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RESUMO 

 
COSATI, Letícia Conde Moraes. O PNLD, o ensino em Direitos Humanos e os livros 

didáticos. 2017. xx f. (total de folhas). Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em 

Ensino de História) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e 

Cultura, Rio de Janeiro, 2017. 

 

Em tempos de avanços tecnológicos e de facilidades de pesquisa o livro didático ainda se 

configura como um importante recurso utilizado pelos professores para a formulação de suas 

aulas. Acreditando em sua relevância tanto para professores quanto para alunos, o presente 

trabalho objetivou aformulação de um capítulo de livro didático direcionado ao 9º anoe cujo 

foco temático gira em torno da Primeira República no Brasil. Para tanto, foram consideradas 

as informações contidas no site do Plano Nacional do Livro Didático que sintetizam os 

princípios e critérios que orientaram a avaliação dos livros didáticos de História para o ano de 

2017. Além disso, na construção do capítulo, procurou-se preencher algumas lacunas 

deixadas pelas coleções aprovadas e que estão explicitadasno PNLD. A educação para os 

direitos humanos será o fio condutor da pesquisajá que, em tempos de crise dos valores 

públicos e privados, o ensino de tais questões torna-se primordial para a formação cidadã dos 

indivíduos. 

 

 

Palavras-chave:Ensino de História. Livro Didático. PNLD. Educação em Direitos Humanos. 

 



 
 

 
 

SUMÁRIO_Toc509776880 

1 Introdução ............................................................................................................... 10 

2 O Ensino de História e o Ensino em Direitos Humanos ......................................... 12 

3 Breves Considerações sobre o Guia de Livros Didáticos do Programa Nacional do 

Livro Didático – PNLD 2017 ......................................................................................... 14 

4 A Primeira República em uma proposta de capítulo didático para o 9º Ano ......... 19 

5 Considerações Finais .............................................................................................. 44 

6 REFERÊNCIAS ..................................................................................................... 46 

 

 



10 
 

 

1 Introdução 

 

O Plano Nacional do Livro Didático (PNLD) cuja criação se deu em um período 

de redemocratização nacional, foi uma política adotada pelo Estado que tinha por 

objetivo o planejamento, a avaliação, a compra e a distribuição gratuita do livro escolar 

para a grande maioria dos estudantes das escolas públicas brasileiras. Com o tempo, 

sobretudo a partir de 1996 com a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

que reformulou o currículo no Brasil, houve uma intensificação dos investimentos nos 

programas de livros. Essa conjuntura consolidou o governo brasileiro enquanto o maior 

comprador de livros do país e o mercado de didáticos como o de maior lucratividade. 

Entretanto, para além das questões referentes ao livro escolar enquanto 

mercadoria o presente trabalho focará na importância desse instrumento para a 

sistematização do conhecimento e para o ensino de história.Embora estejamos imersos 

em um mundo tecnológicono qual novas fontes de informação se impõem o livro 

didático ainda é a ferramentapredominante nas salas de aula.  

Acreditando na relevância desse instrumento para professores e alunos, o 

presente trabalho busca o desenvolvimento de um capítulo de livro didático voltado ao 

9º ano que contenha os requisitos impostos pelo Plano Nacional do Livro Didático. Para 

tanto, foram utilizados como parâmetro os livros de história aprovados pelo PNLD para 

o ano de 2017. O material escolar foi produzido levando em consideraçãoos princípios e 

critérios que orientaram a avaliação dos livros didáticos de história
1
 e buscando 

supriralgumas lacunas deixadas por essas coleções na análise dos avaliadores do 

programa. Tais lacunas estão relacionadas, sobretudo, à ausência da temática indígena e 

das mulheres nos livros avaliados pelo PNLD.  

Pensando no conteúdo do capítulo, este envolverá a Primeira República e terá 

como fio condutor o ensino em direitos humanos. Selecionamos os temas a partir de um 

critério que visasse a inclusão dos grupos historicamente alijados do poder. Dessa 

maneira, ao revelar as especificidades dos grupos sociais que compõem a “paisagem” da 

Primeira República - além das tensões e conflitos travados por muitos a favor de 

melhores condições de vida e trabalho, o capítulo pretendeestimular a formação de 

sujeitos de direito(CANDAU, p. 404). Quer dizer, ao buscar o entendimento de que os 

direitos não são dádivas, mas fruto de um processo de lutas travadas por diferentes 

                                            
1
Os princípios e critérios de avaliação dos livros didáticos de história estão disponíveis em: 

http://www.fnde.gov.br/pnld-2017/ ; Acesso em 07 de outubro de 2017. 

http://www.fnde.gov.br/pnld-2017/
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agentes históricos, o capítulo pretende estimular o desenvolvimento de sujeitos 

empoderados
2
 capazes de agirem nas decisões e processos coletivos. As estratégias 

metodológicas utilizadas buscam ter em vista estes objetivos.  

O material terá como pano de fundoo conceito de cidadania. Como será exposto 

no material, novos tempos traduzem novos anseios e embates e, portanto, a luta pela 

dignidade humana e por melhores condições de vida e trabalho ganha contornos 

específicos. As bandeiras de luta dos agentes sociais mudam, e a mentalidade, em um 

processo de longa duração, também se altera.  

Com isso, os projetos para a nação brasileira nas primeiras décadas do século 

XX e os movimentos de insurreições populares de contestação- embora guardem 

permanência de um período monárquico e escravista -revelam um momento de 

mudanças.Dessa forma, através da abordagem do conteúdo da Primeira República 

brasileirae das reflexões acerca do “direito a ter direitos” que acompanha a luta dessas 

categorias imbricadas (mulheres, operariado, negros, camponeses, oficiais) pretende-se 

resgatar o ensino em Direitos Humanos. A percepção de que um ensino voltado aos 

direitos universaisainda seja pouco expressivo no currículo das escolas brasileiras torna 

este trabalho um meio de se adentrar esses espaços.  

 

 

 

                                            
2
Vera Maria Candau levanta três dimensões necessárias à educação em Direitos Humanos: a formação de 

sujeitos de direito que articulem as dimensões ética, político-social e as práticas concretas, o 

favorecimento do processo de “empoderamento” orientado, sobretudo, para os grupos subalternizados (de 

maneira a liberar a potência que cada pessoa tem para que possa ser sujeito de sua vida e ator social), e, 

por último, “educar para o nunca mais” quebrando o silêncio que cerca os eventos traumáticos de maneira 

que possam ser debatidos para que não mais ocorram. (CANDAU, p. 404) 
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2 O Ensino de História e o Ensino em Direitos Humanos 

 

No cotidiano escolar a questão da finalidade do aprendizado da História é pergunta 

que todo ou quase todo professor já ouviu. Um dos principais objetivos do ensino de 

História atualmente está relacionado com a constituição de identidades (relações com o 

local e o mundial). Um dos aspectos associados a esse sentimento de pertencimento está 

ligado à formação da cidadania e, mais explicitamente, ao cidadão político. 

(BITTENCOURT, p. 120) 

 Uma questão que vem se tornando imprescindível nos dias atuais é a inclusão do 

ensino/aprendizagem com ênfase nos Direitos Humanos. Buscar compor uma grade 

curricular perpassada por estas noções torna-se uma boa oportunidade para a construção 

de uma sociedade justa, igualitária e democrática. Visando o grupo de valores básicos 

para a vida e dignidade humanas, um ensino em Direitos Humanos torna-se uma 

importante ferramenta para favorecer os processos de democratização, articular a 

afirmação dos direitos fundamentais de cada pessoa e grupo sócio-cultural, com o 

reconhecimento dos direitos à diferença. 

Dessa forma, um ensino em Direitos Humanos tem a possibilidade de lutar 

contra qualquer tipo de preconceito e discriminação na medida em que incorpora, na 

concepção de igualdade, o tema do reconhecimento das diferenças (CANDAU, p. 400). 

Assim, no que concerne à produção do capítulo sobre a Primeira República, ao 

abordarmos a luta feminina pelo direito ao voto e a mobilização de João Cândido e 

demais marinheiros pelo fim dos castigos corporais, por exemplo, buscamos apresentar 

tais grupos subalternizados como sujeitos históricos.  

Através da positivação das mulheres e dos negros, portanto, o material didático 

busca tornar-se uma ferramenta na qual os estudantes possam se identificar com os 

sujeitos históricos. O “empoderamento” dos grupos sociais que historicamente tiveram 

menos poder na sociedade, segundo Vera Candau, é um dos três elementos 

fundamentais na educação em Direitos Humanos. Com isso, libera-se “o poder, a 

potência que cada pessoa tem para que ela possa ser sujeito de sua vida e ator social” 

(CANDAU, p. 404).  

Um segundo aspecto inerente a uma educação em Direitos Humanos se refere à 

formação de sujeitos de direito. Conforme exposto pela mesma autora, a maioria dos 

cidadãos latino-americanos tem a percepção dos direitos enquanto dádivas. Tal fator – 

que é, em grande medida, herança de uma cultura brasileira fundada no paternalismo e 
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no autoritarismo - acaba por cercear a formação de sujeitos de direito que consigam 

articular as dimensões ética, político-social, e as práticas concretas. A escolha por 

utilizar o conceito de cidadania como fio condutor do capítulo teve como um dos 

objetivos provocar os estudantes a se perceberem enquanto indivíduos com direitos e 

deveres, e as responsabilidades implicadas aí.  Aliado a isso, ao demonstrar as lutas 

travadas por diferentes grupos sociais para conquistarem melhores condições de vida e 

trabalho o capítulo busca estimular uma reflexão que se contrapõe a ideia de direito 

enquanto conquista e não como concessão. 

O último aspecto – e que não será contemplado no capítulo didático - implica em 

resgatar a memória histórica, quebrando a cultura do silêncio e da impunidade que ainda 

está presente em nosso país. Um dos elementos para tal é o “educar para o nunca mais”. 

(CANDAU, p. 405) Os eventos traumáticos tornam-se, assim, objetos dos estudos que 

propõe a superação das violações do passado para que não tomem forma no futuro. 

A formação de cidadãos reflexivos e autônomos são aspectos atribuídos também 

ao ensino de História e que passa pela formação intelectual dos estudantes. Para isso, 

saber descrever, observar, estabelecer relações e distanciamentos entre passado e 

presente tornam-se importantes instrumentos cognitivos.  

A consciência histórica é a categoria que define a capacidade do homem de 

direcionar seu agir humano tendo como base a narrativa do passado. Agir, para John 

Rusern, é um processo em que continuamente o passado é interpretado à luz do presente 

e na expectativa do futuro, seja ele distante ou imediato. Pensar historicamente é um 

fenômeno, antes de qualquer coisa, cotidiano e inerente à condição humana.Dessa 

maneira, é necessário à disciplina história fornecer aos alunos a oportunidade de 

reflexão sobre os temas e problemas históricos de sua temporalidade estimulando sua 

capacidade de estabelecer relações dialéticas entre o passado e o presente. 

Outro aspecto importante do ensino de História diz respeito ao tratamento 

conceitual das questões relativas à temporalidade histórica. Ao apresentar a Primeira 

República enquanto um período de mudanças que conviveu com heranças de um Brasil 

monárquico e escravista o capítulo buscou favorecer a construção da noção de duração e 

de processo. 

A República ao mesmo tempo em que significou a ruptura com a monarquia, no 

nível das práticas cotidianas, alguns dos antigos valores, contudo, continuaram 

presentes. Como nos mostra Julia O'Donnell, se no aspecto político a monarquia ficava 
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no passado, no plano da vida cotidiana as transformações seriam mais lentas. Ela nos 

diz que 

no caso brasileiro, marcado por quatro séculos de regime escravocrata e 

domínio por parte da oligarquia rural, nos resta questionar: que cidade é essa, 

feita da ânsia do vindo do além-mar, mas também da fidelidade a uma 

sociabilidade ancestral que tinha suas raízes agarradas à casa grande e à 

senzala? De que urbanismo se fala ao pensar em transeuntes que, até pouco, 

tratavam-se por senhor e escravo? Qual a especificidade histórico-cultural de 

uma nova conjuntura (a República) no seio de uma antiga estrutura (a ordem 

oligárquica)? (O’DONNELL, 2008, p.36) 
 

Dessa forma, analisar osacontecimentos que marcaram o século XX é um bom 

caminho para se apresentar e discutir a ideia da continuidade e da ruptura histórica. 

Afinal, sabemos que a Historia é um processo, mas que sofre rupturas. 

 

 

3 Breves Considerações sobre o Guia de Livros Didáticos do Programa Nacional 

do Livro Didático – PNLD 2017 

O processo de avaliação dos livros didáticos cumpre uma série de etapas até 

chegar na elaboração do “Guia de Livros Didáticos” voltado para escolas e professores. 

Em primeiro lugar, o Ministério da Educação, através da Secretaria de Educação Básica 

e da Comissão Técnica para o PNLD, lança um edital público que estabelece os critérios 

que serão levados em conta no processo avaliativo. A partir das disposições do edital as 

editoras apresentam suas coleções que irão passar por uma triagem realizada pelo 

Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) de São Paulo. O objetivo dessa triagem é 

verificar a qualidade física do material. Além disso, no que concerne ao conteúdo, 

verifica-se a presença ou não de plágio e demais questões referentes a Direitos Autorais. 

A partir de outro edital, as universidades públicas brasileiras se candidatam para 

a função de avaliadoras dos livros nas diversas áreas de conhecimento. Nesse processo 

de seleção, são levados em conta para a escolha da universidade não apenas o projeto 

que devem submeter, mas a excelência de seus pesquisadores e de suas pesquisas no 

que toca o Ensino de História. Após a escolha da universidade se iniciam as etapas do 

processo avaliativo: duplas de avaliadores lêem cada uma das coleções, sempre tendo 

em vista os critérios presentes no edital, e escrevem em fichas seus pareceres. Até que 

se finalize a etapa avaliativa não é dado ao avaliador conhecer o nome das obras e nem 

mesmo o seu par.  
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Passando por um período de discussão entre os pareceristas e as coordenações de 

área e adjunta, as obras são classificadas entre aprovadas e reprovadas. As resenhas das 

coleções aprovadas serão lidas por um grupo de professores da rede pública de ensino 

que irão avaliar sua clareza para, posteriormente, o MEC publicar no site do PNLD. O 

Guia tem por objetivo fornecer informações aos professores sobre os conteúdos e 

abordagens das coleções de maneira a escolherem com maior embasamento. 

 Cada processo avaliativo leva em consideração o edital daquele ano que traduz 

as discussões travadas no âmbito acadêmico sobre seus respectivos campos de saber. 

Dessa forma, os editais buscam refletir os temas em voga na sociedade brasileira, 

guardando as especificidades de cada contexto histórico. As leis 10. 639 (que estabelece 

a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira) e a 11.645 (que 

estabelece no currículo da rede de ensino a obrigatoriedade da temática “história e 

cultura afro-brasileira e indígena”) são exemplos dessas transformações. Dessa forma, 

as editoras, por razões mercadológicas, devem alinhar-se com os novos paradigmas dos 

diferentes campos do conhecimento e aos requisitos estipulados nos editais. Mas quais 

são estes requisitos? 

Os critérios avaliativos que perpassam as coleções de qualquer disciplina escolar 

e que constam no Guia de Livros Didáticos do Programa Nacional do Livro Didático 

são sete.O primeiro deles é o respeito à legislação e a todas as normas oficiais que 

regulamentam o ensino fundamental. Dessa forma, as coleções devem estar de acordo 

com a Constituição, com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), com 

o Estatuto da Criança e do Adolescente, com as leis 10.639 e 11.645 e todas as outras 

diretrizes que orientam o ensino fundamental no Brasil.  

O segundo critério, que aparece no Guia Digital do PNLD, é a “atenção aos 

princípios éticos necessários à construção da cidadania e ao convívio social”(MEC, 

2017). Dessa maneira, logo no primeiro item do trecho, o guia sublinha a exclusão das 

obras que contiverem estereótipos e preconceitos de qualquer espécie e que violarem os 

Direitos Humanos. O fato do Guia de Livros Didáticos sublinhar a atenção aos Direitos 

Humanos como um dos elementos avaliativos parece revelar a crescente necessidade de 

que os conteúdos escolares sejam perpassados pela temática. 

Para além desses, o guia retrata a necessidade de que as obras sejam coerentes 

com a abordagem teórico-metodológica escolhida e que atentem para que os conteúdos, 

conceitos e procedimentos utilizados estejam atualizados. A partir disso, os escritores 

devem preocupar-se com os possíveis erros na elaboração dos livros que comprometam 
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o desenvolvimento do pensamento histórico nos estudantes. Problemas de revisão e de 

editoração também são quesitos que implicam na reprovação da obra. 

O último dos quesitos gerais é a observância da finalidade do Manual do 

Professor. Segundo o PNLD essa ferramenta deve servir como suporte ao professor e 

orientação quanto às questões que dizem respeitoao ensino de História e ao conteúdo 

escolar. O manual do professor, dessa forma, deixa de ser um mero instrumento de 

resposta aos exercícios do capítulo para fornecer informações que concerne   

à legislação priorizada, abordagens teórico-metodológicas, desenvolvimento 

das atividades junto aos estudantes, perspectivas epistemológicas quanto à 

História e à História Ensinada, reflexões acerca da relação entre memória e 

patrimônio, bem como o tratamento dos elementos da cultura material e 

imaterial locais, exploração didático-pedagógica das diferentes linguagens, 

abordagens interdisciplinares e avaliação educacional. (MEC, 2017) 

 

E quais seriam os critérios avaliativos dos livros de História segundo o PNLD? 

Através da análise relacional dos Guias do Livro Didático de História dos anos de 2005, 

2008, 2011, 2014 e 2017 foi feito um levantamento sobre as modificações que essas 

coleções sofreram ao longo da última década. Através desses dados podemos 

vislumbrar quais as potencialidades das coleções novas e em que aspectos suas 

abordagens mostraram limitações e, consequentemente, construir um capítulo de livro 

didático que busque dar conta dessas lacunas e que leve em consideração as demandas 

do PNLD. 

Uma das tendências metodológicas que sofreram retração no PNLD 2017 foi 

aquela pautada na história temática. Em 2005, 17% das coleções foram elaboradas sob 

esta perspectiva e, em 2008, 24%. Em 2011 há uma queda brusca, quando o percentual 

cai de 24% para 7%. O contrário ocorre em 2014, quando se atinge o patamar de 20% 

nas coleções. Entretanto, no PNLD de 2017 nenhuma coleção leva em conta a história 

temática. Embora o PNLD não imponha a abordagem temáticacomo alternativa, ele 

compreende que esta favorece um trabalho de natureza interdisciplinar. Com a ausência 

dessa metodologia nos livros didáticos fica a cargo exclusivamente dos professores 

organizarem-se para construírem atividades nesse sentido. Além disso, aquelas coleções 

favoreciam a autonomia do docente uma vez que possibilitava se desvencilharem de 

livros que tratem de uma história total “de modo detalhado, descritivo e 

canônico”(MEC, 2017). O excesso de conteúdo é criticado pelo PNLD por fugir ao 

objetivo do ensino escolar, que não é “formar profissionais historiadores, mas o de 

oferecer às crianças e aos jovens ferramentas conceituais que permitam aos estudantes 
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se localizarem e se posicionarem diante do mundo, compreendendo sua dinâmica e suas 

temporalidades”(MEC, 2017).Outro fator levantado é que a história do tempo presente 

foi perdendo espaço nas obras.  

Entretanto, os livros didáticos 

avançaram em eixos centrais ao Ensino 

de História. São eles: o tratamento 

escolar das fontes históricas, a relação 

entre textos-base e atividades, o 

tratamento das questões da 

temporalidade histórica, a temática 

afro-brasileira e a temática indígena.  

Através de círculos 

concêntricos (em que o mais externo 

avalia uma coleção particular voltada 

ao 9º ano até chegar ao de 6º ano) 

esses cinco eixos temáticos são 

analisados a partir de quatro aspectos.  

No eixotemático“tratamento da 

temporalidade histórica” é avaliado se 

consta nos livros voltados ao 6º, 7º, 8º e 9º ano os aspectos “apresenta orientações 

acerca de operações de datação”, “contempla o tratamento da simultaneidade histórica”, 

“favorece uma comparação problematizadora entre passado e presente” e “possibilita a 

construção da noção de duração”. A cor forte corresponde a presença do tratamento de 

cada uma das categorias pelo livro. A área hachurada, por outro lado, revela que a 

categoria foi parcialmente trabalhada, ao passo que o campo em branco sintetiza que a 

temática não foi abordada no livro.  

Sobre a relação entre texto-base e atividades os quatro eixos avaliados pelo 

PNLD são “relação entre textos-base e atividades”, “propõe possibilidades de 

relacionamento entre passado e presente”, “estimula habilidades de pensamento de 

complexidade variada” e “favorece o trabalho coletivo em sala de aula”. Dessa forma, 

trazer o presente através do estudo do passado possibilita que o estudante se aproxime 

de uma “história problema”. Levantar as permanências e rupturas nos processos 

históricos também se apresentam em importantes ferramentas para tal.   

Fonte: site do PNLD. 

 

Imagem 1. Círculos concêntricos que sintetizam as avaliações 

feitas pelo PNLD no que concerne o tratamento da 

temporalidade histórica. 
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No que concerne o “tratamento escolar das fontes históricas” os quatro eixos 

são: “função ilustrativa”, “contempla diversidade de gêneros textuais”, “contém 

orientações metodológicas ao docente” e “favorece a compreensão do procedimento 

histórico”. A “temática africana e afro-brasileira” é avaliada a partir de “inscrição 

informativa e cronológica”, “densidade na orientação teórico-metodológica para o 

professor”, “promoção da educação para as relações étnico-raciais” e “visibilidade ao 

protagonismo dos sujeitos ao longo do tempo”, abordagens essas semelhantes à 

“temática indígena”. 

Segundo o PNLD, a temática 

indígena é a que se apresenta mais 

atrasada em seu desenvolvimento e 

evolução metodológica. Ao que parece, há 

um silenciamento a respeito dos indígenas 

nos livros didáticos da mesma maneira 

que as questões de gênero e de geração 

(este item valorizado no sentido do 

respeito aos idosos) são ainda 

timidamente trabalhadas nas coleções.  

Dessa maneira, almejamos cumprir 

com uma parte significativa dos requisitos 

presentes no Plano Nacional do Livro 

Didático.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: site do PNLD. 

Imagem 2. Avaliação feita para a coleção Projeto Teláris 

no tocante à temática indígena. 
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→Negligência 

significa 

descuido, agir 

com 

irresponsabilidade 

ao assumir um 

compromisso. 
 

 

 

 

Sugestão de atividade 

A cidadania tem relação com os direitos e deveres de um 

indivíduo. Um destes direitos é a formação de grêmios e 

conselhos estudantis (veja o box ao lado). Você sabe para que 

servem os grêmios? Eles servem para lutar por melhorias para 

os estudantes, tanto dentro das escolas quanto na sociedade de 

maneira geral. Tendo isso em mente, divida-se em grupo para 

formar uma chapa de grêmio. Primeiramente, faça uma 

pesquisa com os seus colegas, inclusive os de outras turmas, 

sobre quais as suas demandas. Em seguida, investigue comose 

mobilizarpara conquistar estes direitos (com quem falar, de que 

forma se organizar...). 

 

 

4 A Primeira República em uma proposta de capítulo didático para o 9º Ano 

Cidadania 

Você conhece alguns dos seus direitos? E deveres? O Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), de 1990, afirma que é dever da família, comunidade, sociedade e 

poder público assegurar os direitos à vida, saúde, alimentação, educação,lazer, respeito 

e muitos outros direitos de crianças e adolescentes. Outros importantes direitos são 

aqueles que proíbem que estes sofram discriminação, exploração e negligência. 

Conhecer seus direitos e deveres é de grande importância 

para uma conduta cidadã. Deveres como respeitar as pessoas, ir à 

escola, preservar o meio ambiente e etc. permitem que você 

estabeleça uma boa relação com sua família, amigos, bairro, 

comunidade, estado e país.    

Nesse capítulo iremos estudar como nem sempre existiram esses 

direitos. Veremos como a cidadania e os direitos que 

hoje possuímos foram conquistados através das lutas de 

diferentes grupos sociais em busca de melhores 

condições de vida e de trabalho. Estudaremos também 

que a cidadania está em permanente construção já que 

novos tempos trazem novas perspectivas e a busca por 

outros direitos, maiores liberdades, melhores garantias 

individuais e coletivas. 

 

 

 

Estatuto da Criança e do 

Adolescente 

Art. 53. A criança e o 

adolescente têm direito à 

educação, visando ao pleno 

desenvolvimento de sua pessoa, 

preparo para o exercício da 

cidadania e qualificação para o 

trabalho, assegurando-lhes: 

IV - direito de organização e 

participação em entidades 

estudantis; 

Retirado da página do Planalto 

 

 

Imagem 3. 
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A 1ª República Brasileira (1889-1930) 

As últimas décadas do século XIX foram marcadas por uma intensa 

movimentação política que resultou na Abolição da Escravidão e na proclamaçãoda 

República. Desde 1870 as idéias republicanas já estavam presentes em setores do 

exército, da Igreja Católica e da crescente classe média que começavam a questionar a 

autoridade monárquica. 

Os partidários do republicanismo divergiam quanto aos direcionamentos que 

deveriam ser dados para a nova república. Para alguns, ela deveria adotar mudanças 

radicais na sociedade através da intensa participação popular. Para outros, as 

transformações deveriam ser moderadas e a participação política deveria ser restrita. 

Um terceiro grupo defendia a república deveria ficar sob o controle dos militares.   

Em 15 de novembro de 1889 setores do exército 

deram um golpe e instauraram a república. Um governo 

provisório sob a liderança do marechal Deodoro da 

Fonseca, um dos líderes do golpe de 15 de novembro, 

foi instituído até que fossem realizadas eleições e uma 

nova Constituição estabelecida. 

Você sabia? 

Você sabia que com a passagem da Monarquia à República houve disputas para 

a escolha de novos símbolos nacionais?  Bandeiras, hinos, heróis, monumentos são 

símbolos de um país e servem para criar um sentimento de identidade entre as pessoas 

de uma nação. Entretanto, esses símbolos não são eternos. Isso quer dizer que 

transformações sociais ou políticas podem ocasionar o surgimento de novos símbolos 

para demonstrar uma ruptura com o passado. 

No caso do Brasil, a eleição de novos símbolos representava uma vontade de 

demonstrar que o país estava se modernizando e que deixava para trás o período 

monárquico. Veremos neste capítulo que com a República novas questões e disputas 

surgiram, entretanto, muita coisa permaneceu inalterada, apesar da mudança da forma 

de governo. 

Golpe de Estado: ato de se 

apoderar, pela força, do governo 

estabelecido, para implantar um 

novo sistema governamental, sem 

aprovação do povo.  

Definição do dicionário online 

Michaelis. Acesso em 05 de outubro 

de 2017. 
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Primeira República: novo regime, antigas 

práticas  

Após 67 anos no poder, a monarquia chegava ao 

fim e inaugurava-se um período de transição para um 

regime político que buscava renovar suas instituições e 

modernizar o país. Entretanto, apesar de um novo contexto 

político (a República) e social (a transformação de homens 

e mulheres escravos em trabalhadores livres) o início do 

século XX foi marcado por permanências dos períodos 

colonial e imperial brasileiro.  
Dessa forma, além do Brasil permanecer um país 

agroexportador, a nova República não incluiu as classes menos privilegiadas em seu 

projeto político. Assim, o modelo de república instaurado não representou a vontade de 

todos os que haviam lutado pela sua instauração gerando grande descontentamento e 

lutas ao longo das primeiras décadas de sua implantação. 

Veremos ao longo do capítulo algumas das lutas que serão travadas no período 

por diferentes segmentos da sociedade. A luta dos trabalhadorese trabalhadoras por 

melhores condições de vida e trabalho, a luta das mulheres pelo direito ao voto são 

algumas que iremos estudar. 

Docente, aqui 

seria interessante 

comentar com os 

alunos que os 

acontecimentos 

históricos de 

ruptura trazem 

consigo 

continuidades. 

 

Acesso em 07 de outubro de 2017; Disponível em 
https://http2.mlstatic.com/bandeira-imperial-oficiall-brasil-

128-x-090-imperio-D_NQ_NP_212621-

MLB20815147326_072016-F.jpg 

 

 

 

Acesso em 07 de outubro de 2017; Disponível em 
http://www.quatrocantos.com/clipart/bandeiras/bandeiras_

estados_brasileiros/brasil01.jpg 

 

 

 

 

Imagem 4. Bandeira imperial. Nela estão os símbolos 

imperiais: a cruz, a coroa, a esfera armilar, o ramo de café 

o de tabaco. A bandeira foi elaborada por Jean-Baptiste 

Debret, pintor francês que representou em suas pinturas um 

pouco da sociedade imperial brasileira. 

Imagem 5. Bandeira nacional. A bandeira guarda 
semelhanças com a bandeira imperial (losango amarelo e 

retângulo verde). Entretanto, substitui os símbolos 

imperiais pelo círculo azul e as estrelas, com os dizeres 

“Ordem e Progresso”. 

https://http2.mlstatic.com/bandeira-imperial-oficiall-brasil-128-x-090-imperio-D_NQ_NP_212621-MLB20815147326_072016-F.jpg
https://http2.mlstatic.com/bandeira-imperial-oficiall-brasil-128-x-090-imperio-D_NQ_NP_212621-MLB20815147326_072016-F.jpg
https://http2.mlstatic.com/bandeira-imperial-oficiall-brasil-128-x-090-imperio-D_NQ_NP_212621-MLB20815147326_072016-F.jpg
http://www.quatrocantos.com/clipart/bandeiras/bandeiras_estados_brasileiros/brasil01.jpg
http://www.quatrocantos.com/clipart/bandeiras/bandeiras_estados_brasileiros/brasil01.jpg
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O Encilhamento 

No início do ano de 1890 uma política econômica para estimular o desenvolvimento da 

indústria foi implantada pelo então ministro da Fazenda Rui Barbosa. O ministro acreditava que 

a ampliação da oferta de crédito no país seria a melhor saída para estimular a industrialização. 

Assim, ele permitiu que os bancos emitissem papel-moeda com o intuito de emprestar esse 

dinheiro aos empreendedores, o que, para o ministro, movimentaria a economia. 

Entretanto, com a facilidade de crédito, surgiram muitas empresas “fantasmas”, como 

companhias industriais, bancos, empresas comerciais, que só existiam no papel e cujas ações 

eram negociadas na bolsa de valores. O fato do valor dessas ações aumentarem continuamente 

levou muitos empresários a aplicarem suas reservas na bolsa, gerando uma grande especulação 

financeira.  

Os empreendedores que pegavam empréstimos sem nunca investirem em um negócio 

obtiveram elevados lucros com essa política econômica que ficou conhecida como 

Encilhamento. Além de estimular a especulação, a medida de Rui Barbosa fez aumentar a 

circulação de dinheiro sem que a produção e o fluxo de bens disponíveis estivessem na mesma 

proporção. A conseqüência disso foi a desvalorização da moeda e o crescimento da inflação. Os 

preços subiram, o desemprego aumentou, muitas empresas faliram e os cofres públicos, na 

tentativa do governo socorrer algumas dessas empresas, ficaram vazios. 

 

 

 

 

 

 

 

→Especulação 

financeira: operação 

financeira em que 

as pessoas 

compram ações a 

preços baixos 

esperando sua 

valorização para 

vendê-las por um 

preço maior, 

obtendo elevados 

lucros. 

 
Acesso em 05 de outubro de 2017. Disponível em 

http://www.historiadetudo.com/wp-

content/uploads/2015/03/encilhamento3.jpg 

 

 

Imagem 6. Multidão diante da Bolsa de Valores. 

Encilhamento. 

http://www.historiadetudo.com/wp-content/uploads/2015/03/encilhamento3.jpg
http://www.historiadetudo.com/wp-content/uploads/2015/03/encilhamento3.jpg
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O Governo Provisório 

O governo provisório sob a liderança de Deodoro da Fonseca era composto por 

representantes das várias inclinações republicanas, com exceção dos partidários de um 

republicanismo radical que ficaram excluídos das decisões políticas. Começava a tomar 

forma um processo de reconfiguração do poder político que buscou afastar as antigas 

elites imperiais do poder e substituí-las pela nova elite republicana.  

O novo governo, além de remover os presidentes de província e acabar com as 

Assembléias Provinciais e as Câmaras Municipais, mobilizou o Poder Legislativo para a 

elaboração da primeira Constituição republicana. Veja abaixo alguns dos pontos mais 

significativos da Constituição de 1891: 

 Adotou-se a forma de governo republicana, com 

sistema presidencialista no qual o presidente da República 

é o chefe do Estado e do governo. 

 Os poderes foram divididos em Executivo, 

Legislativo e Judiciário e os membros dos principais 

cargos do Executivo e Legislativo deviam ser eleitos por 

voto direto.  

 Separação entre Estado e Igreja. 

 O direito ao voto foi garantido apenas aos homens 

brasileiros acima de 21 anos. Mulheres, analfabetos, 

mendigos, soldados e pessoas de ordens religiosas 

estavam excluídos do direito de votar. 

 

 

 

 

 

Para refletir: 

1) A separação entre Estado e Igreja fez com que não existisse mais uma religião oficial brasileira. Com 
seus colegas reflita o que essa medida significou em termos de liberdade religiosa. 
 

2) Na sociedade brasileira do início do século XX mais de 44% da população era feminina e 64% 
analfabeta. Diante desses dados e relacionando-os com os da Constituição de 1891 reflita quem tinha 
direito à participação política nos anos da Primeira República. O que isso significava em termos de 
avanços ou retrocessos sociais?   

A Constituição de 1891 e a 

composição dos três 

poderes: 

Executivo: presidente e 

vice-presidente da 

república e ministros de 

estado. 

Legislativo: deputados 

federais e senadores. 

Judiciário: juízes dos 

tribunais federais e do 

Supremo Tribunal de 

Justiça. 
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Os Militares no Poder 

Através de uma eleição indireta do Congresso Nacional o marechal Deodoro da 

Fonseca foi eleito presidente da República e o marechal Floriano Peixoto vice-

presidente. Entretanto, o governo Deodoro passou por dificuldades econômicas e 

políticas que limitaram seu período no poder. Uma dessas dificuldades foi o fracasso da 

política econômica de Rui Barbosa (o encilhamento). Além disso, deputados e 

senadores começaram a aprovar leis que diminuam o poder do presidente levando-o ao 

extremo de, em 03 de novembro de 1891, fechar o Congresso, mandar prender seus 

principais líderes e anunciar uma revisão constitucional que lhe assegurava maiores 

poderes, desagradando ainda mais seus opositores. 

A resistência as medida autoritárias do governo federal foi forte e contou com 

civis e militares. Em reação ao governo de Deodoro membros da Marinha ameaçaram 

bombardear com navios de guerra a cidade do Rio de Janeiro. Paralelamente a isso, 

ferroviários deflagraram uma greve na Estrada de Ferro Central do Brasil, causando 

riscos no abastecimento do Rio de Janeiro, capital federal. 

Diante dos acontecimentos e enfraquecido, Deodoro renunciou em 23 de 

novembro de 1891 e o marechal Floriano Peixoto assumiu a presidência. Porém, não 

convocou eleições presidenciais conforme previa a Constituição em vigor sendo 

acusado de ocupar o cargo de maneira ilegal. O novo presidente buscou controlar a 

inflação e resolver a crise econômica. Embora não tenha sido bem-sucedido nas suas 

medidas de controle da crise, marechal Floriano tomou algumas providências que lhe 

garantiram algum apoio popular. Determinou não só a redução dos preços dos aluguéis 

das casas dos operários como buscou controlar o valor dos produtos de primeira 

necessidade. Novos governantes para os estados foram escolhidos e o Congresso 

Nacional foi reaberto. 

Apesar de Floriano Peixoto ter o apoio de forças políticas de São Paulo e setores 

das Forças Armadas seu governo também enfrentou duas grandes rebeliões: a Revolta 

da Armada e a Revolução Federalista. Em ambas o governo respondeu com uma 

violenta repressão, o que mostrou sua indisposição em dialogar com os movimentos de 

oposição. Apesar das turbulências que ocorreram durante seu governo, Floriano Peixoto 

conseguiu cumprir o mandato, sendo precedido por Prudente de Morais. 
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A Revolta da Armada 

Em setembro de 1893 ocorreu a Revolta da 

Armada no Rio de Janeiro. Um grupo de oficiais da 

Marinha que buscava maiores participações políticas 

se rebelou contra o governo de Floriano Peixoto 

exigindo a sua saída e novas eleições para a 

presidência. Os revoltosos se ressentiam de seu 

desprestígio em relação aos oficiais do Exército. 

Amparados no art. 42º da Constituição os 

revoltosos alegavam que o mandato de Floriano era 

inconstitucional (Veja ao lado o art. 42). Em setembro 

de 1892 se iniciava a Revolta da Armada, na Baía de 

Guanabara. Os revoltosos tomaram os navios de 

guerra da Marinha (Aquidabã, Javari, Trajano e 

República) e bombardearam a capital federal exigindo 

a saída do marechal Floriano da presidência. Niterói, 

que era a capital do estado do Rio de Janeiro, também 

teve seus fortes bombardeados.  

Apesar do grande número de insurgentes na 

Marinha estes receberam um forte contra-ataque do 

Exército e de seus milhares de jovens que se uniam aos 

batalhões em apoio ao presidente. Além destes, as 

elites dos estados, principalmente a de São Paulo, 

temendo a instabilidade da República causada por 

estes confrontos também apoiaram Floriano Peixoto. 

Diante da repressão ao movimento, em março 

de 1894, a Revolta da Armada foi sufocada. A 

Revolução Federalista, que havia irrompido em 1893, 

continuava no sul, para onde foram alguns dos 

revoltosos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Revolução Federalista 

Irrompida em 1893, no Rio Grande do Sul, a 

Revolução Federalista foi um embate travado entre 

federalistas ou maragatos, membros do Partido 

Federalista, e os apelidados de pica-paus, membros do 

Partido Republicano Gaúcho, liderado pelo presidente 

de estado Júlio de Castilhos. 

 Os primeiros defendiam um governo 

parlamentarista, em lugar do presidencialismo 

estabelecido na Constituição, e contavam com o apoio 

de setores da Marinha. O objetivo dos revoltosos era 

tirar do poder o presidente de estado (que corresponde 

ao atual cargo de governador) e Floriano Peixoto, 

presidente da república. Os pica-paus, por outro lado, 

defendiam o presidencialismo e apoiavam Floriano 

Peixoto. 

A guerra civil entre maragatos e pica-paus teve 

seu fim em 1895 com a vitória dos pica-paus. O conflito 

causou cerca de 12 mil mortes estendendo-se para os 

estados de Santa Catarina e Paraná.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acesso em 07 de outubro de 2017. Disponível em 
http://www.images2you.com.br/v1/resultado.php?rt=sim&
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ART. 42º DA CONSTITUIÇÃO DE 1891: 

[Art 42 - Se no caso de vaga, por qualquer 

causa, da Presidência ou Vice Presidência, 

não houverem ainda decorrido dois anos do 

período presidencial, proceder-se-á a nova 

eleição.] 

Acesso em 07 de outubro de 2017. Disponível 

em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/

Constituicao91.htm 

 

Acesso em 07 de outubro de 2017. Disponível em 
http://www.images2you.com.br/v1/info.php?f=6245&dat=151087609

7991 

 

Imagem 7. Efeito de um torpedo na proa do navio Aquidabã. 

Fotografia do espanhol Juan Gutierrez. Arquivo G. Ermakoff, Rio de 

Janeiro. 

Imagem 8. Ruínas de Villegagnon. Fotografia do espanhol 

Juan Gutierrez. Arquivo G. Ermakoff, Rio de Janeiro. 

http://www.images2you.com.br/v1/resultado.php?rt=sim&dat=1510876937617
http://www.images2you.com.br/v1/resultado.php?rt=sim&dat=1510876937617
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao91.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao91.htm
http://www.images2you.com.br/v1/info.php?f=6245&dat=1510876097991
http://www.images2you.com.br/v1/info.php?f=6245&dat=1510876097991
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Oligarquias a frente da República 

Concluído o mandato de Floriano Peixoto, o governo voltou a ter um civil como 

dirigente. Prudente de Morais, representante das elites paulistas, assumiu a presidência 

nas eleições de 1894. Nesse período as oligarquias estaduais, sobretudo as elites 

agrárias de Minas Gerais e São Paulo, passaram a exercer grande influência na vida 

política brasileira. Por isso, os primeiros anos do regime republicano brasileiro são 

conhecidos como República Oligárquica. 

A manutenção das elites rurais no poder se dava através da política dos 

governadores. Instituída no governo de Campos Salles 

(1898-1902), esse mecanismo de controle político operava 

por meio de uma aliança entre o presidente da república e 

os presidentes de estado (os atuais governadores), 

pertencentes às oligarquias rurais. Neste acordo político os 

presidentes de estado deveriam apoiar os candidatos ao 

Congresso que fossem aliados do governo federal e este, 

em contrapartida, não interferiria nas eleições estaduais.  

Um dos instrumentos utilizados para garantir a 

política dos governadores foi a criação, pelo governo 

federal, da Comissão de Verificação de Poderes. 

Encarregada de aprovar os candidatos eleitos, na prática, os 

membros da comissão, ligados ao presidente da república, 

tentavam garantir que os opositores do governo não 

tomassem posse. 

 

O Coronelismo 

O coronelismo é um importante componente do funcionamento da República 

Oligárquica. O título de coronel surgiu em 1831 com a formação da Guarda Nacional. A 

maioria dos dirigentes da Guarda comprava o título de “coronel” possibilitando que 

vários proprietários de terra adquirissem esta patente e organizassem milícias em suas 

regiões. Mesmo com a proclamação da república e o fim da Guarda Nacional, os 

coronéis mantiveram o poder e a influência que haviam conquistado anteriormente. 

→ Oligarquia: Regime 

político em que o poder é 

comandado por um número 

restrito de pessoas que 

pertencem a um mesmo 

partido, classe ou família. 

Por extensão: Preponderância 

de um pequeno grupo ou 

facção no exercício do poder, 

especialmente para governar 

conforme seus interesses. 

Definição do dicionário online 

Michaelis. Acesso em 05 de 

outubro de 2017. 
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Os coronéis exerciam o controle político em 

suas localidades.  Além de apadrinhar pessoas, 

mediavam conflitos e negociavam apoio político para 

os governantes estaduais e federais que usavam os 

poderes do governo para retribuir o auxílio recebido.  

 O voto aberto facilitava o controle do 

eleitorado pelos coronéis. Dessa forma, através de 

intimidações e ameaças de violências por seus 

jagunços, os coronéis garantiam votos aos candidatos 

que apoiavam. Esse tipo de voto ficou conhecido 

como voto de cabresto. O coronelismo, portanto, foi 

um sistema que facilitou a utilização dos cargos 

públicos para a obtenção de privilégios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jagunços: 

homens 

armados que 

trabalhavam 

sob o 

comando 

dos 

proprietários 

de terra. 
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A prática do apadrinhamento 

remonta os tempos da 

escravidão. Nesse sistema, os 

senhores forneciam alguns 

“cuidados” aos seus 

“afilhados” escravos, libertos 

ou livres pobres que deveriam, 

em troca, obedecer ao seu 

“padrinho”. No caso do 

coronelismo, a população 

rural (que vivia de maneira 

precária) recebia alguns 

favores dos coronéis a troco 

de que, por exemplo, 

votassem nos candidatos 

apoiados pelos coronéis. 

Para pensar 

 

A imagem acima é uma representação do voto de cabresto. Pensando nos dias atuais, você já 

viu ou ouviu falar de alguma situação de compra de voto? Caso afirmativo, reflita sobre a situação. 

 Quem era a pessoa que estava concordando em vender o seu voto? O que o candidato oferecia  

em troca? E por que será que o eleitor concordava com a negociação? 

 

Imagem 9. Ameaças para a garantia do voto. 

http://4.bp.blogspot.com/-bvKojiH--Uw/UmmHSXSsjVI/AAAAAAAAAvg/VN2g14Gc2n8/s1600/001.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-bvKojiH--Uw/UmmHSXSsjVI/AAAAAAAAAvg/VN2g14Gc2n8/s1600/001.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-bvKojiH--Uw/UmmHSXSsjVI/AAAAAAAAAvg/VN2g14Gc2n8/s1600/001.jpg
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Economia e sociedade na Primeira 

República 

Desde meados do século XIX o café tornou-se o principal produto econômico 

nacional de exportação. O mesmo se deu durante a Primeira República em que o café 

brasileiro abastecia dois terços do mercado mundial. Durante esse período, os 

cafeicultores conseguiram elevar sua produção e a cultura cafeeira expandiu-se para 

além de São Paulo e Rio de Janeiro, chegando ao Paraná e Minas Gerais.  

No entanto, o crescimento da oferta do café nos mercados internacionais fez o 

valor do produto diminuir drasticamente, causando preocupações nos cafeicultores 

brasileiros frente a crise que sofreriam. Diante disso, em 1906, na cidade paulista de 

Taubaté, o governo federal firmou um contrato com os presidentes do estado de São 

Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro conhecido como Convênio de Taubaté. Nele 

ficou acordado que os governos dos três estados comprariam o café excedente através 

de um empréstimo feito a bancos internacionais. A proposta garantiu o lucro dos 

cafeicultores. 

Além do café, a borracha também se destacou na economia brasileira da 

Primeira República devido ao crescente processo de industrialização. A borracha era 

obtida através do látex extraído de seringueiras situadas na região Amazônica. 

Entretanto, poucos anos depois, com a entrada das colônias inglesas no sudeste da Ásia 

no mercado da borracha, a produção brasileira entrou em declínio. 
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Imagem 10. Extração de látex da 

seringueira. 

Imagem 11. Extração de látex da seringueira. 

 

http://amazonia.org.br/wp-content/uploads/2012/12/latex-seringueira-borracha-Acre.jpg
http://amazonia.org.br/wp-content/uploads/2012/12/latex-seringueira-borracha-Acre.jpg
http://s4.static.brasilescola.uol.com.br/img/2014/01/latex.jpg
http://s4.static.brasilescola.uol.com.br/img/2014/01/latex.jpg
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Os Indígenas 

O período entre o final do século XIX e início do XX foi caracterizado por uma 

mudança no cenário brasileiro.  A proclamação da República, o crescimento das 

cidades, as primeiras indústriasapontavam para uma modernização do país. A 

concretização desse ideal de nação moderna exigia alguns passos: explorar as áreas 

desconhecidas, estabelecer a comunicação entre os territórios, consolidar a defesa das 

fronteiras do território nacional e contatar os povos indígenas que se configuravam uma 

ameaça a esse projeto. 

Nessa perspectiva, o governo criou uma série 

de comissões que ficaram conhecidas como 

Comissões Rondon, com o intuito de promover 

uma “ação civilizadora” por meio da instalação de 

postos militares e linhas telegráficas, além de 

estudos de reconhecimento do território por meio do 

levantamento de flora, fauna, topografia, 

hidrografia, culturas e variedade etnográfica das 

regiões por conhecer. 

Num cenário de mudanças políticas, pressão 

de interesses econômicos e de embate com os povos indígenas que habitavam as regiões 

alcançadas pelas frentes de expansão da sociedade nacional, foi criado o Serviço de 

Proteção aos Índios (SPI), através do Decreto nº 8.072 de 20 de junho de 1910. O 

Acesso em 05 de outubro de 2017. Disponível 

em http://www.agencia.ac.gov.br/wp-

content/uploads/2016/12/IMG_8622.jpg 

 

Você sabia? 

Você sabia que existiam mulheres que desempenhavam várias 

atividades nas regiões dos seringais, inclusive como seringueiras? 

Veja abaixo: 

“(...) logo os seringaisforam tornando-se mais populosos e as 

mulheres que chegaram foram ocupandoseus lugares na mata. 

Algumas trabalharam diretamente na produção da borrachacomo 

seringueiras, outras atuaram em atividades extrativas diversas, 

outrascuidavam da horta, outras realizavam trabalho de parteiras, 

feiticeiras, curandeirase outras simplesmente foram mães, donas de 

casa, filhas ou esposas.”  

Extraído da dissertação de Mônica Maria Lopes Lage “Mulher e 

Seringal: um olhar sobre as mulheres nos seringais do Amazonas 

(1880-1920) 

 

 
Para mais informações sobre as 

Comissões Rondon e o Serviço 

de Proteção aos Índios visite a 

página do Museu do Índio:  

http://www.museudoindio.gov.

br/ 

 
 

Imagem 12. Extração de látex. 

http://www.agencia.ac.gov.br/wp-content/uploads/2016/12/IMG_8622.jpg
http://www.agencia.ac.gov.br/wp-content/uploads/2016/12/IMG_8622.jpg
http://www.museudoindio.gov.br/
http://www.museudoindio.gov.br/
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O que é uma terra indígena? 

 

A terra indígena não é apenas 

o espaço ocupado por um 

determinado povo indígena, 

mas todo o espaço necessário 

para a sobrevivência de sua 

cultura. Por isso, é necessário 

que ajam políticas públicas 

que envolvam a proteção 

dessas terras. 

 

SPIdeveria prestar assistência a todos os índios 

do território nacional, respeitando suas terrase 

cultura. Entretanto, contraditoriamente, o SPI 

muitas vezes retirava os índios de seus locais de 

origem e liberava seus territórios para 

colonização.  

A política adotada pelo SPI buscava 

civilizar os indígenas através do aprendizado 

escolar ou do ensino prático nas oficinas. O 

objetivo era de transformar os indígenas em trabalhadores nacionais ou pequenos 

produtores rurais, transformando-os em membros da sociedade brasileira. Entretanto, no 

plano jurídico, eram considerados como relativamente incapazes, ou seja, não eram 

cidadãos plenos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia retirada da exposição Itinerários Indígenas, do Arquivo Nacional, no dia 27 de setembro de 2017. 

 

Imagem 13. Gravação de cantigas indígenas por Edgar Roquette-Pinto. Serra do Norte, 1912. Correio 

da Manhã, 1954. 

Em 1912, Roquette-Pinto acompanhou Cândido Mariano da Silva Rondon em 

uma de suas expedições à área compreendida por trechos de diversos estados: Mato 

Grosso, Amazonas, Pará, Acre e atual Rondônia. Teve, então, contato com as 

populações indígenas, identificadas como Nambikwára e Paresi, cumprindo um 

programa de pesquisas que incluiu a gravação de diversas cantigas.  
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Os imigrantes no Brasil 

 

O início da república foi marcado por um intenso debate sobre o novo momento 

nacional e o rumo a ser tomado para a modernização do país. Havia, portanto, correntes 

nacionalistas que buscavam o distanciamento do passado escravista e dos seus efeitos 

na população: a miscigenação. Segundo seus pensadores, um Brasil moderno 

significava necessariamente um Brasil europeizado, branco, e a forma encontrada para 

isso era excluir a parcela negra e mestiça da população, e incentivar a imigração 

européia. 

Dessa maneira, o Estado brasileiro através do 

decreto de nº 528, de 28 de junho de 1890, regularizou o 

serviço de introdução de imigrantes no país. Entre 1890 e 

1930 o Brasil recebeu um grande contingente de homens, 

mulheres e crianças, sobretudo de origem italiana, 

portuguesa e espanhola que trouxeram em suas bagagens 

hábitos culturais diversos.  

Em busca de trabalho e melhores condições de vida 

estes homens e mulheres empregaram-se nas lavouras, nas 

indústrias e no comércio.  São Paulo foi o estado que mais 

atraiu imigrantes, sendo o porto de Santos responsável pelo 

desembarque de mais de 50% do total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Para mais conteúdos 

sobre a imigração 

consulte a página do 

Museu da Imigração do 

Estado de São Paulo: 

http://www.museudai

migracao.org.br/ 

 
 

Acesso em 05 de outubro de 2017. Disponível em 
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EXPLORANDO O TEMA 

1) Você é ou conhece algum 

descendente de imigrante?  

2) Se sim, procure investigar quando 

veio ao Brasil, como foi a sua 

viagem, o que esperava encontrar 

aqui e o porquê de ter saído de seu 

país de origem. 

 

Imagem 14. Navio espanhol rumo ao Brasil. Acervo Digital do 

Museu da Imigração do Estado de São Paulo. 

http://www.museudaimigracao.org.br/
http://www.museudaimigracao.org.br/
http://www.inci.org.br/acervodigital/upload/fotografias/MI_ICO_AMP_008_001_003_001.jpg
http://www.inci.org.br/acervodigital/upload/fotografias/MI_ICO_AMP_008_001_003_001.jpg
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O desenvolvimento industrial e o operariado 

A expansão industrial no Brasil da Primeira República se deu através de 

investimentos do capital estrangeiro e de setores da economia nacional. A acumulação 

de capital ligada àatividade agrícola contribuiu para o desenvolvimento das indústrias 

em cidades como Rio de Janeiro e São Paulo, além de diversos estados brasileiros. Na 

região de São Paulo, o capital direcionado ao desenvolvimento industrial esteve ligado 

aos cafeicultores que deslocavam parte de seus lucros para a instalação de fábricas e no 

investimento em infraestrutura para o escoamento da produção.  

Os imigrantes que chegaram em peso ao Brasil, descontentes com as condições 

de trabalho nas regiões cafeeiras, migraram para as cidades em busca de melhores 

oportunidades. Com o crescimento industrial e a consequente demanda por mão de obra 

estes se tornaram a principal força de trabalho nas fábricas.  

Grande parte dos estabelecimentos industriais do período era de pequeno porte e 

com poucos operários. Entretanto, havia fábricas com dimensões maiores e que podiam 

abrigar centenas de operários. Muitas dessas instalações eram insalubres e a jornada de 

trabalho variava entre 10 a 12 horas. Não havia leis trabalhistaspara evitar os abusos 

dos patrões. 

Mulheres e crianças constituíam uma grande parcela do operariado e ganhavam 

salários menores para desenvolver muitas vezes as mesmas atividades dos homens.  

Como podemos imaginar, o fato das crianças estarem nas fábricas impedia que 

estivessem nas escolas. Sem acesso à educação a grande maioria era analfabeta e, 

portanto, no futuro estaria excluída do direito ao voto.Tendo em vista todos esses 

fatores, os trabalhadores e trabalhadoras se mobilizaram para garantirem melhores 

condições de trabalho.  

Os movimentos de 

O filme Tempos Modernos, de Charlie 

Chaplin, faz uma crítica ao processo de 

industrialização e às condições precárias dos 

trabalhadores nas fábricas. Na cena ao lado, 

Chaplin entra nas engrenagens depois de ter um 

surto de tanto apertar parafusos. Surtos, doenças 

respiratórias, amputações de membros como 

braços e mãos foram alguns dos problemas que 

crianças, mulheres e homens operários sofreram 

nas fábricas. Naquela época, adoecer e ter que se 

ausentar do trabalho podia significar a demissão 

do trabalhador sem nenhum tipo de indenização. 

O mesmo ocorria com as mulheres grávidas no 

momento de dar à luz que, correndo o risco de 

reprimendas do patrão, tinham que rapidamente 

retornar ao trabalho. 
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Imagem 15. Tempos Modernos. 

http://2.bp.blogspot.com/-Zjbd5n4fUhI/T-I1enG9vNI/AAAAAAAAT-4/a0t_AZJdUAM/s1600/tempos-modernos-MODERN-TIMES.jpg
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http://2.bp.blogspot.com/-Zjbd5n4fUhI/T-I1enG9vNI/AAAAAAAAT-4/a0t_AZJdUAM/s1600/tempos-modernos-MODERN-TIMES.jpg


33 
 

 

contestação da Primeira República 

A mobilização dos operários 

As fábricas ofereciam muitos riscos ao bem-estar do operariado. Eram escuras, 

apertadas, sem ventilação e nelas ocorriam muitos acidentes envolvendo os 

trabalhadores. Além disso, os operários podiam ser demitidos a qualquer momento sem 

direito à indenização. Muitas operárias grávidas trabalhavam até perto do nascimento do 

seu bebê (o que colocava em risco a sua saúde e a de seu filho), e depois do parto 

tinham que voltar rapidamente ao serviço sob o risco de serem demitidas. Seus salários 

eram baixos e a carga de trabalho era grande. 

Insatisfeitos com suas condições de vida e trabalho os operários vão semobilizar 

para lutar por melhorias.Começam criando suas próprias formas de organização 

sindical, fortemente influenciados pelos ideais socialistas, anarquistas e 

anarcossindicalistas trazidos pelos imigrantes. 

O ano de 1906 marca um importante período para as lutas dos operários do 

Brasil. Ocorrido no Rio de Janeiro, oPrimeiro Congresso Operário Brasileiro reuniu 

trabalhadores de diversos pontos do país e deu um pontapé em lutas pela organização de 

sindicatos livres e pela jornada de trabalho de oito horas. Através dos sindicatos, os 

trabalhadores reunidos em assembleias tiravam as suas reivindicações e definiam as 

formas de luta para alcançar seus objetivos. 

As greves serão um dos principais instrumentos de luta dos trabalhadores. Em 

julho de 1917, na cidade de São Paulo, foi organizada a primeira greve geral do 

Brasil. A greve foi marcada por violentos confrontos entre trabalhadores e policiais, 

levando a morte do sapateiro e anarquista José Martinez. Diante desse fato, a greve se 

intensificou e se alastrou por outras regiões. 

Os manifestantes reivindicavam menores jornadas de trabalho, o fim do trabalho 

de crianças abaixo de 14 anos e do trabalho feminino no período da noite, a soltura dos 

manifestantes presos e a liberdade para organizarem-se em sindicatos. Diante da 

proporção gigantesca que tomou o movimento grevista os governos e os industriais 

concordaram em fornecer melhores condições de trabalho e melhores salários, além da 

soltura dos grevistas presos. No entanto, não cumpriram com o prometido o que levou a 

novas greves e maiores mobilizações dos trabalhadores por seus direitos. 
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A imprensa negra  

A imprensa foi um importante instrumento de organização social e de expressão 

de ideias. Apesar da repressão do governo a esse tipo de atividade, o período viu nascer 

uma série de jornais feitos por diferentes segmentos sociais. Esses periódicos se 

posicionavam a favor de uma sociedade mais justa e igualitária.  

A imprensa negra independente, surgida em São Paulo, foi uma delas. Era 

composta por homens de baixas posses como José Corrêa Leite, auxiliar de farmácia, 

Jayme Aguiar, pequeno funcionário, e outros homens negros do mesmo nível social. Era 

a comunidade negra, com seus recursos limitados, que financiava os jornais. A 

manutenção era muito difícil e envolvia muita luta: não tinham anunciantes e a venda 

avulsa não rendia muitos lucros.  

Vejamos o depoimento de Jayme Aguiar sobre o surgimento desses jornais e o 

seu funcionamento: 

“Os negros tinham jornais das sociedades dançantes e esses jornais das 

sociedades dançantes só tratavam dos seus bailes, dos seus associados, o disse-que-

disse, as críticas adequadas, como faziam os jornais dos brancos que existiam naquela 

época: jornal das costureiras, jornais das moças que trabalhavam nas fábricas. Etc. O 

negro ficava de lado porque ele não tinha meios de comunicação. Então esse meio de 

comunicação foi efetuado através dos jornais da época. São esses jornais que nós 

conhecemos e que tratavam do movimento associativo das sociedades dançantes. O 

Xauter, O Bandeirante, o Menelik, o Alfinete, o Tamoio e outros mais. (...) Depois, 

então, é que surgiram os negros que queriam dar alguma coisa de mais elevação, de 

cultura, de instrução, e compreensão para o negro. Então surgiram os primeiros jornais 

dos negros dentro de um espírito de atividades profunda. Modéstia à parte, eu e o 

Corrêa Leite, a 6 de janeiro de 1924, fundamos O Clarim.”Depoimento retirado do livro “O 

Negro no Brasil de Hoje”, de KabengeleMunanga e Nilma Lino Gomes, Ed. Global, São Paulo, 2016, p. 

115 e 116. 

EXPLORANDO O TEMA 

Como percebemos, os direitos trabalhistas foram fruto da luta dos 

trabalhadores e trabalhadoras por melhores condições de vida. Pesquise 

as formas de mobilização dos trabalhadores nos dias atuais. 
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Para refletir: 

. Com base no depoimento de Jayme Aguiar e no escrito acima reflita sobre 

a importância de se ter uma imprensa negra voltada para a comunidade negra 

naquele início do século XX. 

. O depoimento de Jayme Aguiar também revela a circulação de outros 

periódicos pelas cidades no início do século XX que não aqueles voltados para a 

comunidade negra. Quais são eles e quem era o público desses outros 

jornais/revistas? 
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Docente, o objetivo dessa 

reflexão é se contrapor a 

uma ideia equivocada de 

que a comunidade negra 

sempre foi iletrada, 

analfabeta, desorganizada. 

Os alunos também podem 

ser levados a pensar em 

outros grupos que 

normalmente não lhes são 

atribuídos uma agência e 

que também possuíam seus 

veículos de informação (e 

de organização), como é o 

caso das operárias. 

 

Imagem 16. Jornal O Clarim da Alvorada.  

http://www.media.ceert.org.br/portal-3/img/noticias/originais/5999-resistencia-impressa-jornal-o-clarim-dalvorada.jpg
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A Constituição de 1891 

não fazia referência explícita às 

mulheres no que se refere as 

possibilidades votarem. Veja: 

Art 70 - São eleitores os 

cidadãos maiores de 21 anos que 

se alistarem na forma da lei.  

§ 1º - Não podem alistar-

se eleitores para as eleições 

federais ou para as dos Estados:  

1º) os mendigos;  

2º) os analfabetos;  

3º) as praças de pré, 

excetuados os alunos das 

escolas militares de ensino 

superior;  

4º) os religiosos de 

ordens monásticas, companhias, 

congregações ou comunidades 

de qualquer denominação, 

sujeitas a voto de obediência, 

regra ou estatuto que importe a 

renúncia da liberdade 

Individual.  

§ 2º - São inelegíveis os 

cidadãos não alistáveis.  

Acesso em 07 de outubro de 2017. 
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→Emancipação: ato de 

se tornar livre ou 

independente. 

Mulheres em Luta 

A instauração da República trouxe novos 

interesses para as mulheres brasileiras que buscavam 

outros espaços de atuação para além do ambiente 

doméstico. Seguindo os passos das mulheres pobres 

que sempre trabalharam, as mulheres das classes 

médias e altas passaram a lutar pelo acesso ao mercado 

de trabalho.  Para isso, acreditavam ser necessário o 

acesso pleno a uma educação de qualidade, ao direito 

ao voto e de se candidatarem para cargos políticos e 

públicos.  

As aspirações femininas não foram alcançadas 

com a Constituição de 1891, que rejeitou as ementas 

que instituíam o voto feminino. Entretanto, o fato da 

constituição nem ao menos mencionar as mulheres 

como possíveis votantes (veja ao lado) foi usado como 

argumento para lutarem por seus direitos. Afinal, se a 

Constituição não as mencionava para garantir o direito 

de votarem e serem votadas, nenhuma menção as 

excluía.    

Dessa forma, algumas mulheres tomaram a 

iniciativa de solicitar alistamento eleitoral, ou ainda de 

lançar sua candidatura. Foi o caso da professora 

Deolinda Daltro. Embora suas petições não tenham 

sido atendidas, as tentativas serviram como uma forma 

de pressão. 

 Em 1910, inconformada, Leolinda Daltro 

fundou o Partido Republicano Feminino com o objetivo de 

fazer ressurgir no Congresso o debate sobre o voto das 

mulheres. Foi nesse contexto que Bertha Lutz, outro nome 

importante na campanha pela emancipação feminina, iniciou 

sua militância política. Vejamos o que a historiadora Rachel 

Soihet nos diz sobre Bertha Lutz. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao91.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao91.htm
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Em 1920, Bertha Lutz e Maria Lacerda de Moura se uniram para criar a Liga 

para a Emancipação Intelectual da Mulher.  Essa entidade funcionaria como um 

grupo de estudos que buscava fornecer uma educação que levasse as mulheres a se 

emanciparem intelectualmente. Apesar das várias frentes de luta abertas por Bertha 

Lutz, a conquista do voto foi sua prioridade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Bertha Lutz conseguiu agregar um grupo de 

mulheres que pensavam como ela. Em breve, ela se 

tornaria uma das maiores referências nos 

movimentos de mulheres da época, e nos meios 

políticos nacionais, a feminista mais influente. 

Bertha e suas companheiras organizam-se em 

associações, fazem pronunciamentos públicos, 

escrevem artigos e concedem entrevistas nos 

jornais. Buscam o apoio de lideranças e da opinião 

pública e procuram pressionar parlamentares, 

autoridades políticas, educacionais e ligadas à 

imprensa.” Retirado de Soihet, R. (2012). A conquista do 

espaço público. In: C. Bassanezi Pinsky, & J. M. Pedro, Nova 

História das Mulheres no Brasil (pp. 218-237). São Paulo: 

Contexto. 

 

 

Retirado do livroR. (2012). A conquista do espaço público. In: C. Bassanezi 

Pinsky, & J. M. Pedro, Nova História das Mulheres no Brasil (pp. 218-237). 

São Paulo: Contexto. 

 

Investigando 

A luta feminina pela conquista 

de direitos foi árdua e agregou 

mulheres de diferentes linhas 

de pensamento.  Hoje em dia 

novas bandeiras de luta são 

levantadas pelas mulheres. 

Investigue em grupo algumas 

dessas bandeiras e quais as 

formas encontradas para 

alcançarem seus objetivos. 

 

Imagem 17. Mulher discursa em manifestação pelo Dia do Trabalhador na 

praça da Sé, em São Paulo, 1915. 
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As Reformas Urbanas e a Revolta da Vacina 

 

Esse sentimento expressado pelo escritor Lima Barreto em seu livro “Os 

Bruzundangas” era compartilhado por muitos cariocas que viam a cidade de aspecto 

colonial ser substituída por outra que tinha como modelo as reformas ocorridas em Paris 

entre 1853 e 1870.  

Em um país que se pretendia moderno e industrial era preciso que a paisagem da 

cidademudasse para se adequar a esse objetivo. Dessa maneira, ao ser eleito presidente, 

Rodrigues Alves apresentou um projeto de modernização e revitalização da capital 

federal que deveria ser posto em prática pelo prefeito Pereira Passos. As reformas feitas 

na capital federal serviram de modelo para outras capitais brasileiras como São Paulo e 

Minas Gerais. 

Dessa forma, em lugar das ruas estreitas e de difícil circulação se pretendia a 

abertura de largas avenidas. Além disso, as reformas urbanas demoliram as habitações 

dos pobres, os cortiços e “cabeças de porco”, obrigando a população a viver nos morros 

e nas periferias da cidade. A temida expressão “bota abaixo” usada pelos funcionários 

responsáveis por avaliarem estas construções tornou-se 

característica domomento.Os comerciantes também se 

viram obrigados a procurarem novos endereços para suas 

lojas que se encontravam no caminho das obras de 

modernização da cidade. 

Além disso, era preciso sanear e higienizar a 

cidade. Para tal, Oswaldo Cruz, médico e diretor de Saúde 

Pública, liderou incursões pela cidade para exterminar 

transmissores de doenças. Os agentes de saúde também 

adentravam as moradias populares para determinar se elas 

eram focos de doenças e, portanto, se deviam ou não ser demolidas.  

 
Sugestão de Leitura: A 

Alma Encantadora das 

Ruas, de João do Rio, é 

um retrato da cidade do 

Rio de Janeiro nos 

períodos iniciais da 

República. 

 
 

“De uma hora para a outra, a antiga cidade desapareceu e outra surgiu como 

se fosse obtida por uma mutação de teatro”. Lima Barreto, Os Bruzundangas 
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Em 1904 foi aprovado um projeto de Oswaldo Cruz para a vacinação obrigatória 

contra a varíola. Essa medida foi o estopim para a eclosão de uma revolta popular que 

ficou conhecida como Revolta da Vacina.  O desconhecimento da população sobre a 

finalidade da vacina aliadoà autorização dada às brigadas sanitárias para usarem a força 

na vacinação levou a um conflito que durou mais de uma semana e que resultou em 

bondes incendiados, destruição de trilhos, confrontos com a polícia e prisões.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Revolta da Chibata 

Acesso em 07 de outubro de 2017. Disponível em http://1.bp.blogspot.com/-

aGWE2XxZDp0/T949mizpz-

I/AAAAAAAALXM/LvEHhdYOQzM/s1600/revolta+vacina5.jpg 

 

A campanha de vacinação 

obrigatória contra a 

varíola fez parte de um 

projeto mais amplo de 

saneamento e 

modernização da cidade 

do Rio de Janeiro, que 

incluía a vistoria de 

residências por agentes 

sanitários e reformas 

urbanas que resultaram na 

remoção dos pobres do 

centro da cidade. 

 

Imagem 18. Charge criticando a obrigatoriedade da vacinação contra varíola. 

Docente, nesta parte da aula poderia ser pertinente abordar os debates 

suscitados, no ano de 2017 e 2018, sobre os perigos da vacina contra a febre 

amarela.  

http://1.bp.blogspot.com/-aGWE2XxZDp0/T949mizpz-I/AAAAAAAALXM/LvEHhdYOQzM/s1600/revolta+vacina5.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-aGWE2XxZDp0/T949mizpz-I/AAAAAAAALXM/LvEHhdYOQzM/s1600/revolta+vacina5.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-aGWE2XxZDp0/T949mizpz-I/AAAAAAAALXM/LvEHhdYOQzM/s1600/revolta+vacina5.jpg
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Ferro, chibatadas...isso não nos lembra o passado histórico da 

escravidão e os castigos impostos aos africanos escravizados e aos 

escravizados nascidos no Brasil? São as permanências do período 

escravista!  

O Brasil era uma das maiores potências navais do mundo. Um plano, aprovado 

pelo Congresso Nacional em 14 de dezembro de 1904, autorizou o governo brasileiro a 

encomendar três encouraçados, três cruzadores, seis caça-torpedos, seis torpedeiros, três 

submarinos e um transporte, para reaparelhar a nossa marinha de guerra. Em 

consequência disso, o Brasil passou a ter a terceira esquadra militar do mundo. A 

Inglaterra, com cem anos de progresso nessa área, só tinha um navio blindado, também 

chamado de encouraçado. Dos três previstos, na verdade, o Brasil adquiriu apenas dois: 

o “Minas Gerais” e o “São Paulo”. 

Em 18 de abril de 1910, o “Minas Gerais” entrou nas águas da Guanabara. Era o 

navio de guerra mais moderno do mundo. Infelizmente, esse reaparelhamento material 

não foi acompanhado por uma necessária modernização das condições de trabalho. O 

código disciplinar da marinha ainda era o mesmo do tempo da monarquia. Assim, as 

desobediências ao regulamento eram punidas com chibatadas e outros castigos.  

Embora o Decreto nº 3 de 16 de novembro de 1889, um dia após a Proclamação 

da República, tenha extinguido os castigos corporais na armada, em novembro do ano 

seguinte, o marechal Deodoro da Fonseca tornou a legalizá-los: “Para as faltas leves, 

prisão aferro na solitária, por um a cinco dias, a pão e água; faltas leves repetidas, idem, 

por seis dias, no mínimo; faltas graves, vinte e cincochibatadas, no mínimo.” 

Em novembro de 1910, o marinheiro Marcelino Rodrigues foi penalizado com 

250 chibatadas. No dia 22 de novembro de 1910, liderados por João Cândido, explodiu 

a revolta. A bordo dos encouraçados “Minas Gerais”, “Bahia”, “São Paulo” e 

“Deodoro” os marujos apontaram seus canhões para pontos estratégicos da cidade, 

exigindo, em comunicado enviado ao presidente da República, o fim das chibatadas e 

outros castigos, o aumento dos soldos e a preparação e educação dos marinheiros.  

Sem forças para dominar a rebelião, o marechal Hermes e o parlamento cederam 

às exigências, aprovando um projeto pondo fim aos açoites e concedendo anistia aos 

revoltosos. Após cinco dias a revolta teve fim. O governo, entretanto, não perdoou a 

ousadia daqueles marujos considerados “sem cultura” e “sem responsabilidade”. 

Ignorando a anistia, baixou um decreto regulamentando o afastamento dos marinheiros 

julgados indesejáveis e, em seguida, mandou prender 22, entre os quais alguns 

participantes da revolta de novembro. 
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Você já ouviu falar do Almirante Negro? 

João Cândido, o marinheiro gaúcho, o “Almirante Negro”, morreu no dia 06 de 

dezembro de 1969. Tinha 89 anos. Até pouco mais de seus oitenta anos, trabalhou na 

descarga dos pesqueiros, na Praça XV. Leonel Brizola, quando governador, concedeu-

lhe uma pensão, entretanto, João Cândido morreu pobre e doente, e continuou amando a 

marinha e o Brasil. Apesar de seu final triste devemos pensar na importância da luta do 

almirante negro pela dignidade dos marujos brasileiros.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As revoltas nas regiões rurais: Canudos e Contestado 

Acesso em 08 de outubro de 2017. Disponível em http://4.bp.blogspot.com/-

EAYT1cSNhU4/Tc79x76MwoI/AAAAAAAAALQ/o6rx--

i5SKw/s400/Joao%2BCandido.jpg 

 

 

Imagem recortada da original disponível em 
http://www.museudeimagens.com.br/wp-

content/uploads/joao-candido-decreto-

anistia-revolta-da-chibata.jpg; Acesso em 08 

de outubro de 2017. 

 

 

Imagem 19. João Cândido, o 

comandante do “Minas 

Gerais”. 

Imagem 20. João Cândido, o almirante negro. 

http://4.bp.blogspot.com/-EAYT1cSNhU4/Tc79x76MwoI/AAAAAAAAALQ/o6rx--i5SKw/s400/Joao%2BCandido.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-EAYT1cSNhU4/Tc79x76MwoI/AAAAAAAAALQ/o6rx--i5SKw/s400/Joao%2BCandido.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-EAYT1cSNhU4/Tc79x76MwoI/AAAAAAAAALQ/o6rx--i5SKw/s400/Joao%2BCandido.jpg
http://www.museudeimagens.com.br/wp-content/uploads/joao-candido-decreto-anistia-revolta-da-chibata.jpg
http://www.museudeimagens.com.br/wp-content/uploads/joao-candido-decreto-anistia-revolta-da-chibata.jpg
http://www.museudeimagens.com.br/wp-content/uploads/joao-candido-decreto-anistia-revolta-da-chibata.jpg
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Canudos 

Como podemos perceber a partir da tabela abaixo, quase 70% da população 

brasileira vivia da agricultura. Entretanto, havia grandes desigualdades no campo já que 

a maior parte das terras estava concentrada nas mãos de grandes proprietários, deixando 

a maioria da população com poucas ou nenhuma terra. Além disso, os empregos 

disponíveis não eram suficientes para o número de trabalhadores desempregados e as 

secas periódicas só agravavam as precárias condições de vida dessas pessoas 

provocando miséria e insatisfação. 

 

Tabela 1. Locais de emprego da população brasileira. 

  

 

 

 

 

 

 

Foi nesse 

contexto que 

surgiu a figura 

de Antônio Conselheiro, que começou a fazer pregações políticas e religiosas para a 

população pobre. Muitos o consideravam um homem santo e começaram a segui-lo.Em 

1893, chegando em uma fazenda abandonada no interior 

da Bahia, Antônio Conselheiro liderou a criação do 

povoado de Belo Monte, nomeado posteriormente de 

Canudos.  

Além da comunidade de Canudos desenvolver 

atividades ligadas a agricultura seus habitantes faziam 

artesanatos e criavam animais. Todos os frutos do 

Locais de emprego da população 
brasileira (1920) 

Atividade 
econômica 

desenvolvida 

Milhões de 
pessoas 

empregadas 

Porcentagem 

Agricultura 6,3 69,7 

Serviços 1,5 16,5 

Indústria 1,2 13,8 

Total 9,0 100,0 

Informações retiradas do site do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística. Acesso em 08 de outubro de 2017. Disponível em 

https://seriesestatisticas.ibge.gov.br/lista_tema.aspx?op=0&no=7 

 

 
Sugestão de leitura: Os 

Sertões (Campanha de 

Canudos), de Euclides da 

Cunha 

 
 

https://seriesestatisticas.ibge.gov.br/lista_tema.aspx?op=0&no=7
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trabalho na terra eram divididos entre os moradores e o excedente era vendido nas vilas 

das proximidades. Idosos e doentes eram amparados.  

Estes fatores atraíram muitas pessoas fazendo com que o povoado atingisse o 

número de 30 mil habitantes. O crescimento da Canudos incomodou setores da 

população, como os grandes donos de terra, que viam no movimento uma ameaça à 

propriedade de terra. Por outro lado, a Igreja se ressentia da força que a liderança 

espiritual de Antônio Conselheiro ganhava. Dessa forma, em 1896 o governo federal 

enviou a primeira expedição contra o povoado que foi desmobilizado pelos habitantes 

de Canudos. No ano seguinte, mais duas expedições avançaram contra a região sendo, 

igualmente, derrotada. Na quarta, entretanto, os habitantes de Canudos não resistiram e 

as forças federais destruíram completamente o povoado. 

A Guerra do Contestado ocorreu entre 1912 e 1916, 

na região de Contestado, situada entre Santa Catarina e o Paraná. 

Nessa região, muitas pessoas trabalhavam para os fazendeiros 

locais e para companhias estrangeiras de colonização, 

exploração de madeira e de construção de estradas de ferro 

recebendo pequenos salários. Em 1910, quando as obras da 

ferrovia que ligaria São Paulo ao Rio Grande do Sul terminaram, 

muitos trabalhadores perderam seus empregos. Além disso, para 

a construção da ferrovia pequenos proprietários foram expulsos 

de suas terras. 

Diante desse contexto surge a figura de Miguel Lucena 

Boaventura, líder espiritual que agregou em torno de si 

centenas de seguidores. De maneira semelhante a Canudos, 

Miguel Lucena, conhecido como José Maria, organizou uma comunidade religiosa no 

Arraial do Taquaruçu, chamada Monarquia Celeste. Nela todos eram iguais e a 

propriedade de terra era um bem comum.  

O crescimento da comunidade causou receio nos governos estaduais que, 

em1912, enviou tropas para destruir o povoado. José Maria foi assassinado e mais de 10 

mil pessoas foram mortas, porém, a resistência no Contestado persistiu até 1916. 

Acesso em 08 de outubro de 2017. 

Retirado de 

https://tibagi.pr.gov.br/noticias/module
s/news/article.php?storyid=291 

 

Imagem 23. José Maria, líder 

espiritual do povoado da Monarquia 

Celeste. 

https://tibagi.pr.gov.br/noticias/modules/news/article.php?storyid=291
https://tibagi.pr.gov.br/noticias/modules/news/article.php?storyid=291
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5 Considerações Finais 

 

O presente trabalho procurou fornecer uma proposta de capítulo didático que 

levasse em consideração alguns aspectos relevantes a uma educação voltada para os 

Direitos Humanos. Para tal, nos baseamos em Vera Maria Candauque enumera três 

dimensões a serem consideradas em uma atividade desse tipo: a necessidade da 

formação de sujeitos de direito; o favorecimento do processo de “empoderamento”; e as 

transformações necessárias para a construção de uma sociedade justa e igualitária.  

Tendo isso em mente, buscamos incluir as mulheres nas temáticas abordadas de 

maneira que não ocupassem caixas de textos isoladas do conteúdo formal. Ao trazer as 

mulheres enquanto importantes sujeitos históricoso capítulo promove o empoderamento 

das alunas que passam a se identificar nessas narrativas positivadas. Assim, busca 

promover sua participação ativa na sociedade, liberando a “possibilidade, o poder, a 

potência que cada pessoa tem para que ela possa ser sujeito de sua vida e ator social” 

(CANDAU, p. 404). 

No mesmo sentido, a inclusão do tema da mobilização dos negros e de sua 

atuação política também favorece a identificação dos alunos e alunas negras com esses 

importantes atores sociais. Sobretudo, ajuda a promover um ensino escolar voltado ao 

combate à discriminação racial, mais inclusivo e tranformador na medida em que 

dignifica a imagem desses homens e mulheres mostrando-os em situações para além do 

período da escravidão.Mostrar a valentia, perspicácia e poder de mobilização dos negros 

no pós abolição é, ao nosso ver, descortinar uma temática ainda muito pouco explorada 

pelos livros didáticos. 

Por outro lado, o capítulo buscou demonstrarque a conquista de direitos se deu 

através de lutas travadas pelos diferentes atores sociais. Que estes não foram fruto de 

benesses concedidas pelos poderosos, mas alcançadas através de um processo histórico 

que contou com a mobilização de pessoas de diferentes segmentos da população. 

Assim, almejamos a construção de um material que ajudasse na formação de sujeitos de 

direito nos moldes propostos por Vera Candau.  

No que diz respeitoà medologia, o capítulo agregou diferentes fontes que 

aproximassem os estudantes do conteúdo trabalhado além de incentivar a reflexão 

através de caixas de texto como “Para Pensar”, “Investigando” e “Explorando o 

Tema”. Nestas foram sugeridas atividades que objetivavam aos alunos estabelecerem 
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relações entre o passado e o presente de maneira a refletirem sobre os problemas 

históricos de seu tempo. 
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