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CONVERSANDO COM A HISTÓRIA... 

Olá, prezadas e prezados estudantes! Como vão? Esperamos 

que bem! Nesses tempos de necessário distanciamento social, 

sugerimos alguns exercícios de reflexão para que o tempo de 

permanência em casa se revele, também, uma oportunidade 

para a construção do conhecimento e da consciência histórica.  

 

Somos, hoje, testemunhas oculares de um momento histórico 

cujas dimensões ainda estão longe de ser satisfatoriamente 

assimiladas e muitas são as questões que se colocam diante de 

nós sobre as relações diretas entre as Ciências, a saúde 

pública, os direitos individuais, os comportamentos, a vida em 

sociedade...  

 

Diante de um quadro em que as perguntas se mostram mais 

numerosas do que as respostas, propusemos esses materiais a 

fim de exercitarmos o proveitoso diálogo passado/presente, 

muito pertinente na desafiante conjuntura que ora vivemos.  

 

Bons estudos e cuidem-se! 
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ATIVIDADE 1 

Sugestão: 3º ano do Ensino Médio 

 

OS PRIMÓRDIOS DA REPÚBLICA NO BRASIL 

Olá, queridas e queridos estudantes! Espero que estejam todos bem! 

Esse é o nosso primeiro roteiro de estudos para este – necessário – 

período de isolamento social. Nosso objetivo será o de guia-los no estudo 

de temas aleatórios do programa da 3ª série ou de séries anteriores, 

utilizando os recursos disponíveis na internet e propondo algumas 

atividades e exercícios para reflexão. Vamos lá? 

 

TEMA 1:  

 

A Proclamação da República, obra de Benedito Calixto. 

 

Nosso tema inicial na 3ª série do Ensino Médio é a chamada Primeira 

República, um período de 41 anos (1889 – 1930) marcado não só pela mudança 

do regime de governo (fim do Império – golpe republicano), mas pela montagem 

de um grande arranjo político capaz de manter por décadas o poder nas mãos 

das elites econômicas latifundiárias, aquelas mesmas que já concentravam a 

riqueza durante a época monárquica.  



 

 

4 

 Além do cenário retratado acima, a Primeira República também foi um 

período histórico repleto de conflitos de natureza política e social, desde 

sublevações golpistas, ainda nos primeiros anos da República (a fase da 

“República da Espada”, 1889-1894) até os movimentos e guerras sociais que, 

ao longo do período, escancararam as principais contradições do regime 

republicano. 

 Selecionamos alguns links para textos e vídeos que trazem um bom 

conteúdo sobre o episódio da queda do Império, e um resumo geral da Primeira 

República brasileira. 

- Esta página do CPDOC da Fundação Getúlio Vargas (FGV) sintetiza as 

principais causas por trás do golpe republicano de 15 de novembro de 1889: 

https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/FatosImagens/ProclamacaoRepublica 

- O Dicionário da Elite Política Republicana (1889 – 1930), também do 

CPDOC-FGV, é uma extensa fonte de informações sobre os eventos e 

personagens relevantes no período. Para quem quiser se aprofundar no período, 

é pesquisa essencial. Destacamos um conjunto de verbetes que consideramos 

mais importantes ao roteiro de estudos de vocês. 

Link geral do Dicionário: https://cpdoc.fgv.br/dicionario-primeira-republica 

Verbetes para pesquisar: “Oligarquias”, “Revolta da Armada”, “Revolução 

Federalista”, “Guerra de Canudos”, “Guerra do Contestado”, “Revolta da 

Chibata”, “Revolta da Vacina”, “Greve Geral de 1917 em São Paulo”, “Gripe 

Espanhola”. 

- Neste vídeo, do canal UNIVESP-TV, a socióloga Ângela Alonso e o historiador 

Marcos Napolitano, ambos da USP, explicam os aspectos políticos, sociais e 

culturais que ocasionaram a queda da Monarquia e o início do regime 

republicano no Brasil: 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=ybboE9VmZoE 

- Ano passado, na semana em que se completaram 130 anos da implantação do 

regime republicano, o Nexo Jornal publicou uma longa matéria sobre a história 

da República brasileira, do 15 de novembro de 1889 aos dias atuais. Apresenta 

de forma simples e didática conceitos básicos, tais como “república”, 

“federalismo”, “presidencialismo”, além de sintetizar as principais fases do 

período republicano: 

https://www.nexojornal.com.br/explicado/2019/11/15/Rep%C3%BAblica-

conceitos-marcos-e-rearranjos-pol%C3%ADticos-no-Brasil#section-174 

- O texto a seguir aprofunda algumas das questões vistas nas fontes anteriores: 

http://ppghis.com/outrasfronteiras/index.php/outrasfronteiras/article/down

load/89/25  

https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/FatosImagens/ProclamacaoRepublica
https://cpdoc.fgv.br/dicionario-primeira-republica
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=ybboE9VmZoE
https://www.nexojornal.com.br/explicado/2019/11/15/Rep%C3%BAblica-conceitos-marcos-e-rearranjos-pol%C3%ADticos-no-Brasil#section-174
https://www.nexojornal.com.br/explicado/2019/11/15/Rep%C3%BAblica-conceitos-marcos-e-rearranjos-pol%C3%ADticos-no-Brasil#section-174
http://ppghis.com/outrasfronteiras/index.php/outrasfronteiras/article/download/89/25
http://ppghis.com/outrasfronteiras/index.php/outrasfronteiras/article/download/89/25
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A partir da leitura dos textos (nos links) e de ter assistido ao vídeo (link!), 

propomos as seguintes reflexões: 

1- Identifique os principais atores políticos e as motivações que os levaram a 

articular a queda do regime monárquico brasileiro. 

2- Apresente as principais características do novo regime (republicano) que o 

tornavam muito semelhante ao regime anterior (monárquico). 

3 – A partir da leitura dos verbetes “Guerra de Canudos”, “Guerra do 

Contestado”, “Revolta da Vacina” e “Revolta da Chibata”, explique como estes 

conflitos sociais tornam explícitos os problemas e contradições dos governos da 

Primeira República. 

4 – Observe com atenção a imagem que abre esta atividade, de autoria de 

Benedito Calixto. Nela aparecem com destaque diversos militares, evidenciando 

o que você leu e ouviu nos materiais disponibilizados: a atuação do exército foi 

decisiva para a queda da Monarquia. Procure explicar os motivos que levaram 

a esse envolvimento dos militares no episódio do surgimento da República. 
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ATIVIDADE 2 

Sugestão: 3º ano do Ensino Médio 

 

Dando sequência à atividade anterior, propomos agora uma outra reflexão, que 

estende um pouco mais o nosso olhar sobre a República brasileira. Os links a 

seguir apresentam diversos momentos, ao longo do século XX, nos quais os 

militares protagonizaram ações efetivas sobre o poder constituído. Assim, 

convido-os a refletir sobre o papel jogado pelas Forças Armadas brasileiras ao 

longo de nossa história republicana. Quais teriam sido o interesses e motivos 

por trás de tantos episódios de interferência política, tentativas de golpe e golpes 

consumados pelos militares brasileiros? Fique à vontade para ampliar um 

pouco mais a sua pesquisa em outras fontes – verifique se as mesmas são 

referenciadas em pesquisas e pesquisadores com compromisso na área. 

- O “Tenentismo” nos anos 1920: 

https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/anos20/CrisePolitica/

MovimentoTenentista 

- O Golpe do Estado Novo (1937): 

https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/anos30-

37/GolpeEstadoNovo 

- O Manifesto dos Coronéis, durante o segundo governo de Vargas (1954): 

https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/FatosImagens/ManifestoCoroneis 

- O “quase golpe” contra a posse de JK (1955): 

https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/FatosImagens/Movimento11Novembr

o 

- As tensões entre os militares e o governo João Goulart: 

https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/Jango/artigos/NaPresidenciaRepublic

a/Os_militares_e_o_governo_JG 

- O Golpe de 1964 e o início da Ditadura Militar: 

https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/FatosImagens/Golpe1964 

https://www.youtube.com/watch?v=EVwlepPYp_o&t=574s (Série da UNIVESP-

TV sobre os 50 anos do Golpe de 1964, episódios disponíveis no Youtube). 

(Para aprofundamento sobre o Golpe de 1964, veja o filme O dia que durou 21 

anos: https://www.youtube.com/watch?v=RVnf3Ap7guQ&t=25s ) 

 

https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/anos20/CrisePolitica/MovimentoTenentista
https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/anos20/CrisePolitica/MovimentoTenentista
https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/anos30-37/GolpeEstadoNovo
https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/anos30-37/GolpeEstadoNovo
https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/FatosImagens/ManifestoCoroneis
https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/FatosImagens/Movimento11Novembro
https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/FatosImagens/Movimento11Novembro
https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/Jango/artigos/NaPresidenciaRepublica/Os_militares_e_o_governo_JG
https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/Jango/artigos/NaPresidenciaRepublica/Os_militares_e_o_governo_JG
https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/FatosImagens/Golpe1964
https://www.youtube.com/watch?v=EVwlepPYp_o&t=574s
https://www.youtube.com/watch?v=RVnf3Ap7guQ&t=25s
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ATIVIDADE 3 

Sugestão: 3º ano do Ensino Médio 

 

QUESTÕES DO ENEM SOBRE A PRIMEIRA REPÚBLICA  

Olá pessoal! Prosseguindo com as atividades, a ideia agora é fazermos 

algumas questões do Enem que abordam o período da Primeira 

República (1889-1930). Os exercícios desta seção tratam do 

desenvolvimento e modernização dos principais centros urbanos do 

país, nos primeiros anos da República. No plano político, as questões 

abordam a importância política e econômica de Minas Gerais e de São 

Paulo, no pacto conhecido como “República Café com Leite”, que 

perdurou durante a Primeira República. Já no plano econômico, o foco 

das questões recai sobre as políticas voltadas ao modelo 

agroexportador, o qual privilegiou o café, e os primeiros estímulos à 

indústria. Vamos lá! 

 

1 - ENEM 2013 – 1ª AZUL – 11 

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 

governadores”. Em círculos concêntricos esse sistema vem cumular no próprio 

poder central que é o sol do nosso sistema. 

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

 

A crítica presente no texto remete ao acordo que fundamentou 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 federativa. 

(D) intervenção nos estados, autorizada pelas normas constitucionais. 
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2 - ENEM 2014 – 1ª AZUL – 01 

 

 

A charge, datada de 1910, ao retratar a implantação da rede telefônica no Brasil, 

indica que esta 

(A) permitiria aos índios se apropriarem da telefonia móvel. 

(B) ampliaria o contato entre a diversidade de povos indígenas. 

(C) faria a comunicação sem ruídos entre grupos sociais distintos. 

(D) restringiria a sua área de atendimento aos estados do norte do país. 

(E) possibilitaria a integração das diferentes regiões do território nacional. 

 

3 - ENEM 2014 – 1ª AZUL – 40 

A Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, que começa a ser construída apenas em 

1905, foi criada, ao contrário das outras grandes ferrovias paulistas, para ser 

uma ferrovia de penetração, buscando novas áreas para a agricultura e 

povoamento. Até 1890, o café era quem ditava o traçado das ferrovias, que eram 

vistas apenas como auxiliadoras da produção cafeeira. 

CARVALHO, D. F. Café, ferrovias e crescimento populacional: o 

florestamento da região noroeste paulista. Disponível em: 

www.historica.arquivoestado.sp.gov.br. Acesso em: 2 ago. 2012. 
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Essa nova orientação dada à expansão ferroviária, durante a Primeira 

República, tinha como objetivo a 

 

(A) articulação de polos produtores para exportação. 

(B) criação de infraestrutura para atividade industrial. 

(C) integração de pequenas propriedades policultoras. 

(D) valorização de regiões de baixa densidade demográfica. 

 

4 - ENEM 2016 – 1ª AZUL – 35 

O coronelismo era fruto de alteração na relação de forças entre os proprietários 

rurais e o governo, e significava o fortalecimento do poder do Estado antes que 

o predomínio do coronel. Nessa concepção, o coronelismo é, então, um sistema 

político nacional, com base em barganhas entre o governo e os coronéis. O 

coronel tem o controle dos cargos públicos, desde o delegado de polícia até a 

professora primária. O coronel hipoteca seu apoio ao governo, sobretudo na 

forma de voto. 

CARVALHO, J. M. Pontos e bordados: escritos de história política. Belo 

Horizonte: Editora UFMG, 1998 (adaptado). 

 

No contexto da Primeira República no Brasil, as relações políticas descritas 

baseavam-se na 

(A) coação das milícias locais. 

(B) estagnação da dinâmica urbana. 

(C) valorização do proselitismo partidário. 

(D) disseminação de práticas clientelistas. 

(E) centralização de decisões administrativas. 
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5 - ENEM 2016 – 1ª AZUL – 43 

 

 

Uma scena franco-brazileira: “franco” — pelo local e os personagens, o local que é Paris 

e os personagens que são pessôas do povo da grande capital; “brazileira” pelo que ahi 

se está bebendo: café do Brazil. O Lettreiro diz a verdade apregoando que esse é o melhor 

de todos os cafés. (Essa página foi desenhada especialmente para A Illustração 

Brazileira pelo Sr. Tofani, desenhista do Je Sais Tout.) 

A Illustração Brazileira, n. 2, 15 jun. 1909 (adaptado). 

 

A página do periódico do início do século XX documenta um importante 

elemento da cultura francesa, que é revelador do papel do Brasil na economia 

mundial, indicado no seguinte aspecto: 

(A) Prestador de serviços gerais. 

(B) Exportador de bens industriais. 

(C) Importador de padrões estéticos. 

(D) Fornecedor de produtos agrícolas. 

(E) Formador de padrões de consumo. 
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6 - ENEM 2019 – 1ª AZUL – 80 

A Revolta da Vacina (1904) mostrou claramente o aspecto defensivo, 

desorganizado, fragmentado da ação popular. Não se negava o Estado, não se 

reivindicava participação nas decisões políticas; defendiam-se valores e direitos 

considerados acima da intervenção do Estado. 

CARVALHO, J. M. Os bestializados: o Rio de Janeiro e a República que não foi. 

São Paulo: Cia. das Letras, 1987 (adaptado). 

 

A mobilização analisada representou um alerta, na medida em que a ação 

popular questionava 

(A) a alta de preços. 

(B) Liberdade de culto. 

(C) as reformas urbanas. 

(D) o arbítrio governamental. 

(E) as práticas eleitorais. 

 

7 - ENEM 2014 – 1ª AZUL – 39 

O problema central a ser resolvido pelo Novo Regime era a organização de outro 

pacto de poder que pudesse substituir o arranjo imperial com grau suficiente 

de estabilidade. O próprio presidente Campos Sales resumiu claramente seu 

objetivo: “É de lá, dos estados, que se governa a República, por cima das 

multidões que tumultuam agitadas nas ruas da capital da União. A política dos 

estados é a política nacional”. 

CARVALHO, J. M. Os Bestializados: o Rio de Janeiro e a República que não foi. 

São Paulo: Companhia das Letras, 1987 (adaptado). 

 

Nessa citação, o presidente do Brasil no período expressa uma estratégia política 

no sentido de 

(A) governar com a adesão popular. 

(B) atrair o apoio das oligarquias regionais. 

(C) conferir maior autonomia às prefeituras. 

(D) democratizar o poder do governo central. 

(E) ampliar a influência da capital no cenário nacional. 
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8 - ENEM 2015 – 2ª AZUL – 24 

Mediante o Código de Posturas de 1932, o poder público enumera e prevê, para 

os habitantes de Fortaleza, uma série de proibições condicionadas pela hora: 

após as 22 horas era vetada a emissão de sons em volume acentuado. O uso de 

buzinas, sirenes, vitrolas, motores ou qualquer objeto que produzisse barulho 

seria punido com multa. No início dos anos 1940 o último bonde partia da Praça 

do Ferreira às 23 horas. 

SILVA FILHO, A. L. M. Fortaleza: imagens da cidade. Fortaleza: Museu do 

Ceará; Secult, 2001 (adaptado). 

 

Como Fortaleza, muitas capitais brasileiras experimentaram, na primeira 

metade do século XX, um novo tipo de vida urbana, marcado por condutas que 

evidenciam uma 

(A) experiência temporal regida pelo tempo orgânico e pessoal. 

(B) experiência que flexibilizava a obediência ao tempo do relógio. 

(C) relação de códigos que estimulavam o trânsito de pessoas na cidade. 

(D) normatização do tempo com vistas à disciplina dos corpos na cidade. 

(E) cultura urbana capaz de conviver com diferentes experiências temporais. 

 

9 - ENEM 2016 - 2ª AZUL – 15 

A imagem da relação patrão-empregado geralmente veiculada pelas classes 

dominantes brasileiras na República Velha era de que esta relação se 

assemelhava em muitos aspectos à relação entre pais e filhos. O patrão era uma 

espécie de “juiz doméstico” que procurava guiar e aconselhar o trabalhador, 

que, em troca, devia realizar suas tarefas com dedicação e respeitar o seu 

patrão. 

CHALHOUB, S. Trabalho, lar e botequim: o cotidiano dos trabalhadores do Rio 

de Janeiro da Belle Époque. Campinas: Unicamp, 2001. 

 

No contexto da transição do trabalho escravo para o trabalho livre, a construção 

da imagem descrita no texto tinha por objetivo 

(A) esvaziar o conflito de uma relação baseada na desigualdade entre os 

indivíduos que dela participavam. 

(B) driblar a lentidão da nascente Justiça do Trabalho, que não conseguia conter 

os conflitos cotidianos. 
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(C) separar os âmbitos público e privado na organização do trabalho para 

aumentar a eficiência dos funcionários. 

(D) burlar a aplicação das leis trabalhistas conquistadas pelos operários nos 

primeiros governos civis do período republicano. 

(E) compensar os prejuízos econômicos sofridos pelas elites em função da 

ausência de indenização pela libertação dos escravos. 

 

10 - ENEM 2018 – 1ª AZUL – 71 

Os seus líderes terminaram presos e assassinados. A “marujada” rebelde foi 

inteiramente expulsa da esquadra. Num sentido histórico, porém, eles foram 

vitoriosos. A “chibata” e outros castigos físicos infamantes nunca mais foram 

oficialmente utilizados; a partir de então, os marinheiros – agora respeitados – 

teriam suas condições de vida melhoradas significativamente. Sem dúvida 

fizeram avançar a História. 

MAESTRI, M. 1910: a revolta dos marinheiros – uma saga negra. São Paulo: 

Global, 1982. 

 

A eclosão desse conflito foi resultado da tensão acumulada na Marinha do Brasil 

pelo(a) 

(A) engajamento de civis analfabetos após a emergência de guerras externas. 

(B) insatisfação de militares positivistas após a consolidação da política dos 

governadores. 

(C) rebaixamento de comandantes veteranos após a repressão a insurreições 

milenaristas. 

(D) sublevação das classes populares do campo após a instituição do 

alistamento obrigatório. 

(E) manutenção da mentalidade escravocrata da oficialidade após a queda do 

regime imperial. 
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11 - ENEM 2018 – 1ª AZUL – 76 

Código Penal dos Estados Unidos do Brasil, 1890 

Dos crimes contra a saúde pública 

Art. 156. Exercer a medicina em qualquer dos seus ramos, a arte dentária ou 

a farmácia; praticar a homeopatia, a dosimetria, o hipnotismo ou magnetismo 

animal, sem estar habilitado segundo as leis e regulamentos. 

Art. 158. Ministrar, ou simplesmente prescrever, como meio curativo para uso 

interno ou externo, e sob qualquer forma preparada, substância de qualquer 

dos reinos da natureza, fazendo, ou exercendo assim, o ofício denominado 

curandeiro. 

Disponível em: http://legis.senado.gov.br. Acesso em: 21 dez. 2014 

(adaptado). 

 

No início da Primeira República, a legislação penal vigente evidenciava o(a) 

(A) negligência das religiões cristãs sobre as moléstias. 

(B) desconhecimento das origens das crenças tradicionais. 

(C) preferência da população pelos tratamentos alopáticos. 

(D) abandono pela comunidade das práticas terapêuticas de magia. 

(E) condenação pela ciência dos conhecimentos populares de cura. 

 

12 - ENEM 2018 – 1ª AZUL – 84 

Rodrigo havia sido indicado pela oposição para fiscal duma das mesas eleitorais. 

Pôs o revólver na cintura, uma caixa de balas no bolso seu posto. A chamada 

dos eleitores começou às sete da manhã. Plantados junto da porta, os capangas 

do Trindade ofereciam cédulas com o nome dos candidatos oficiais a todos os 

eleitores que entravam. Estes, eu sua quase totalidade, tomavam docilmente 

dos papeluchos e depositavam-nos na urna, depois de assinar a autêntica. Os 

que se recusavam a isso tinham seus nomes acintosamente anotados. 

VERISSIMO, E. O tempo e o vento. São Paulo: Globo, 2003 (adaptado). 

 

Erico Verissimo tematiza em obra ficcional o seguinte aspecto característico da 

vida política durante a Primeira República: 
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(A) Identificação forçada de homens analfabetos. 

(B) Monitoramento legal dos pleitos legislativos. 

(C) Repressão explícita ao exercício de direito. 

(D) Propaganda direcionada à população do campo. 

(E) Cerceamento policial dos operários sindicalizados. 

OBS: o gabarito destas questões será enviado no próximo material. 

 

Agora que você já fez as questões do Enem, chegou a hora de 

aprofundarmos os estudos sobre a Primeira República. Seguem 

abaixo links para séries, artigos, documentários e vídeos. 

Aproveitem este material! Estudem! E fiquem em casa! Até a 

próxima ... 

 

Séries TV Escola sobre a Primeira República (1889-1930) 

500 ANOS – O Brasil República na TV 

HISTÓRIA DO BRASIL POR BÓRIS FAUSTO: República Velha 

AO AROMA DO CAFÉ 

RETROVISOR – Luís Carlos Prestes 

 

Outros materiais 

Do Império à República – Ilmar Mattos (Artigo) 

Fonte:  Revista Estudos Históricos – FGV 

 

Atlas Histórico do Brasil – Primeira República (1889-1930) (Artigo) 

Fonte:  FGV 

 

Do Império à República: A arquitetura da exclusão (Vídeo) 

Fonte:  Canal – USP (YouTube) 

 

https://tvescola.org.br/programas/programa/4588/
https://tvescola.org.br/videos/4959/
https://tvescola.org.br/videos/especiais-diversos-ao-aroma-do-cafe/
https://tvescola.org.br/videos/retrovisor-luis-carlos-prestes/
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/reh/article/view/2284/1423
https://atlas.fgv.br/capitulos/primeira-republica-1889-1930
https://www.youtube.com/watch?v=F82MJ4nXiic&feature=youtu.be
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Anos 20 – Café e Indústria (Artigo) 

Fonte:  FGV 

 

Primeira República – consolidação e crise (aula 2, parte 1) (Vídeo) 

Fonte:  Canal USP (YouTube) 

 

Primeira República – consolidação e crise (aula 2, parte 2) (Vídeo) 

Fonte:  Canal USP (YouTube) 

 

Primeira República – consolidação e crise (aula 2, parte 3) (Vídeo) 

Fonte:  Canal USP (YouTube) 

https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/anos20/CafeEIndustria
https://www.youtube.com/watch?v=8p0fwV6_Lrk
https://www.youtube.com/watch?v=GNAfaxhw2jE
https://www.youtube.com/watch?v=27PaRf-p1TM

