores contradições. Além disso, a aliança 
procurava garantir o controle sobre a Presidência da República e necessitava do apoio das oligarquias estaduais – e, portanto, 
dos coronéis – para que tivessem o apoio do Congresso Nacional. 

3  Alternativa: C.
 A estrutura política estabelecida neste período baseava-se num encadeamento que envolvia as três esferas de poder: municipal, 

estadual e o federal. A política do café com leite se completava com o apoio dos governadores estaduais que, por sua vez, 
dependiam dos coronéis e do controle que estes exerciam sobre a população pobre através do voto de cabresto. 

4  Pode-se identificar, por exemplo, a exclusão do voto aos mendigos, analfabetos, soldados (excetuando os alunos das escolas 
militares de ensino superior), os religiosos de ordens monásticas, sujeitos a voto de obediência, regra ou estatuto, que importasse 
a renúncia da liberdade individual. Cabe lembrar também que, em um país em que a imensa maioria da população é 
analfabeta, o critério de alfabetização para o exercício do voto já era em si só excludente e elitista.

5  Alternativa: C.
 Embora não seja totalmente correto falar em domínio dos grupos regionais sobre o poder federal, a política dos governadores, 

compreendendo uma troca de sustentação entre o governo federal e as oligarquias estaduais, tornou o governo federal 
dependente do apoio destas últimas.

Anotações 
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República Velha: 
transformações econômicas e  

movimentos sociais
O tema destas aulas é o das transformações pelas 

quais o Brasil passou ao longo da República Velha e 
a forma como essas transformações afetaram as estru-
turas políticas que marcaram o período. Note que as 
crises do setor cafeeiro, o desenvolvimento de novas 
atividades agrícolas, a industrialização e a urbaniza-
ção tiveram o efeito imediato de provocar contesta-
ções políticas cada vez mais intensas, as quais foram 
minando as bases da República Oligárquica.

Atente aos seguintes temas:
• os movimentos messiânicos: Canudos e Contestado 

(conceituação e caracterização dos movimentos).
• o cangaço.
• a Revolta da Vacina.
• o movimento operário (origens, principais carac-

terísticas e evolução ideológica).
• o tenentismo e a Coluna Prestes.
• as reações intelectuais: o Modernismo.

Conflitos sociais na República Velha
A. Movimentos rurais

1. Movimentos messiânicos:
– Canudos.
– a Guerra do Contestado.

2. O cangaço.
B. Movimentos urbanos

1. A Revolta da Vacina (RJ, 1906).

2. O movimento operário:
– o crescimento da industrialização a partir do 

início do século.
– a total ausência de legislação protetora ao tra-

balhador.
– a incapacidade da República Velha em lidar 

com qualquer demanda social.
– a forte infl uência inicial do anarquismo.
– a penetração das ideias socialistas a partir da 

década de 1910.
– a greve geral de 1917.
– a fundação do PCB (1922).

C. O tenentismo
1. Defi nição: movimento da jovem ofi cialidade 

do Exército em luta contra as instituições 
políticas da República Velha.

2. Características:
– reformismo.
– ideal de salvação nacional.
– autoritarismo.
– nacionalismo mal defi nido.
– falta de uma base teórica mais sólida.
3. Principais movimentos:
– a Revolta do Forte de Copacabana (RJ, 1922).
– as revoltas de 1924 (SP: Izidoro Dias Lopes; 

RS: Luís Carlos Prestes).
– a Coluna Prestes (1924-1926).

Exercícios de Sala

1 Enem 2013 No final do século XIX, as Grandes So-
ciedades carnavalescas alcançaram ampla popularidade 
entre os foliões cariocas. Tais sociedades cultivavam um 
pretensioso objetivo em relação à comemoração carna-
valesca em si mesma: com seus desfiles de carros enfei-
tados pelas principais ruas da cidade, pretendiam abolir 
o entrudo (brincadeira que consistia em jogar água nos 
foliões) e outras práticas difundidas entre a população 
desde os tempos coloniais, substituindo-os por formas de 
diversão que consideravam mais civilizadas, inspiradas 
nos carnavais de Veneza. Contudo, ninguém parecia dis-
posto a abrir mão de suas diversões para assistir ao 

carnaval das sociedades. O entrudo, na visão dos seus 
animados praticantes, poderia coexistir perfeitamente 
com os desfiles.

C. S. Pereira. Os senhores da alegria: a presença das mulheres nas 
Grandes Sociedades carnavalescas cariocas em fins do século XIX. In: 

M. C. P. Cunha. Carnavais e outras festas: ensaios de história social 
da cultura. Campinas: Unicamp; Cecult, 2002. (Adapt.).

Manifestações culturais como o carnaval também 
têm sua própria história, sendo constantemente rein-
ventadas ao longo do tempo. A atuação das Grandes 
Sociedades, descrita no texto, mostra que o Carnaval 
representava um momento em que as:

Orientações 

Nestas aulas, devem-se abordar os efeitos que o processo de diversificação econômica e a urbanização tiveram 
ao longo da República Oligárquica, gerando contestações de cunho político que minaram as bases do poder. Tratar 
dos movimentos rurais (Canudos e Cangaço, por exemplo) e urbanos (Revolta da Vacina). Explicar também as 
reinvindicações da recente classe operária, assim como sua inclinação às ideias anarquistas e socialistas. Falar 
ainda do tenentismo, seus principais movimentos e lideranças.
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República Velha: 
transformações econômicas e  

movimentos sociais
O tema destas aulas é o das transformações pelas 

quais o Brasil passou ao longo da República Velha e 
a forma como essas transformações afetaram as estru-
turas políticas que marcaram o período. Note que as 
crises do setor cafeeiro, o desenvolvimento de novas 
atividades agrícolas, a industrialização e a urbaniza-
ção tiveram o efeito imediato de provocar contesta-
ções políticas cada vez mais intensas, as quais foram 
minando as bases da República Oligárquica.

Atente aos seguintes temas:
• os movimentos messiânicos: Canudos e Contestado 

(conceituação e caracterização dos movimentos).
• o cangaço.
• a Revolta da Vacina.
• o movimento operário (origens, principais carac-

terísticas e evolução ideológica).
• o tenentismo e a Coluna Prestes.
• as reações intelectuais: o Modernismo.

Conflitos sociais na República Velha
A. Movimentos rurais

1. Movimentos messiânicos:
– Canudos.
– a Guerra do Contestado.

2. O cangaço.
B. Movimentos urbanos

1. A Revolta da Vacina (RJ, 1906).

2. O movimento operário:
– o crescimento da industrialização a partir do 

início do século.
– a total ausência de legislação protetora ao tra-

balhador.
– a incapacidade da República Velha em lidar 

com qualquer demanda social.
– a forte infl uência inicial do anarquismo.
– a penetração das ideias socialistas a partir da 

década de 1910.
– a greve geral de 1917.
– a fundação do PCB (1922).

C. O tenentismo
1. Defi nição: movimento da jovem ofi cialidade 

do Exército em luta contra as instituições 
políticas da República Velha.

2. Características:
– reformismo.
– ideal de salvação nacional.
– autoritarismo.
– nacionalismo mal defi nido.
– falta de uma base teórica mais sólida.
3. Principais movimentos:
– a Revolta do Forte de Copacabana (RJ, 1922).
– as revoltas de 1924 (SP: Izidoro Dias Lopes; 

RS: Luís Carlos Prestes).
– a Coluna Prestes (1924-1926).

Exercícios de Sala

1 Enem 2013 No final do século XIX, as Grandes So-
ciedades carnavalescas alcançaram ampla popularidade 
entre os foliões cariocas. Tais sociedades cultivavam um 
pretensioso objetivo em relação à comemoração carna-
valesca em si mesma: com seus desfiles de carros enfei-
tados pelas principais ruas da cidade, pretendiam abolir 
o entrudo (brincadeira que consistia em jogar água nos 
foliões) e outras práticas difundidas entre a população 
desde os tempos coloniais, substituindo-os por formas de 
diversão que consideravam mais civilizadas, inspiradas 
nos carnavais de Veneza. Contudo, ninguém parecia dis-
posto a abrir mão de suas diversões para assistir ao 

carnaval das sociedades. O entrudo, na visão dos seus 
animados praticantes, poderia coexistir perfeitamente 
com os desfiles.

C. S. Pereira. Os senhores da alegria: a presença das mulheres nas 
Grandes Sociedades carnavalescas cariocas em fins do século XIX. In: 

M. C. P. Cunha. Carnavais e outras festas: ensaios de história social 
da cultura. Campinas: Unicamp; Cecult, 2002. (Adapt.).

Manifestações culturais como o carnaval também 
têm sua própria história, sendo constantemente rein-
ventadas ao longo do tempo. A atuação das Grandes 
Sociedades, descrita no texto, mostra que o Carnaval 
representava um momento em que as:
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A citação é uma estrofe da música “O mestre-sala 
dos mares”, de Aldir Blanc e João Bosco, composta 
em homenagem a João Cândido, o líder da Revolta 
da Chibata, ocorrida no Rio de Janeiro em 1910. Em 
termos sociológicos, a Revolta da Chibata foi um mo-
vimento social: 
(a) camponês, pois os seus integrantes expressavam 

valores e práticas coerentes com suas origens ru-
rais. 

(b) popular, pois foi efetivada pelos marinheiros de 
baixo escalão que reivindicavam o fim de castigos 
corporais. 

(c) messiânico, pois era motivada pelo milenarismo, 
crença em uma nova era de paz, justiça social e 
felicidade. 

(d) militar, pois foi uma sublevação dos altos oficiais 
da Marinha, explorando a fraqueza do regime re-
publicano. 

4 Fuvest 2013 Durante os primeiros tempos de sua 
existência, o PCB prosseguiu em seu processo de diferen-
ciação ideológica com o anarquismo, de onde provinha 
parte significativa de sua liderança e de sua militância. 
Nesse curso, foi necessário, no que se refere à questão 
parlamentar, também proceder a uma homogeneização 
de sua própria militância. Houve algumas tentativas de 
participação em eleições e de formulação de propostas a 
serem apresentadas à sociedade que se revelaram infrutí-
feras por questões conjunturais. A primeira vez em que 
isso ocorreu foi, em 1925, no município portuário paulista 
de Santos, onde os comunistas locais, apresentando-se 
pela legenda da Coligação Operária, tiveram um resulta-
do pífio. No entanto, como todos os atos pioneiros, essa 
participação deixou uma importante herança: a presença 
na cena política brasileira dos trabalhadores e suas reivin-
dicações. Estas, em particular, expressavam um acúmulo 
de anos de lutas do movimento operário brasileiro.

Dainis Karepovs. A classe operária vai ao Parlamento. São Paulo: 
Alameda, 2006. p.169.

A partir do texto, pode-se afirmar corretamente que: 
(a) as eleições de representantes parlamentares advindos 

de grupos comunistas e anarquistas foram frequen-
tes, desde a Proclamação da República, e provoca-
ram, inclusive, a chamada Revolução de 1930. 

(b) comunistas, anarquistas e outros grupos de re-
presentantes de trabalhadores eram formalmente 
proibidos de participar de eleições no Brasil des-
de a proclamação da República, cenário que só se 
modificaria com a Constituição de 1988. 

(a) distinções sociais eram deixadas de lado em nome 
da celebração. 

(b) aspirações cosmopolitas da elite impediam a rea-
lização da festa fora dos clubes. 

(c) liberdades individuais eram extintas pelas regras 
das autoridades públicas. 

(d) tradições populares se transformavam em matéria 
de disputas sociais. 

(e) perseguições policiais tinham caráter xenófobo 
por repudiarem tradições estrangeiras. 

2 UEG 2013 Leia o excerto que segue. 
Os subúrbios do Rio de Janeiro são a mais curiosa coisa 
em matéria de edificação da cidade. A topografia do lo-
cal, caprichosamente montanhosa, influiu decerto para tal 
aspecto, mais influíram, porém, os azares das construções. 
Nada mais irregular, mais caprichoso, mais sem plano 
qualquer pode ser imaginado. As casas surgiram como 
se fossem semeadas ao vento e, conforme as casas, as 
ruas se fizeram. Há algumas delas que começam largas 
como boulevards e acabam estreitas que nem vielas; dão 
voltas, circuitos inúteis e parecem fugir ao alinhamento 
reto com ódio tenaz e sagrado. 

Lima Barreto. Triste fim de Policarpo Quaresma. 
São Paulo: Penguin, 2011. p. 191. 

Nesse fragmento, o autor descreve a irregularidade do 
traçado das ruas cariocas. Com o propósito de criar 
uma cidade mais moderna, com ruas e avenidas mais 
retilíneas, é que se efetivou: 
(a) a derrubada do antigo morro do Castelo, durante o 

governo do presidente Campos Sales. 
(b) a derrubada dos cortiços da cidade promovida 

pelo sanitarista Oswaldo Cruz. 
(c) a reforma urbana promovida por Pereira Passos, a 

qual ficou conhecida como o “Bota-abaixo”. 
(d) o primeiro plano de se transferir a Capital Federal 

para a região Centro-Oeste. 

3 UEG 2013 Leia o fragmento. 
Glória a todas as lutas inglórias 
Que através da nossa história 
Não esquecemos jamais 
Salve o navegante negro 
Que tem por monumento 
As pedras pisadas do cais. 

João Bosco; Adir Blanc. O mestre-sala dos mares. 
In: Gilberto Cotrim. História global: Brasil e geral. 

São Paulo: Saraiva, 2002. p. 477. 
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(c) as primeiras décadas do século XX representam 
um período de grande diversidade político-par-
tidária no Brasil, o que favoreceu a emergência 
de variados grupos de esquerda, cuja excessiva 
divisão impediu-os de obter resultados eleitorais 
expressivos. 

(d) as experiências parlamentares envolvendo operá-
rios e camponeses, no Brasil da década de 1920, 
resultaram em sua presença dominante no cenário 
político nacional, após o colapso do primeiro re-
gime encabeçado por Getúlio Vargas. 

(e) as primeiras participações eleitorais de candida-
tos trabalhadores ganharam importância histórica, 
uma vez que a política partidária brasileira da cha-
mada Primeira República era dominada por gru-
pos oriundos de grandes elites econômicas. 

5 Unesp 2012 Nunca se viu uma campanha como 
esta, em que ambas as partes sustentaram ferozmente 
as suas aspirações opostas. Vencidos os inimigos, vós 
lhes ordenáveis que levantassem um viva à República e 
eles o levantavam à Monarquia e, ato contínuo, atira-
vam-se às fogueiras que incendiavam a cidade, conven-
cidos de que tinham cumprido o seu dever de fiéis 
defensores da Monarquia. 

Gazeta de Notícias, 28 out.1897. Apud Maria de Lourdes Monaco 
Janotti. Sociedade e política na Primeira República.

O texto é parte da ordem do dia, 06.10.1897, do Ge-
neral Artur Oscar e trata dos momentos finais de Ca-
nudos. Para o militar, o principal motivo da luta dos 
canudenses era a:  
(a) restauração monárquica, embora hoje saibamos 

que a rejeição à República era apenas uma das ra-
zões da rebeldia.  

(b) valorização dos senhores rurais, ligados ao mo-
narca, cujo poder era ameaçado pelo crescimento 
e enriquecimento das cidades.  

(c) restauração monárquica, que, hoje sabemos, era de 
fato a única razão da longa resistência dos sertanejos.  

(d) valorização do meio rural, embora hoje saibamos 
que Antônio Conselheiro não apoiava os incên-
dios provocados por monarquistas nas cidades 
republicanas.  

(e) restauração monárquica, o que fez com que a luta 
de Antônio Conselheiro recebesse amplo apoio 
dos monarquistas do sul do Brasil.  

6 Unesp 2012 A Coluna Prestes, que percorreu 
cerca de 25 mil quilômetros no interior do Brasil en-
tre 1924 e 1927, associa-se: 
(a) ao florianismo, do qual se originou, e ao repúdio 

às fraudes eleitorais da Primeira República.  
(b) à tentativa de implantação de um poder popular, 

expressa na defesa de pressupostos marxistas.  
(c) ao movimento tenentista, do qual foi oriunda, e 

à tentativa de derrubar o Presidente Artur Ber-
nardes.  

(d) à crítica ao caráter oligárquico da Primeira Re-
pública e ao apoio à candidatura presidencial de 
Getúlio Vargas.  

(e) ao esforço de implantação de um regime militar 
e à primeira mobilização política de massas na 
história brasileira.  

7 UFSC 2008 Na década de 1920, eclode no Brasil 
um descontentamento de um setor militar, o qual fi-
cou conhecido como “tenentismo”.
Em relação a esse assunto, é correto afirmar que:
01 o movimento tenentista pregava a moralização da 

vida pública e a defesa dos interesses nacionais.
02 dentre sua liderança, destacou-se Luís Carlos 

Prestes, que liderou a “Coluna Prestes” e percor-
reu mais de 24.000 km pelo interior do Brasil. Seu 
maior objetivo era depor o governo de Getúlio 
Vargas.

04 a “Coluna Prestes” propunha a destituição do 
presidente Artur Bernardes e da República Oli-
gárquica.

08 o movimento tenentista foi fortalecido no sertão 
nordestino com o apoio decisivo de “Lampião”, 
líder dos cangaceiros.

16 a “Coluna Prestes” nunca foi derrotada pelas 
tropas do Exército. No entanto, internou-se na 
Bolívia, onde se dispersou em 1927. Seu líder 
maior, Luís Carlos Prestes, fi cou conhecido como 
“Cavaleiro da Esperança”.

Soma =     

GUIA DE ESTUDO
História / Livro 3 / Frente 1 / Capítulo 8
I.  Leia as páginas de 18 a 22.
II. Faça os exercícios 3, 6 e 7 da seção “Revisando”.
III. Faça os exercícios propostos 29, 30, 34, 44 e 46.

Anotações 
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(c) as primeiras décadas do século XX representam 
um período de grande diversidade político-par-
tidária no Brasil, o que favoreceu a emergência 
de variados grupos de esquerda, cuja excessiva 
divisão impediu-os de obter resultados eleitorais 
expressivos. 

(d) as experiências parlamentares envolvendo operá-
rios e camponeses, no Brasil da década de 1920, 
resultaram em sua presença dominante no cenário 
político nacional, após o colapso do primeiro re-
gime encabeçado por Getúlio Vargas. 

(e) as primeiras participações eleitorais de candida-
tos trabalhadores ganharam importância histórica, 
uma vez que a política partidária brasileira da cha-
mada Primeira República era dominada por gru-
pos oriundos de grandes elites econômicas. 
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lhes ordenáveis que levantassem um viva à República e 
eles o levantavam à Monarquia e, ato contínuo, atira-
vam-se às fogueiras que incendiavam a cidade, conven-
cidos de que tinham cumprido o seu dever de fiéis 
defensores da Monarquia. 

Gazeta de Notícias, 28 out.1897. Apud Maria de Lourdes Monaco 
Janotti. Sociedade e política na Primeira República.

O texto é parte da ordem do dia, 06.10.1897, do Ge-
neral Artur Oscar e trata dos momentos finais de Ca-
nudos. Para o militar, o principal motivo da luta dos 
canudenses era a:  
(a) restauração monárquica, embora hoje saibamos 

que a rejeição à República era apenas uma das ra-
zões da rebeldia.  

(b) valorização dos senhores rurais, ligados ao mo-
narca, cujo poder era ameaçado pelo crescimento 
e enriquecimento das cidades.  

(c) restauração monárquica, que, hoje sabemos, era de 
fato a única razão da longa resistência dos sertanejos.  

(d) valorização do meio rural, embora hoje saibamos 
que Antônio Conselheiro não apoiava os incên-
dios provocados por monarquistas nas cidades 
republicanas.  

(e) restauração monárquica, o que fez com que a luta 
de Antônio Conselheiro recebesse amplo apoio 
dos monarquistas do sul do Brasil.  

6 Unesp 2012 A Coluna Prestes, que percorreu 
cerca de 25 mil quilômetros no interior do Brasil en-
tre 1924 e 1927, associa-se: 
(a) ao florianismo, do qual se originou, e ao repúdio 

às fraudes eleitorais da Primeira República.  
(b) à tentativa de implantação de um poder popular, 

expressa na defesa de pressupostos marxistas.  
(c) ao movimento tenentista, do qual foi oriunda, e 

à tentativa de derrubar o Presidente Artur Ber-
nardes.  

(d) à crítica ao caráter oligárquico da Primeira Re-
pública e ao apoio à candidatura presidencial de 
Getúlio Vargas.  

(e) ao esforço de implantação de um regime militar 
e à primeira mobilização política de massas na 
história brasileira.  

7 UFSC 2008 Na década de 1920, eclode no Brasil 
um descontentamento de um setor militar, o qual fi-
cou conhecido como “tenentismo”.
Em relação a esse assunto, é correto afirmar que:
01 o movimento tenentista pregava a moralização da 

vida pública e a defesa dos interesses nacionais.
02 dentre sua liderança, destacou-se Luís Carlos 

Prestes, que liderou a “Coluna Prestes” e percor-
reu mais de 24.000 km pelo interior do Brasil. Seu 
maior objetivo era depor o governo de Getúlio 
Vargas.

04 a “Coluna Prestes” propunha a destituição do 
presidente Artur Bernardes e da República Oli-
gárquica.

08 o movimento tenentista foi fortalecido no sertão 
nordestino com o apoio decisivo de “Lampião”, 
líder dos cangaceiros.

16 a “Coluna Prestes” nunca foi derrotada pelas 
tropas do Exército. No entanto, internou-se na 
Bolívia, onde se dispersou em 1927. Seu líder 
maior, Luís Carlos Prestes, fi cou conhecido como 
“Cavaleiro da Esperança”.

Soma =     

GUIA DE ESTUDO
História / Livro 3 / Frente 1 / Capítulo 8
I.  Leia as páginas de 18 a 22.
II. Faça os exercícios 3, 6 e 7 da seção “Revisando”.
III. Faça os exercícios propostos 29, 30, 34, 44 e 46.

Anotações 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resoluções  Exercícios de Sala

1  Alternativa: D.
 O crescimento das cidades gerou a disseminação de formas de diversão popular, das quais o Carnaval era uma das mais 

pujantes. Cabe lembrar, entretanto, que mesmo nele persistiam os mecanismos de segregação social, com as Grandes 
Sociedades organizadas procurando sobrepor-se às manifestações essencialmente populares.

2  Alternativa: C.
 A reforma urbana do prefeito Pereira Passos inseriu-se no contexto da modernização e sanitarização pretendida e propagandeada 

pela nova ordem republicana. A destruição dos casebres, cortiços e quiosques do centro do Rio de Janeiro, com a abertura 
de avenidas largas e grandes espaços abertos, promoveu a expulsão de uma camada pobre das regiões centrais, provocando 
fortes reações sociais que deram origem à Revolta da Vacina. Vale notar que a reforma sanitária de Osvaldo Cruz ocorreu no 
mesmo contexto e, em parte, possuía o mesmo espírito elitista, apesar de ter como foco a questão específica das doenças e 
epidemias.

3  Alternativa: B.
 A Revolta da Chibata, liderada por João Cândido, foi uma reação dos marinheiros das mais baixas patentes, oriundos dos 

setores mais pobres da sociedade, inclusive descendentes de escravos. Eles se voltaram contra o péssimo tratamento, que 
incluía castigos físicos, e as condições de trabalho que eram impostas a eles por uma oficialidade em grande parte oriunda 
das elites sociais.

4  Alternativa: E.
 Os elementos descritos no texto mostram uma tentativa dos comunistas de se diferenciarem dos anarquistas (que negavam 

qualquer participação em órgãos do Estado), visando criar uma participação parlamentar. Tratava-se de uma iniciativa coberta 
de significados, dado o caráter até então exclusivamente elitista da vida política na República Velha.

5  Alternativa: A.
 O movimento de Canudos, liderado pelo beato Antônio Conselheiro, reuniu sertanejos pobres da região Nordeste, cansados 

da exploração cotidiana exercida pelos fazendeiros e seus jagunços, e fortalecidos pelo sentimento religioso de salvação 
eterna, garantida pela crença no retorno de D. Sebastião. Conselheiro e seus seguidores criticavam o governo republicano, 
dentre outras coisas, pela separação da Igreja, julgando que o distanciamento entre governo e Igreja representava uma traição 
à religião.

6  Alternativa: C.
 A Coluna Prestes, de 1925 a 27, foi o ponto culminante do tenentismo. Esse movimento teve origem na luta contra as 

estruturas políticas da República Velha, tendo como objetivo explícito a derrubada do Presidente Artur Bernardes.

7  Soma = 21
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Velha e Revolução de 1930

131HISTÓRIATETRA III

Nestas aulas, mostra-se o desembocar das crises 
políticas que marcaram a década de 1920, agravadas 
pela situação econômica que se prenunciava a partir 
da crise financeira de 1929. O efeito imediato foi a 
Revolução de 1930, significando a queda da Repú-
blica Velha e um novo pacto político no Brasil com a 
era Vargas.

Atente aos seguintes temas:
• o agravamento da crise econômica no governo 

Washington Luís.
• as articulações políticas de oposição: a forma-

ção da Aliança Liberal.
• as dissensões oligárquicas ampliando-se à me-

dida que a crise ganha corpo.
• a Crise de 1929 e seus efeitos no Brasil.
• a eleição em si.
• o movimento militar e a deposição de Washington 

Luís.

A Revolução de 1930
A. O governo Washington Luís (1926-1930)

1. A perspectiva de normalização política:
– a suspensão do estado de sítio.
– o fi m da censura.
– a anistia aos presos políticos do governo ante-

rior.
2. A política de estabilização fi nanceira.
3. A crise econômica:
– o prenúncio da Crise de 1929.

B. A sucessão
1. A candidatura Getúlio Vargas:
– o apoio dos Estados menores.
2. A quebra da Bolsa de Nova York:
– o pânico do setor cafeeiro.
– a pressão sobre Washington Luís.

 3. A indicação de Júlio Prestes, paulista, como 
candidato do governo, contrariando a oligar-
quia mineira.

4.  A reação da oligarquia mineira:
– o apoio a Getúlio Vargas.
5. A formação da Aliança Liberal:
– Vargas (presidente) e João Pessoa (vice).
– apoio dos Estados menores, Minas Gerais, in-

telectuais, setores médios, movimento operá-
rio, tenentes e do Partido Democrático (SP).

6. A eleição:
– vitória de Júlio Prestes.
– a indignação nacional e as denúncias de 

fraude.
C. A Revolução

1. O assassinato de João Pessoa no Recife.
2. O agravamento da comoção social.

 3. O movimento de tropas em direção ao Rio de 
Janeiro.

4. A ação do Exército:
– a deposição de Washington Luís.
– a formação de uma junta militar.
– a entrega do poder a Vargas.

1 UFPE 2012 O movimento de 1930 criou muitas 
expectativas na vida política brasileira. Não há que 
negar a sua importância na reorganização do poder 
central e nas mudanças administrativas do Estado. No 
entanto, não devemos esquecer que, nas primeiras dé-
cadas republicanas, a sociedade mostrou inquietações 
e exigiu mudanças. Muitas manifestações operárias 
aconteceram, mostrando que não existia, apenas, a ar-
rogância do coronelismo. A participação do operaria-
do se deu: 

  na estruturação de partidos nacionais, com pro-
gramas marxistas, atuantes na região Sudeste, 
com presença destacada de imigrantes. 

  na organização de greves nas grandes cidades, 
com reivindicações que traziam críticas ao go-
verno e às extensas jornadas de trabalho. 

  na formulação de propostas contra a dominação 
capitalista, todas de base anarquista e contra a 
existência das monoculturas. 

  na articulação política dos sindicatos que criti-
cavam a produção burguesa e defendiam, com 
frequência, a democracia parlamentar. 

  nas atividades contra a exploração do trabalho 
e na busca de organizar os sindicatos de forma 
mais combativa. 

Exercícios de Sala

Orientações 

Explicar como as crises enfrentadas pelo governo Washington Luís, e agravadas pela crise econômica de 
1929, culminaram na Revolução de 1930 e na ascensão de Getúlio Vargas ao poder. Atentar para a formação 
da Aliança Liberal, a reação da oligarquia mineira frente à candidatura de Júlio Prestes pelo governo, as 
denúncias de fraude na eleição, o assassinato de João Pessoa no Recife e a formação da junta militar que 
depôs Washington Luís e entregou o poder a Vargas.
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2 Enem 2011  É difícil encontrar um texto sobre a Pro-
clamação da República no Brasil que não cite a afirma-
ção de Aristides Lobo, no Diário Popular de São Paulo, de 
que “o povo assistiu àquilo bestializado”. Essa versão foi 
relida pelos enaltecedores da Revolução de 1930, que 
não descuidaram da forma republicana, mas realçaram 
a exclusão social, o militarismo e o estrangeirismo da fór-
mula implantada em 1889. Isto porque o Brasil brasileiro 
teria nascido em 1930.

M. T. C.  Mello. A república consentida: cultura democrática e 
científica no final do Império. Rio de Janeiro: FGV, 2007. (Adapt.).

O texto defende que a consolidação de uma determi-
nada memória sobre a Proclamação da República no 
Brasil teve, na Revolução de 1930, um de seus mo-
mentos mais importantes. Os defensores da Revolução 
de 1930 procuraram construir uma visão negativa para 
os eventos de 1889, porque esta era uma maneira de: 
(a) valorizar as propostas políticas democráticas e li-

berais vitoriosas.  
(b) resgatar simbolicamente as figuras políticas liga-

das à Monarquia.  
(c) criticar a política educacional adotada durante a 

República Velha.  
(d) legitimar a ordem política inaugurada com a che-

gada desse grupo ao poder.  
(e) destacar a ampla participação popular obtida no 

processo da Proclamação.  

3  Unesp 2013
Os caminhões rodando, as carroças rodando,
Rápidas as ruas se desenrolando,
Rumor surdo e rouco, estrépitos, estalidos...
E o largo coro de ouro das sacas de café!...
Na confluência o grito inglês da São Paulo Railway...
Mas as ventaneiras da desilusão! a baixa do café!...

Mário de Andrade. “Paisagem n° 4”. In: Poesias completas, 1987.

O poema de Mário de Andrade, escrito em 1922, re-
vela características da cidade de São Paulo na época. 
Entre elas, podemos citar: 
(a) o desinteresse dos cafeicultores em controlar o 

preço do café no mercado internacional. 
(b) o limitado crescimento econômico, que eliminou 

o peso e a influência da capital paulista nas deci-
sões do Governo Federal. 

(c) a harmonização social, após o período de revoltas 
sociais do início da República. 

(d) a hegemonia do capital estrangeiro, que impedia o 
crescimento da burguesia nacional. 

(e) a persistência de aspectos tradicionais durante o 
processo de modernização e reurbanização. 

4 Enem 2007 São Paulo, 18 de agosto de 1929.
Carlos [Drummond de Andrade],
Achei graça e gozei com o seu entusiasmo pela candida-
tura Getúlio Vargas – João Pessoa. É. Mas veja como es-
tamos... trocados. Esse entusiasmo devia ser meu e sou 
eu que conservo o ceticismo que deveria ser de você. 
[...].
Eu... eu contemplo numa torcida apenas simpática a can-
didatura Getúlio Vargas, que antes desejara tanto. Mas 
pra mim, presentemente, essa candidatura (única aceitá-
vel, está claro) fica manchada por essas pazes fragílimas 
de governistas mineiros, gaúchos, paraibanos [...], com 
democráticos paulistas (que pararam de atacar o Bernar-
des) e oposicionistas cariocas e gaúchos. Tudo isso não 
me entristece. Continuo reconhecendo a existência de 
males necessários, porém me afasta do meu país e da 
candidatura Getúlio Vargas. Repito: única aceitável.
Mário [de Andrade]

Renato Lemos. Bem traçadas linhas: a história do Brasil em cartas 
pessoais. Rio de Janeiro: Bom Texto, 2004. p. 305.

Acerca da crise política ocorrida em fins da Primeira 
República, a carta do paulista Mário de Andrade ao 
mineiro Carlos Drummond de Andrade revela:
(a) a simpatia de Drummond pela candidatura Vargas 

e o desencanto de Mário de Andrade com as com-
posições políticas sustentadas por Vargas.

(b) a veneração de Drummond e Mário de Andrade ao 
gaúcho Getúlio Vargas, que se aliou à oligarquia 
cafeeira de São Paulo.

(c) a concordância entre Mário de Andrade e Drummond 
quanto ao caráter inovador de Vargas, que fez uma 
ampla aliança para derrotar a oligarquia mineira.

(d) a discordância entre Mário de Andrade e Drummond 
sobre a importância da aliança entre Vargas e o 
paulista Júlio Prestes nas eleições presidenciais.

(e) o otimismo de Mário de Andrade em relação a 
Getúlio Vargas, que se recusara a fazer alianças 
políticas para vencer as eleições.

Anotações 
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2 Enem 2011  É difícil encontrar um texto sobre a Pro-
clamação da República no Brasil que não cite a afirma-
ção de Aristides Lobo, no Diário Popular de São Paulo, de 
que “o povo assistiu àquilo bestializado”. Essa versão foi 
relida pelos enaltecedores da Revolução de 1930, que 
não descuidaram da forma republicana, mas realçaram 
a exclusão social, o militarismo e o estrangeirismo da fór-
mula implantada em 1889. Isto porque o Brasil brasileiro 
teria nascido em 1930.

M. T. C.  Mello. A república consentida: cultura democrática e 
científica no final do Império. Rio de Janeiro: FGV, 2007. (Adapt.).

O texto defende que a consolidação de uma determi-
nada memória sobre a Proclamação da República no 
Brasil teve, na Revolução de 1930, um de seus mo-
mentos mais importantes. Os defensores da Revolução 
de 1930 procuraram construir uma visão negativa para 
os eventos de 1889, porque esta era uma maneira de: 
(a) valorizar as propostas políticas democráticas e li-

berais vitoriosas.  
(b) resgatar simbolicamente as figuras políticas liga-

das à Monarquia.  
(c) criticar a política educacional adotada durante a 

República Velha.  
(d) legitimar a ordem política inaugurada com a che-

gada desse grupo ao poder.  
(e) destacar a ampla participação popular obtida no 

processo da Proclamação.  

3  Unesp 2013
Os caminhões rodando, as carroças rodando,
Rápidas as ruas se desenrolando,
Rumor surdo e rouco, estrépitos, estalidos...
E o largo coro de ouro das sacas de café!...
Na confluência o grito inglês da São Paulo Railway...
Mas as ventaneiras da desilusão! a baixa do café!...

Mário de Andrade. “Paisagem n° 4”. In: Poesias completas, 1987.

O poema de Mário de Andrade, escrito em 1922, re-
vela características da cidade de São Paulo na época. 
Entre elas, podemos citar: 
(a) o desinteresse dos cafeicultores em controlar o 

preço do café no mercado internacional. 
(b) o limitado crescimento econômico, que eliminou 

o peso e a influência da capital paulista nas deci-
sões do Governo Federal. 

(c) a harmonização social, após o período de revoltas 
sociais do início da República. 

(d) a hegemonia do capital estrangeiro, que impedia o 
crescimento da burguesia nacional. 

(e) a persistência de aspectos tradicionais durante o 
processo de modernização e reurbanização. 

4 Enem 2007 São Paulo, 18 de agosto de 1929.
Carlos [Drummond de Andrade],
Achei graça e gozei com o seu entusiasmo pela candida-
tura Getúlio Vargas – João Pessoa. É. Mas veja como es-
tamos... trocados. Esse entusiasmo devia ser meu e sou 
eu que conservo o ceticismo que deveria ser de você. 
[...].
Eu... eu contemplo numa torcida apenas simpática a can-
didatura Getúlio Vargas, que antes desejara tanto. Mas 
pra mim, presentemente, essa candidatura (única aceitá-
vel, está claro) fica manchada por essas pazes fragílimas 
de governistas mineiros, gaúchos, paraibanos [...], com 
democráticos paulistas (que pararam de atacar o Bernar-
des) e oposicionistas cariocas e gaúchos. Tudo isso não 
me entristece. Continuo reconhecendo a existência de 
males necessários, porém me afasta do meu país e da 
candidatura Getúlio Vargas. Repito: única aceitável.
Mário [de Andrade]

Renato Lemos. Bem traçadas linhas: a história do Brasil em cartas 
pessoais. Rio de Janeiro: Bom Texto, 2004. p. 305.

Acerca da crise política ocorrida em fins da Primeira 
República, a carta do paulista Mário de Andrade ao 
mineiro Carlos Drummond de Andrade revela:
(a) a simpatia de Drummond pela candidatura Vargas 

e o desencanto de Mário de Andrade com as com-
posições políticas sustentadas por Vargas.

(b) a veneração de Drummond e Mário de Andrade ao 
gaúcho Getúlio Vargas, que se aliou à oligarquia 
cafeeira de São Paulo.

(c) a concordância entre Mário de Andrade e Drummond 
quanto ao caráter inovador de Vargas, que fez uma 
ampla aliança para derrotar a oligarquia mineira.

(d) a discordância entre Mário de Andrade e Drummond 
sobre a importância da aliança entre Vargas e o 
paulista Júlio Prestes nas eleições presidenciais.

(e) o otimismo de Mário de Andrade em relação a 
Getúlio Vargas, que se recusara a fazer alianças 
políticas para vencer as eleições.
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5 Mackenzie 2012

Atribui-se ao governador mineiro Antônio Carlos 
uma frase que simboliza a tensão existente no Bra-
sil, em 1930: “Façamos a revolução, antes que o povo 
a faça.” Tal demonstração de preocupação, por parte 
das elites da Aliança Liberal, mostra que elas tinham 
consciência de que era necessário agir para assumir o 
controle político e conter as insatisfações populares. A 
respeito da Revolução de 1930, como ilustra a foto da 
época, é correto afirmar que: 
(a) a ascensão do gaúcho Getúlio Vargas, como novo 

presidente, representava a aliança das antigas oli-
garquias e também dos setores sociais urbanos e 
do tenentismo, aparentemente vitorioso dentro 
das Forças Armadas. O compromisso entre esses 
grupos era o de permanência do sistema econômi-
co e político do governo anterior com o apoio das 
Forças Armadas. 

(b) a Revolução de 1930 não pode ser considera-
da um rompimento decisivo na história do país, 
pois além da permanência de grupos ligados ao 
governo anterior, não ocorreu nenhuma mudança 
no sistema representativo brasileiro. Continuamos 
verificando a defesa dos interesses políticos e eco-
nômicos de uma única categoria social e o prestí-
gio dos militares. 

(c) os que assumiram o poder, com a Revolução de 
1930, buscaram, de todas as maneiras, criar a ima-
gem de um Brasil totalmente diferente a partir do 
levante. Podemos considerar tal episódio político 
como sendo a vitória da burguesia industrial sobre 
as tradicionais oligarquias cafeeiras e que as For-
ças Armadas promoveriam a integração e a união 
nacional. 

GUIA DE ESTUDO
História / Livro 3 / Frente 1 / Capítulo 8
I.  Leia as páginas de 22 a 24.
II. Faça o exercício 8 da seção “Revisando”.
III. Faça os exercícios propostos de 48 a 51 e 58.

(d) a derrota do paulista Júlio Prestes, nas eleições 
presidenciais de 1930, precipitou o levante revo-
lucionário, responsável por entregar o poder a Ge-
túlio Vargas, que governou durante 15 anos. Para 
se manter na liderança política, o político gaúcho 
contou com o apoio irrestrito das Forças Armadas.

(e) ao assumir o comando político da nação, logo 
após o movimento de 1930, Getúlio Vargas di-
vulgou imagens envergando um uniforme militar, 
influenciando a opinião pública de que, sob sua li-
derança, iniciava-se um novo período de combate 
aos males da Velha República e em prol da ordem 
e do progresso. 

Anotações 
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Resoluções  Exercícios de Sala

1  F; V; F; F; V.
 Embora o programa de Vargas apontasse na direção de um maior entendimento com os trabalhadores urbanos, esse 

entendimento dar-se-ia sob controle direto do governo, sem abrir qualquer espaço para a organização independente dos 
trabalhadores e muito menos para ideias comunistas, tornando a primeira afirmação errada. Também não houve na Era 
Vargas, qualquer espaço para o anarquismo ou para as críticas ao Capitalismo, como é dito na terceira e na quarta afirmações.

2  Alternativa: D.
 Segundo o texto, aqueles que chegaram ao poder em 1930 valorizavam a República, porém criticavam suas características 

políticas, e isso pode ser entendido na medida em que o novo grupo que chegou ao poder, o fez exatamente eliminando o 
grupo que proclamou a República e instituiu um modelo baseado no coronelismo e no voto de cabresto.

3  Alternativa: E.
 A conjuntura que evidenciava os centros urbanos brasileiros durante a década de 1920 era marcada por um crescimento 

da atividade industrial, dos setores urbanos e do movimento operário. Ao mesmo tempo, persistiam mecanismos de garantia 
das estruturas elitistas, como a proibição às organizações operárias. Cabe lembrar também que os capitais que geraram a 
industrialização, em São Paulo, por exemplo, eram provenientes do mesmo setor cafeeiro que dominava a cena política.

4  Alternativa: D.
 O tom empregado por Mário de Andrade denota uma clara descrença em relação aos rumos que seriam empreendidos ao 

país no caso de uma vitória de Vargas. Ao mesmo tempo em que Drummond era um entusiasta de sua candidatura, que ele 
via como modernizadora da vida do país, Mário mantém-se cético, mesmo reconhecendo ser a única candidatura aceitável.

5  Alternativa: E.
 Vargas procurou apresentar-se como o líder de uma insurreição militar, lançando as bases para seu projeto de um poder forte, 

no qual o Estado atuaria como um elemento de equilíbrio entre as várias forças que sustentavam a nova ordem.

Anotações 
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Era Vargas:
Governo Provisório (1930-1934)

Estas aulas marcam o início de uma nova fase na 
vida republicana brasileira. O esgotamento do domí-
nio exclusivo do setor cafeeiro abriu espaço para um 
novo pacto político, o qual, na ausência de um setor 
claramente hegemônico, só pôde sustentar-se apoia-
do em um governo forte e rigidamente centralizador. 
Note que, mesmo antes do Estado Novo (a ditadura 
propriamente dita de Vargas), toda a tendência é de 
uma centralização cada vez maior do poder. A própria 
Constituição de 1934 dá a Vargas o poder de instaurar 
uma ditadura no momento que achasse mais conve-
niente, sem que o Congresso tivesse mecanismos para 
impedi-lo.

Atente aos seguintes temas:
• a formação do Estado após 1930.
• a Revolução Constitucionalista de 1932.
• a legislação trabalhista e a legislação eleitoral.
• as características da política econômica de Vargas.
• a Constituinte.

O Governo Provisório (1930-1934)
A. A eliminação de todas as instituições da Repúbli-

ca Velha
1. O fechamento do Congresso.
2. A nomeação de interventores para os Estados.
3. A suspensão da Constituição.

B. Características políticas
1. A rígida centralização.
2. A utilização dos tenentes como elemento de 

apoio.
C. A prática econômica

1. A manutenção das compras de excedentes de 
café:

– as queimas a partir de 1931.

D. A Revolução Constitucionalista de 1932
1. A luta da oligarquia paulista pela retomada do 

poder:
– a questão da ilegalidade como arma de propa-

ganda.
2. O apoio dos setores médios, intelectuais e de 

estudantes:
– a criação da FUP (Frente Única Paulista: 

aliança entre o PRP e o PD).
3. As manifestações públicas e a repressão poli-

cial:
– o MMDC.
4. A luta armada:
– o isolamento político e militar de São Paulo.
– a vitória das forças varguistas.

E. A consolidação do governo Vargas
1. A legislação eleitoral:
– o voto universal, inclusivo, feminino e secreto.
– a criação da Justiça Eleitoral.
2. A legislação trabalhista:
– as primeiras leis de proteção ao trabalhador.
– a criação do Ministério do Trabalho.
– a representação classista no Legislativo.
3. A convocação da Assembleia Constituinte.

F. A Constituição (1934)
1. O fortalecimento do Poder Executivo.
2. Mandato presidencial de 4 anos.
3. Eleições diretas para todos os cargos.
4. A incorporação da legislação trabalhista.
5. Primeiro presidente eleito na Constituinte:
– Vargas eleito por aclamação.

Exercícios de Sala

1 Uerj 2007 A passagem da década de 1920 para 
1930 trouxe a afirmação de uma nova forma de expres-
são: o cinema. No Brasil, o sucesso das chanchadas da 
Cinédia refletiu o impacto de transformações sociais 
sobre a cultura.
Indique duas mudanças, uma política e outra econômica, 
vivenciadas pela sociedade brasileira na década de 1930 
e aponte uma razão que explique o sucesso das chan-
chadas entre os segmentos populares urbanos da época.

O conjunto 
Trio de Ouro, 
formado 
por Dalva 
de Oliveira, 
Herivelto 
Martins e 
Nylo Chagas, 
participou 
de diversos 
filmes da 
Cinédia.
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Orientações 

Abordar o início da era Vargas e sua busca pela formação de um governo forte e centralizador. Nesse 
sentido, deve-se atentar para a eliminação de instituições da República Velha, fechamento do Congresso, por 
exemplo, bem como para a continuação da intervenção econômica com a compra do excedente do café e as 
queimas do produto a partir de 1931.
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Era Vargas:
Governo Provisório (1930-1934)

Estas aulas marcam o início de uma nova fase na 
vida republicana brasileira. O esgotamento do domí-
nio exclusivo do setor cafeeiro abriu espaço para um 
novo pacto político, o qual, na ausência de um setor 
claramente hegemônico, só pôde sustentar-se apoia-
do em um governo forte e rigidamente centralizador. 
Note que, mesmo antes do Estado Novo (a ditadura 
propriamente dita de Vargas), toda a tendência é de 
uma centralização cada vez maior do poder. A própria 
Constituição de 1934 dá a Vargas o poder de instaurar 
uma ditadura no momento que achasse mais conve-
niente, sem que o Congresso tivesse mecanismos para 
impedi-lo.

Atente aos seguintes temas:
• a formação do Estado após 1930.
• a Revolução Constitucionalista de 1932.
• a legislação trabalhista e a legislação eleitoral.
• as características da política econômica de Vargas.
• a Constituinte.

O Governo Provisório (1930-1934)
A. A eliminação de todas as instituições da Repúbli-

ca Velha
1. O fechamento do Congresso.
2. A nomeação de interventores para os Estados.
3. A suspensão da Constituição.

B. Características políticas
1. A rígida centralização.
2. A utilização dos tenentes como elemento de 

apoio.
C. A prática econômica

1. A manutenção das compras de excedentes de 
café:

– as queimas a partir de 1931.

D. A Revolução Constitucionalista de 1932
1. A luta da oligarquia paulista pela retomada do 

poder:
– a questão da ilegalidade como arma de propa-

ganda.
2. O apoio dos setores médios, intelectuais e de 

estudantes:
– a criação da FUP (Frente Única Paulista: 

aliança entre o PRP e o PD).
3. As manifestações públicas e a repressão poli-

cial:
– o MMDC.
4. A luta armada:
– o isolamento político e militar de São Paulo.
– a vitória das forças varguistas.

E. A consolidação do governo Vargas
1. A legislação eleitoral:
– o voto universal, inclusivo, feminino e secreto.
– a criação da Justiça Eleitoral.
2. A legislação trabalhista:
– as primeiras leis de proteção ao trabalhador.
– a criação do Ministério do Trabalho.
– a representação classista no Legislativo.
3. A convocação da Assembleia Constituinte.

F. A Constituição (1934)
1. O fortalecimento do Poder Executivo.
2. Mandato presidencial de 4 anos.
3. Eleições diretas para todos os cargos.
4. A incorporação da legislação trabalhista.
5. Primeiro presidente eleito na Constituinte:
– Vargas eleito por aclamação.

Exercícios de Sala

1 Uerj 2007 A passagem da década de 1920 para 
1930 trouxe a afirmação de uma nova forma de expres-
são: o cinema. No Brasil, o sucesso das chanchadas da 
Cinédia refletiu o impacto de transformações sociais 
sobre a cultura.
Indique duas mudanças, uma política e outra econômica, 
vivenciadas pela sociedade brasileira na década de 1930 
e aponte uma razão que explique o sucesso das chan-
chadas entre os segmentos populares urbanos da época.

O conjunto 
Trio de Ouro, 
formado 
por Dalva 
de Oliveira, 
Herivelto 
Martins e 
Nylo Chagas, 
participou 
de diversos 
filmes da 
Cinédia.
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2 Unicamp 2013 Em janeiro de 1932, o aniversário de 
São Paulo foi comemorado com enorme comício na Pra-
ça da Sé. A multidão empunhava bandeiras do Estado, 
além de cartazes com palavras de ordem como “Tudo 
pelo Brasil! Tudo por São Paulo!”, “Abaixo a ditadura!”, 
ou ainda “Constituição é Ordem e Justiça!”.

Ilka Stern Cohen. “Quando perder é vencer”. Revista de História da 
Biblioteca Nacional. Rio de Janeiro, jul. 2012. Disponível em: 

<www.revistadehistoria.com.br/secao/dossie-imigracao-italiana/
quando-perder-e-vencer>. Acesso em: 5 out. 2012.

a) Aponte dois aspectos que contribuíram para a 
tensão entre o governo Vargas e o Estado de São 
Paulo, em 1932.

b) Explique por que a Constituinte era uma reivin-
dicação dos paulistas. 

3 Fuvest 2012 O Estado de compromisso, expressão do 
reajuste nas relações internas das classes dominantes, corres-
ponde, por outro lado, a uma nova forma do Estado, que se 
caracteriza pela maior centralização, o intervencionismo am-
pliado e não restrito apenas à área do café, o estabelecimen-
to de uma certa racionalização no uso de algumas fontes 
fundamentais de riqueza pelo Capitalismo internacional [...]. 

Boris Fausto. A revolução de 1930. Historiografia e história. 
São Paulo: Brasiliense, 1987, p. 109-110.

Segundo o texto, o Estado de compromisso corres-
pondeu, no Brasil do período posterior a 1930: 
(a) à retomada do comando político pela elite cafei-

cultora do Sudeste brasileiro.  
(b) ao primeiro momento de intervenção governa-

mental na economia brasileira.  
(c) à reorientação da política econômica, com maior 

presença do Estado na economia.  
(d) ao esforço de eliminar os problemas sociais inter-

nos gerados pelo Capitalismo internacional.  
(e) à ampla democratização nas relações políticas, 

trabalhistas e sociais.  

4 UFU 2007 Após a chamada “Revolução de 30”, o 
governo Vargas foi marcado por disputas ideológicas e 
movimentos políticos, envolvendo facções de São Pau-
lo, tenentes, comunistas e integralistas. Até o golpe do 
Estado Novo, em 1937, os acontecimentos mais ex-
pressivos foram a Revolta de 1932, a convocação da 
Constituinte de 1934 e a Intentona Comunista, de 1935.
A respeito desse contexto, marque a alternativa in-
correta. 
(a) A AIB (Aliança Integralista Brasileira), comandada 

por Plínio Salgado, constituiu um movimento supra-
partidário nacionalista, contrário ao liberalismo e ao 
Socialismo, defendendo um Estado forte e autoritário. 

Essa organização foi atraída por Vargas e incorporada 
ao governo logo depois de apoiar o golpe de 1937.

(b) Em 1932, eclodiu em São Paulo a chamada 
Revolução Constitucionalista, liderada pela 
oligarquia cafeeira paulista e pelo Partido De-
mocrático, exigindo a convocação da Assem-
bleia Constituinte a fim de limitar os poderes da 
presidência e restaurar a autonomia dos Esta-
dos. Apesar da derrota dos rebeldes, o governo 
convocou a Constituinte.

(c) A Constituição de 1934 manteve o princípio 
da Federação, incorporou direitos trabalhistas, 
criou o serviço militar obrigatório, o ensino pri-
mário gratuito e a extensão do direito de voto às 
mulheres.

(d) A ANL (Aliança Nacional Libertadora), liderada 
por Luís Carlos Prestes, aglutinava alguns tenentes, 
operários, intelectuais, membros da classe média, 
entre outros, combatendo o nazifascismo. Na tenta-
tiva de tomar o poder pelas armas, organizou a In-
tentona Comunista, em 1935. Derrotada, a rebelião 
serviu de pretexto para a instauração do estado de 
sítio e para a preparação do golpe de 1937.

5 Unifesp 2008 A política do Estado brasileiro, de-
pois da Revolução de 1930, nas palavras do cientista 
político Décio Saes, “será combatida pelo seu caráter 
‘intervencionista’ e pelo ‘artificialismo’ dos seus efeitos; 
de outro lado, a política de reconhecimento das classes 
trabalhadoras urbanas será criticada pelo seu caráter 
‘demagógico’, ‘massista’ e ‘antielitista’”.

História Geral da Civilização Brasileira, v. III, 1981, p. 463.

As críticas ao Estado brasileiro pós-1930 eram formu-
ladas por setores que defendiam: 
(a) os interesses dos usineiros e, no plano político, o 

coronelismo.
(b) posições afinadas com o operariado e, no plano 

político, o populismo.
(c) os interesses agroexportadores e, no plano políti-

co, o liberalismo.
(d) as burguesias comercial e financeira e, no plano 

político, o conservadorismo.
(e) posições identificadas com as classes médias e, no 

plano político, o tenentismo.

GUIA DE ESTUDO
História / Livro 3 / Frente 1 / Capítulo 9
I.  Leia as páginas de 43 a 46.
III. Faça o exercício 1 da seção “Revisando”.
III. Faça os exercícios propostos 2 e de 4 a 6.

Anotações 
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Resoluções  Exercícios de Sala

1  Entre as mudanças políticas, podem ser citados a Revolução de 1930, o fim da hegemonia política dos cafeicultores paulistas, 
a alteração da política do Estado brasileiro em face dos sindicatos e uma maior centralização do poder nas mãos do governo 
federal. Entre as mudanças econômicas, podem ser citados a implantação de uma política de desenvolvimento industrial, o 
esgotamento do modelo de desenvolvimento primário-exportador, a redefinição dos critérios norteadores da política de 
proteção ao café, um maior peso das atividades econômicas voltadas para o mercado interno. Quanto às razões para o 
sucesso das chanchadas, pode-se afirmar que várias chanchadas retratavam, de forma simples e bem humorada, hábitos e 
maneiras de viver das populações rurais que estavam migrando para os centros urbanos e dando origem às crescentes 
camadas populares nas cidades. Além disso, as chanchadas apresentavam tipos populares recorrentemente caracterizados de 
forma positiva, sublinhando comportamentos e visões de mundo que exaltavam virtudes inatas do povo, como a ingenuidade 
sábia, a generosidade e a capacidade de superação em face das adversidades.

 
2  a) Em primeiro lugar, deve-se salientar a própria natureza da Revolução de 1930, que teve por efeito justamente a derrubada 

da velha oligarquia paulista do poder, o que é a grande razão de sua reação. Outro fator pode ser encontrado no caráter 
rigidamente centralizador do governo Vargas, com a nomeação de interventores para os governos dos estados, retirando 
da oligarquia paulista o controle mesmo em aspectos locais. Cabe lembrar, entretanto, que o autoritarismo do governo 
Vargas gerou uma forte reação mesmo de setores que haviam apoiado a Revolução de 1930, reivindicando a 
constitucionalização do regime.

 b) A própria convocação de eleições possibilitaria à oligarquia paulista reativar seus mecanismos de controle eleitoral, 
dando-lhe uma significativa representação na Constituinte. Além disso, a natureza constitucional do novo regime retiraria 
grande parte de seus mecanismos autoritários e centralizadores, permitindo à oligarquia paulista ao menos uma maior 
autonomia frente ao poder central.

3  Alternativa: C.
 A resposta pode ser obtida pela leitura atenta do texto e sua interpretação, pois está explícito que o Estado é mais centralizado 

e sua intervenção ampliada. O conhecimento histórico sobre o período também é importante, pois após 1930 tivemos o fim da 
República das Oligarquias e dos privilégios do café e o início da “era Vargas”, com uma política nacionalista e de conciliação 
de classes, tanto caracterizada por uma política própria para novas e velhas elites, como de cooptação da classe trabalhadora.

4  Alternativa: B.
 Em 1932, no estado de São Paulo, tanto o Partido Republicano Paulista (PRP), que congregava as forças conservadores, quanto 

o Partido Democrático (PD), que havia rompido com Vargas e seu governo provisório, lançavam uma campanha a favor da 
Assembleia Constituinte do país e pelo fim da interferência federal nos estados. Os dois partidos formariam a Frente Única 
Paulista (FUP), que se tornaria a porta-voz das reivindicações de reconstitucionalização e da autonomia administrativa para o 
estado de São Paulo. Além disso, a FUP passou a articular, junto aos meios militares e a algumas das principais entidades de 
classe do patronato paulista, a preparação de um movimento armado contra o Governo Provisório de Vargas que eclodiria em 
9 de julho de 1932, data que marca o início da Revolução de 1932.

5  Alternativa: C. 
 Os interesses dos setores agroexportadores foram afetados pela ênfase do governo Vargas no projeto de industrialização do 

país. Já o liberalismo burguês – elitista por sua própria origem – desagradava o populismo de Getúlio, direcionado para obter 
o apoio das classes trabalhadoras urbanas.

Anotações 
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Era Vargas: 
Governo Constitucional (1934-1937)

Esta aula mostra a continuidade da tendência cen-
tralizadora de Vargas. Durante esse período, a solução 
política encontrada para conter a polarização política 
e o clima insurrecional que varria o país foi a instala-
ção primeiro do estado de sítio e, depois, o golpe de 
1937, com uma ditadura declarada.

Atente aos seguintes temas:
• a radicalização política: ANL e AIB.
• a Intentona Comunista de 1935.
• o estado de sítio.
• Plano Cohen e o golpe de 1937.

O Governo Constitucional (1934-1937)
A. A polarização ideológica

1. O crescimento das ideias fascistas:
– a AIB (Ação Integralista Brasileira).

2. A aliança entre socialistas, comunistas, libe-
rais e democratas:

– a ANL (Aliança Nacional Libertadora).
B. A Intentona Comunista de 1935

1. Tentativa de rebelião militar sob a liderança 
do Partido Comunista.

2. Pretexto usado por Vargas para o endureci-
mento:

– a decretação do estado de sítio.
C. A campanha sucessória

1. As candidaturas de José Américo de Almeida, 
Armando de Salles Oliveira e Plínio Salgado.

D. O Plano Cohen
1. Suposto plano comunista para tomar o poder.
2. Pretexto forjado por Vargas para o golpe.

Exercícios de Sala

1 UEPB 2013 Após a Revolução Constitucionalista 
de 1932, experimentamos o “Período Constitucionalis-
ta” (1934/1937). Em 1934, foi instalada a Assembleia 
Nacional Constituinte, da qual participou Carlota Pe-
reira de Queirós (única mulher entre os constituintes), 
primeira deputada federal no Brasil.
Assinale a única alternativa incorreta. 
(a) Mais marcante do que a própria Assembleia Na-

cional Constituinte de 1934 foi o fato de as mu-
lheres terem conquistado o direito ao voto. A luta 
das sufragistas brasileiras, iniciada com o próprio 
século XX, finalmente conseguia um feito em ní-
vel nacional. 

(b) A Constituição de 1934 incorporou a legislação 
trabalhista, já em vigor, e ainda acrescentou a ins-
tituição do salário mínimo. Criou, também, o Tri-
bunal do Trabalho. Mas a nova carta seguia não 
reconhecendo o direito ao voto de analfabetos e 
soldados. 

(c) Com a promulgação da nova Constituição e a elei-
ção de Getúlio Vargas, quando se aboliu de vez o 
governo provisório que vinha desde 1930, o Bra-
sil viu surgirem dois movimentos antagônicos: a 
Aliança Libertadora Nacional (ANL) e a Ação In-
tegralista Brasileira (AIB). 

(d) A promulgação da Constituição de 1934 foi pro-
va inequívoca de que o Brasil caminhava para a 
implantação de um sólido sistema democrático. 
Enquanto na Europa as ditaduras totalitárias iam 
se enraizando no poder, no Brasil se fazia eleição, 
promulgava-se constituição e se aumentavam as 
liberdades individuais. 

(e) Mesmo com uma Constituição promulgada e um 
governo eleito, no Brasil só se pensava em gol-
pes e revoluções. Em 1935, militares comunistas 
ou não promovem uma insurreição para derrubar 
o Governo Federal e implantar o comunismo no 
Brasil. 

Orientações 

Tratar da Revolução Constitucionalista de 1932, das legislações eleitoral e trabalhista, da Constituição 
de 1934 e dos motivos que levaram Vargas a decretar estado de sítio e, posteriormente, a instaurar o Estado 
Novo. Ainda no governo Constitucional, ressaltar a Intentona Comunista de 1935, a campanha sucessória e 
o Plano Cohen.
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Era Vargas: 
Governo Constitucional (1934-1937)

Esta aula mostra a continuidade da tendência cen-
tralizadora de Vargas. Durante esse período, a solução 
política encontrada para conter a polarização política 
e o clima insurrecional que varria o país foi a instala-
ção primeiro do estado de sítio e, depois, o golpe de 
1937, com uma ditadura declarada.

Atente aos seguintes temas:
• a radicalização política: ANL e AIB.
• a Intentona Comunista de 1935.
• o estado de sítio.
• Plano Cohen e o golpe de 1937.

O Governo Constitucional (1934-1937)
A. A polarização ideológica

1. O crescimento das ideias fascistas:
– a AIB (Ação Integralista Brasileira).

2. A aliança entre socialistas, comunistas, libe-
rais e democratas:

– a ANL (Aliança Nacional Libertadora).
B. A Intentona Comunista de 1935

1. Tentativa de rebelião militar sob a liderança 
do Partido Comunista.

2. Pretexto usado por Vargas para o endureci-
mento:

– a decretação do estado de sítio.
C. A campanha sucessória

1. As candidaturas de José Américo de Almeida, 
Armando de Salles Oliveira e Plínio Salgado.

D. O Plano Cohen
1. Suposto plano comunista para tomar o poder.
2. Pretexto forjado por Vargas para o golpe.

Exercícios de Sala

1 UEPB 2013 Após a Revolução Constitucionalista 
de 1932, experimentamos o “Período Constitucionalis-
ta” (1934/1937). Em 1934, foi instalada a Assembleia 
Nacional Constituinte, da qual participou Carlota Pe-
reira de Queirós (única mulher entre os constituintes), 
primeira deputada federal no Brasil.
Assinale a única alternativa incorreta. 
(a) Mais marcante do que a própria Assembleia Na-

cional Constituinte de 1934 foi o fato de as mu-
lheres terem conquistado o direito ao voto. A luta 
das sufragistas brasileiras, iniciada com o próprio 
século XX, finalmente conseguia um feito em ní-
vel nacional. 

(b) A Constituição de 1934 incorporou a legislação 
trabalhista, já em vigor, e ainda acrescentou a ins-
tituição do salário mínimo. Criou, também, o Tri-
bunal do Trabalho. Mas a nova carta seguia não 
reconhecendo o direito ao voto de analfabetos e 
soldados. 

(c) Com a promulgação da nova Constituição e a elei-
ção de Getúlio Vargas, quando se aboliu de vez o 
governo provisório que vinha desde 1930, o Bra-
sil viu surgirem dois movimentos antagônicos: a 
Aliança Libertadora Nacional (ANL) e a Ação In-
tegralista Brasileira (AIB). 

(d) A promulgação da Constituição de 1934 foi pro-
va inequívoca de que o Brasil caminhava para a 
implantação de um sólido sistema democrático. 
Enquanto na Europa as ditaduras totalitárias iam 
se enraizando no poder, no Brasil se fazia eleição, 
promulgava-se constituição e se aumentavam as 
liberdades individuais. 

(e) Mesmo com uma Constituição promulgada e um 
governo eleito, no Brasil só se pensava em gol-
pes e revoluções. Em 1935, militares comunistas 
ou não promovem uma insurreição para derrubar 
o Governo Federal e implantar o comunismo no 
Brasil. 
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2  UFU 2007 Após a chamada “Revolução de 30”, o 
governo Vargas foi marcado por disputas ideológicas e 
movimentos políticos, envolvendo facções de São Pau-
lo, tenentes, comunistas e integralistas. Até o golpe do 
Estado Novo, em 1937, os acontecimentos mais ex-
pressivos foram a Revolta de 1932, a convocação da 
Constituinte de 1934 e a Intentona Comunista, de 1935.
A respeito desse contexto, marque a alternativa incor-
reta.
(a) A AIB (Aliança Integralista Brasileira), comanda-

da por Plínio Salgado, constituiu um movimento 
suprapartidário nacionalista, contrário ao libera-
lismo e ao socialismo, defendendo um Estado for-
te e autoritário. Esta organização foi atraída por 
Vargas e incorporada ao governo logo depois de 
apoiar o Golpe de 1937.

(b) Em 1932 eclodiu em São Paulo a chamada Revo-
lução Constitucionalista, liderada pela oligarquia 
cafeeira paulista e pelo Partido Democrático, exi-
gindo a convocação da Assembleia Constituinte a 
fim de limitar os poderes da presidência e restau-
rar a autonomia dos Estados. Apesar da derrota 
dos rebeldes, o governo convocou a Constituinte.

(c) A Constituição de 1934 manteve o princípio da Fe-
deração, incorporou direitos trabalhistas, criou o 
serviço militar obrigatório, o ensino primário gra-
tuito e a extensão do direito de voto às mulheres.

(d) A ANL (Aliança Nacional Libertadora), liderada 
por Luís Carlos Prestes, aglutinava alguns tenen-
tes, operários, intelectuais, membros da classe 
média, entre outros, combatendo o nazifascismo. 
Na tentativa de tomar o poder pelas armas, organi-
zou a Intentona Comunista, em 1935. Derrotada, 
a rebelião serviu de pretexto para a instauração 
do estado de sítio e para a preparação do golpe 
de 1937.

3 Ibmec-RJ 2009 Em novembro de 1937, com o apoio 
de amplos setores das Forças Armadas, Getúlio Vargas 
anunciou ao país a suspensão das eleições presidenciais, 
o fechamento do Congresso, a outorga da constituição 
conhecida como “Polaca”, tudo isso em função de um 
certo “Plano Cohen” que previa: 
(a) atentados contra importantes figuras da Repú-

blica, para facilitar a tomada do poder pelos co-
munistas.

(b) uma tentativa golpista por parte dos integralistas, 
insatisfeitos com a administração getulista que 
eles apoiaram desde o início do governo em 1930.

(c) o estabelecimento de um “estado de exceção” por 
parte de setores militares fortemente inspirados 
no nazismo.

(d) a antecipação das eleições presidenciais para 
1937, como forma de abreviar a permanência de 
Getúlio no poder.

(e) a criação de um Estado sindicalista, modelo que 
seria implantado na Argentina por Perón a partir 
de 1946.

4 UFTM 2012 Entre os motivos alegados por Getú-
lio Vargas para decretar o Estado Novo, em novembro 
de 1937, pode-se citar:
(a) a iminência do início da 2ª Guerra Mundial e a 

necessidade de proteger as nossas fronteiras.  
(b) as greves operárias, os saques e as depredações 

que tomaram conta do país no período.  
(c) a descoberta de uma suposta insurreição comunis-

ta, o chamado Plano Cohen.  
(d) as denúncias de fraudes no processo de escolha do 

seu sucessor, publicadas pela imprensa.  
(e) a insatisfação da elite paulista com o regime, que 

ameaçava separar-se do restante do país.  

GUIA DE ESTUDO
História / Livro 3 / Frente 1 / Capítulo 9
I. Leia as páginas de 46 a 48.
II. Faça o exercício 2 da seção ”Revisando”.
III. Faça os exercícios propostos de 9 a 11.

Anotações 
 
 
 
 
 



34

Resoluções  Exercícios de Sala

1  Alternativa: D.
 Embora o Brasil passasse a ter um regime constitucional, a ordem política estava longe de ser democrática, como o que é 

descrito na alternativa. Ao contrário, a Constituição de 1934 assegurava ao presidente um amplo poder, inclusive de decretar 
estado de sítio e fechar o Congresso em qualquer momento, criando as bases para um forte autoritarismo que marcou a Era 
Vargas.

 
2  Alternativa: A.

 Há dois erros na alternativa. O primeiro é que o integralismo nunca foi suprapartidário. Ao contrário, sua inspiração retirada do 
fascismo italiano pressupunha a existência de um regime de partido único, no qual o Partido Integralista assumiria a totalidade 
do Estado. Outro erro da alternativa é que Vargas jamais utilizou os integralistas como um partido, inclusive colocando o 
Partido Integralista na ilegalidade em 1938.

3   Alternativa: A.
 O chamado Plano Cohen foi uma farsa criada por setores do Exército e pela polícia política de Vargas para justificar o golpe 

de 1937. Tratava-se de um suposto plano comunista para destruir o Estado e tomar o poder.

4   Alternativa: C.
 O período que antecedeu o golpe de Estado de Vargas foi marcado pelo aumento das oposições e com forte polarização 

ideológica, com o crescimento da influência comunista através da Aliança Nacional Libertadora liderada por Luis Carlos 
Prestes. Frente a essa situação, Vargas se apoiou no exército e no grupo fascista e fechou o Congresso Nacional, impondo 
nova Constituição, suspendendo direitos e liberdades. O Golpe foi justificado pela ameaça comunista, já que o exército teria 
descoberto um plano para a tomada do poder, denominado Plano Cohen.

Anotações 
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Era Vargas: 
Estado Novo (1937-1945)

Nesta aula, veremos o ponto culminante da era 
Vargas, com a ditadura que perdurou de 1937 a 1945. 
É o período em que, livre de quaisquer entraves legais 
e amparado pelas circunstâncias excepcionais deter-
minadas pela Segunda Guerra Mundial, Vargas pôde 
empreender o seu projeto de governo sem limitações, 
marcado por um forte intervencionismo e pela pre-
sença total do Estado. Tudo isso ancorado em uma 
estrutura repressiva, que impediu qualquer forma de 
oposição política, em um regime claramente inspirado 
no modelo fascista. Esse regime não sobreviveu ao 
final da Segunda Guerra, com a derrota dos regimes 
fascistas.

Atente aos seguintes temas:
• as características do Estado ditatorial.
• a política econômica: industrialismo e interven-

cionismo.
• o panorama internacional: prenúncios da guerra.
• o Brasil na guerra: contradições internas.
• fi m da guerra e redemocratização.
• os novos partidos e a luta política ao fi nal da era 

Vargas.
• a queda de Vargas.

O Estado Novo (1937-1945)
A. A Constituição (1937)

1. A legitimação da ditadura:
– a hipertrofi a do Executivo.
– o mandato presidencial de 6 anos, eliminação 

da vice-presidência.
– a eliminação de todos os partidos.
2. Os órgãos de controle:
– o DIP (Departamento de Imprensa e Propa-

ganda).
– o Dasp (Departamento de Administração do 

Serviço Público).
– o Conselho Econômico Nacional.

B. A política econômica
1. O forte intervencionismo:
– o estímulo à industrialização e à indústria de 

base.
C. A política social

1. A promulgação da CLT (Consolidação das 
Leis do Trabalho).

2. O fortalecimento do peleguismo.
D. O Brasil na Segunda Guerra Mundial

1. O caráter ambíguo da posição do Brasil.
2. As manobras de Vargas para obter vantagens.
3. A entrada ao lado dos aliados:
– a insustentabilidade da ditadura.
4. As promessas de democratização:
– as eleições para o fi nal da Guerra.
– a anistia política.
– a liberdade partidária.
– a suspensão da censura.

E. O fi m da Guerra e o fi m da era Vargas
1. A derrota do fascismo e os anseios por demo-

cracia.
2. Os novos partidos:
– o PSD (Partido Social Democrático).
– o PTB (Partido Trabalhista Brasileiro).
– a UDN (União Democrática Nacional).
– a legalização do PCB.
3. O “queremismo”:
– a aliança entre PTB e PCB.
– a campanha pela convocação de uma Consti-

tuinte com Vargas no poder.
4. O medo do Exército de um golpe de Vargas 

apoiado na esquerda:
– o golpe militar e a queda de Vargas.

Orientações 

Nesta aula, procure contextualizar a ditadura que perdurou de 1937 a 1945, explicando, entre outras 
coisas, a forte presença exercida pelo Estado na economia e a inspiração no modelo fascista para reprimir 
qualquer forma de oposição política ao governo. Tratar ainda da participação do Brasil na Segunda Guerra 
Mundial, bem como do reflexo da derrocada dos regimes fascistas na redemocratização brasileira e na queda 
de Getúlio Vargas.
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Era Vargas: 
Estado Novo (1937-1945)

Nesta aula, veremos o ponto culminante da era 
Vargas, com a ditadura que perdurou de 1937 a 1945. 
É o período em que, livre de quaisquer entraves legais 
e amparado pelas circunstâncias excepcionais deter-
minadas pela Segunda Guerra Mundial, Vargas pôde 
empreender o seu projeto de governo sem limitações, 
marcado por um forte intervencionismo e pela pre-
sença total do Estado. Tudo isso ancorado em uma 
estrutura repressiva, que impediu qualquer forma de 
oposição política, em um regime claramente inspirado 
no modelo fascista. Esse regime não sobreviveu ao 
final da Segunda Guerra, com a derrota dos regimes 
fascistas.

Atente aos seguintes temas:
• as características do Estado ditatorial.
• a política econômica: industrialismo e interven-

cionismo.
• o panorama internacional: prenúncios da guerra.
• o Brasil na guerra: contradições internas.
• fi m da guerra e redemocratização.
• os novos partidos e a luta política ao fi nal da era 

Vargas.
• a queda de Vargas.

O Estado Novo (1937-1945)
A. A Constituição (1937)

1. A legitimação da ditadura:
– a hipertrofi a do Executivo.
– o mandato presidencial de 6 anos, eliminação 

da vice-presidência.
– a eliminação de todos os partidos.
2. Os órgãos de controle:
– o DIP (Departamento de Imprensa e Propa-

ganda).
– o Dasp (Departamento de Administração do 

Serviço Público).
– o Conselho Econômico Nacional.

B. A política econômica
1. O forte intervencionismo:
– o estímulo à industrialização e à indústria de 

base.
C. A política social

1. A promulgação da CLT (Consolidação das 
Leis do Trabalho).

2. O fortalecimento do peleguismo.
D. O Brasil na Segunda Guerra Mundial

1. O caráter ambíguo da posição do Brasil.
2. As manobras de Vargas para obter vantagens.
3. A entrada ao lado dos aliados:
– a insustentabilidade da ditadura.
4. As promessas de democratização:
– as eleições para o fi nal da Guerra.
– a anistia política.
– a liberdade partidária.
– a suspensão da censura.

E. O fi m da Guerra e o fi m da era Vargas
1. A derrota do fascismo e os anseios por demo-

cracia.
2. Os novos partidos:
– o PSD (Partido Social Democrático).
– o PTB (Partido Trabalhista Brasileiro).
– a UDN (União Democrática Nacional).
– a legalização do PCB.
3. O “queremismo”:
– a aliança entre PTB e PCB.
– a campanha pela convocação de uma Consti-

tuinte com Vargas no poder.
4. O medo do Exército de um golpe de Vargas 

apoiado na esquerda:
– o golpe militar e a queda de Vargas.
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Exercícios de Sala

1 UFG 2010 Observe a imagem.

Alô, amigos, 1943. Disponível em: <edicaoextrablog.blogspot.
com/2010_01_01 archive.html>. Acesso em: mar. 2010.

A imagem refere-se a uma cena de Alô, Amigos, fil-
me lançado por Walt Disney, em 1943. Nessa cena, 
Zé Carioca apresenta o Rio de Janeiro para o Pato 
Donald, ao som da música “Aquarela do Brasil”, uma 
composição de Ary Barroso. Na cena, o encontro en-
tre os dois personagens simboliza a aproximação en-
tre Brasil e Estados Unidos, nos anos de 1940. Diante 
do exposto, explique:
a) o principal interesse que orientou a aproximação 

entre Brasil e Estados Unidos; 
b) com base na imagem como o personagem Zé Ca-

rioca expressa uma visão sobre a cultura brasileira 
no período.

2 Uerj 2012

Adelaide Gonçalves; Pedro E. B. Costa (Orgs.). Mais borracha para a 
vitória. Brasília: Ideal Gráfica, 2008.

No governo Vargas, foi criado o Serviço Especial 
de Mobilização de Trabalhadores para a Amazô-
nia − S.E.M.T.A., uma medida direcionada para a 
participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial 
(1939-1945). 

Com base no cartaz, as ações programadas por esse 
serviço tiveram como principal objetivo: 
(a) ocupação militar relacionada à redefinição das 

fronteiras nacionais.  
(b) proteção dos trabalhadores rurais em resposta à 

depressão econômica.  
(c) estímulo à migração para exploração de recursos 

naturais estratégicos. 
(d) demarcação de reservas florestais associada à po-

lítica de defesa ambiental.  

Anotações 
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3 UEL 2012 Leia o texto a seguir.
 Alguns itens da lista de assuntos censurados pelo 
Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP) aos jor-
nalistas em 1943: “Nenhuma fotografia da Rússia; nada 
sobre a tragédia de Alegrete: um indivíduo assassinou a 
esposa e 8 filhos; nada sobre a União Nacional de Es-
tudantes a não ser a nota oficial; proibida a divulgação 
das aspirações das classes trabalhistas de Porto Alegre, 
enviadas ao chefe do governo; proibida a reprodução do 
artigo do Sr. Macedo Soares sobre o problema da pro-
dução leiteira. Nada sobre o leite, completamente nada; 
sobre o peixe deteriorado, só nota da polícia; nenhum 
anúncio ou polêmica em torno do livro Stalin; nada so-
bre as dívidas externas; nada sobre uma granada que 
explodiu na Vila Militar, matando um tenente e vários sol-
dados; nada contra a Espanha; proibidas quaisquer alu-
sões ao regime brasileiro anterior a 10 de novembro de 
1937, sem prejuízo de referências à democracia, pois o 
regime atual é também uma democracia; nada assinado 
por Oswald de Andrade”.
Depoimento do jornalista Hermínio Sacchetta ao repórter Noé Gertel 

para a Folha de São Paulo em 1979. Disponível em: 
<http://almanaque.folha.uol.com.br/memoria_6.htm>. 

Acesso em: 27 jul. 2011.

Com base no texto e nos conhecimentos sobre o tema, 
explique o papel desempenhado pelo DIP durante o 
Estado Novo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

GUIA DE ESTUDO
História / Livro 3 / Frente 1 / Capítulo 9
I.  Leia as páginas de 48 a 51.
II. Faça os exercícios 3 e 4 da seção “Revisando”.
III. Faça os exercícios propostos 14, 15, 18 e 23.

4 UEM 2012 Sobre o golpe de 1937 e o Estado 
Novo, assinale a(s) alternativa(s) correta(s). 
01 O golpe de 1937, como outros que ocorreram na 

Europa na mesma década, representou a vitória de 
um partido organizado e teve o apoio ativo das 
massas populares.  

02 Um dos argumentos utilizados por Getúlio Vargas 
para dar o golpe foi o de que pairava uma ameaça 
comunista sobre a sociedade brasileira.  

04 A nova Carta, outorgada em 1937, caracterizou-
-se pelo predomínio do poder executivo e de seu 
sistema de partido único, e representada pela base 
política da nova ordem, a Ação Integralista Brasi-
leira.  

08 As reformas administrativas que vieram após o 
golpe, ao modernizarem a burocracia e introduzi-
rem instrumentos de controle por parte do Estado, 
eliminaram o federalismo da República Velha.  

16 Um impulso ao desenvolvimento industrial brasi-
leiro nesse período foi proporcionado pela criação 
de indústrias de base estatais.  

Soma =  

Anotações 
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3 UEL 2012 Leia o texto a seguir.
 Alguns itens da lista de assuntos censurados pelo 
Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP) aos jor-
nalistas em 1943: “Nenhuma fotografia da Rússia; nada 
sobre a tragédia de Alegrete: um indivíduo assassinou a 
esposa e 8 filhos; nada sobre a União Nacional de Es-
tudantes a não ser a nota oficial; proibida a divulgação 
das aspirações das classes trabalhistas de Porto Alegre, 
enviadas ao chefe do governo; proibida a reprodução do 
artigo do Sr. Macedo Soares sobre o problema da pro-
dução leiteira. Nada sobre o leite, completamente nada; 
sobre o peixe deteriorado, só nota da polícia; nenhum 
anúncio ou polêmica em torno do livro Stalin; nada so-
bre as dívidas externas; nada sobre uma granada que 
explodiu na Vila Militar, matando um tenente e vários sol-
dados; nada contra a Espanha; proibidas quaisquer alu-
sões ao regime brasileiro anterior a 10 de novembro de 
1937, sem prejuízo de referências à democracia, pois o 
regime atual é também uma democracia; nada assinado 
por Oswald de Andrade”.
Depoimento do jornalista Hermínio Sacchetta ao repórter Noé Gertel 

para a Folha de São Paulo em 1979. Disponível em: 
<http://almanaque.folha.uol.com.br/memoria_6.htm>. 

Acesso em: 27 jul. 2011.

Com base no texto e nos conhecimentos sobre o tema, 
explique o papel desempenhado pelo DIP durante o 
Estado Novo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

GUIA DE ESTUDO
História / Livro 3 / Frente 1 / Capítulo 9
I.  Leia as páginas de 48 a 51.
II. Faça os exercícios 3 e 4 da seção “Revisando”.
III. Faça os exercícios propostos 14, 15, 18 e 23.

4 UEM 2012 Sobre o golpe de 1937 e o Estado 
Novo, assinale a(s) alternativa(s) correta(s). 
01 O golpe de 1937, como outros que ocorreram na 

Europa na mesma década, representou a vitória de 
um partido organizado e teve o apoio ativo das 
massas populares.  

02 Um dos argumentos utilizados por Getúlio Vargas 
para dar o golpe foi o de que pairava uma ameaça 
comunista sobre a sociedade brasileira.  

04 A nova Carta, outorgada em 1937, caracterizou-
-se pelo predomínio do poder executivo e de seu 
sistema de partido único, e representada pela base 
política da nova ordem, a Ação Integralista Brasi-
leira.  

08 As reformas administrativas que vieram após o 
golpe, ao modernizarem a burocracia e introduzi-
rem instrumentos de controle por parte do Estado, 
eliminaram o federalismo da República Velha.  

16 Um impulso ao desenvolvimento industrial brasi-
leiro nesse período foi proporcionado pela criação 
de indústrias de base estatais.  

Soma =  

Resoluções  Exercícios de Sala

1  a) Apesar de os Estados Unidos há muito tempo considerarem as Américas sua área de influência política e cultural, no 
contexto da década de 1940, o principal interesse que orientou a aproximação entre Brasil e EUA foi a participação 
brasileira na Segunda Guerra Mundial, determinada, especialmente, após a entrada dos Estados Unidos no conflito, em 
1941, e o afundamento de navios brasileiros, em 1942. Antes mesmo do envio da FEB (Força Expedicionária Brasileira) 
à Itália, o Brasil contribuía com os Aliados, comercializando matérias-primas (borracha, minérios de ferro) e cedendo 
bases militares (em Natal, Belém, Salvador e Recife, dentre outras).

 b) Os elementos simbólicos utilizados por Walt Disney indicam uma imagem sobre a cultura brasileira, afirmada pela “Política 
da Boa Vizinhança”, que contribuía para a “americanização do Brasil”. Assim, no caso de Zé Carioca, personagem 
criado por Walt Disney, ocorre a associação entre as características do personagem e as do “povo brasileiro” como 
sinônimo de “carioca” (natural da cidade do Rio de Janeiro). Nesse sentido, o papagaio falante, imagem estereotipada 
do brasileiro, representava a malandragem, a alegria e a boemia, características associadas também à cidade, cuja vida 
urbana evocava o prazer (a cachaça, a praia e o carnaval).

 
2  Alternativa: C.

 Ao observar as informações dadas pelo enunciado, observa-se a origem do cartaz: “Mais borracha para a vitória do Brasil”. 
O enunciado reforça a ideia de que o país vivia um “esforço de guerra” e de que necessitava de trabalhadores para a região 
da Amazônia. Portanto, a observação cuidadosa das informações oferecidas permite a conclusão.

3   O Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), criado em 1939, foi o órgão encarregado de divulgar a imagem do 
governo, bem como de estabelecer a censura a todos os meios de comunicação, impedindo a divulgação de qualquer notícia 
ou manifestação cultural contrária à política e aos interesses do regime. Cabe salientar, no final do texto, a proibição a 
qualquer menção a Oswald de Andrade, manifestando uma atitude de procurar expurgar determinados indivíduos, considerados 
nocivos ao Estado, da vida pública brasileira.

4   Soma = 26
 A ditadura de Vargas prescindiu de partidos e de organizações populares, ao contrário do que diz a afirmação 01. Essa mesma 

informação invalida a afirmação 04, dado que não havia qualquer partido na ditadura do Estado Novo.

Anotações 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


