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1. Política interna
O Segundo Reinado (1840 a 1889) foi organizado de acordo com os interesses 

da elite política brasileira, que permaneceu no poder representada por duas fac-
ções políticas: os partidos Liberal (os “luzias”) e Conservador (os “saquaremas”).

Os anos iniciais do governo de d. Pedro II foram marcados pela repressão às 
últimas rebeliões regenciais. A Farroupilha, a mais longa, terminou em 1845. Mas 
as manifestações não pararam por aí. O governo imperial teve ainda de enfrentar 
mais uma revolta, a de Pernambuco, em 1848, denominada Revolução Praieira, 
liderada pela elite política liberal, que fazia intensa oposição ao governo imperial 
e a seus representantes no governo da província.

Os revoltosos  — denominados praieiros — defendiam a expulsão dos por-
tugueses do comércio varejista, a extinção do Poder moderador, a instituição 
do voto universal, a abolição do recrutamento militar obrigatório e a adoção de 
um sistema federativo de governo. O objetivo era conseguir mais autonomia 
para as províncias. 

A ação do governo foi rápida. Os revoltosos foram derrotados pelas tropas do 
Império e vários líderes acabaram presos. A vitória representou a consolidação do 
Segundo Reinado e o declínio das aspirações autonomistas e regionalistas.

2. Economia
durante o Segundo Reinado, a economia brasileira manteve-se atrelada 

ao trabalho escravo e à produção de café em grandes propriedades. Inicialmen-
te, a cafeicultura para exportação estendeu-se pelas terras do Vale do Paraíba, 
expandiu-se para norte e oeste de São Paulo, sul de Minas Gerais e chegou ao 
Espírito Santo. Foi uma economia de crescimento acelerado que manteve está-
vel a economia do Império.

Cafeicultura e modernização
desde o início do século XIX, a cafeicultura se difundia pelo Vale do Paraíba 

(tanto no Rio de Janeiro como em São Paulo), tendo seu auge na década de 1860. 
A partir daí, o desgaste do solo aliado à crise da escravidão resultaram em uma 
decadência progressiva da economia cafeeira do Vale. Novas terras foram coloca-
das em cultivo, principalmente na província de São Paulo. 

Segundo Reinado
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No oeste paulista, a cafeicultura estruturou-se no mo-
mento em que a crise da escravidão estava em curso e a 
montagem das fazendas tinha de ser feita em outras bases, 
utilizando recursos como a transformação das tecnologias dos 
transportes. Eram bases mais modernas, sendo que os recur-
sos provenientes do café também foram aplicados em outras 
atividades econômicas, como na indústria e no comércio. 

Em 1845, o governo britânico aprovou no Parla-
mento uma lei — conhecida como Bill Aberdeen — que 
condenava o tráfico negreiro. Acuado pela diplomacia 
inglesa, o governo brasileiro aprovou a Lei Eusébio de 
Queirós, em 1850, proibindo o tráfico de escravos para 
o país. Com isso, não se modificaria apenas o sistema 
produtivo brasileiro, com a adoção de novas formas de 
trabalho, mas também a aplicação dos recursos, antes 
destinados à compra de escravos; houve o redireciona-
mento desse capital para a introdução de atividades 
como a instalação de fábricas, de bancos e de estabe-
lecimentos comerciais. Sucessivamente novos empre-
endimentos urbanos eram realizados, frutos do capital 
acumulado pelos cafeicultores. 

Entre os empreendedores nacionais, destacou-se 
Irineu Evangelista de Souza, o barão de Mauá, que, en-
tre as décadas de 1840 e 1870, investiu nas indústrias 
naval e metalúrgica, além do setor bancário.

A industrialização no Segundo Reinado foi um surto 
passageiro, não alicerçada em um projeto nacional, fi-
cando restrita a alguns centros urbanos, especialmente 
ao Rio de Janeiro.

O filme de Sérgio Rezende, Mauá: o imperador e o rei, lançado em 1999, é uma produ-

ção do cinema nacional que mostra a biografia de Irineu Evangelista de Souza. O pano 

de fundo é o Segundo Reinado, bem retratado em alguns aspectos.
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Imigração europeia
Com a crescente dificuldade em obter escravos após 

a Lei Eusébio de Queirós (1850), muitos cafeicultores do 
oeste paulista — para onde o café estava se expandindo 
justamente nessa época — atraíram para as fazendas 
imigrantes de origem europeia. A admissão de grande 
número de trabalhadores europeus nas fazendas de café 
foi decisiva para a transformação socioeconômica do 
Brasil, na segunda metade do século XIX.

Inicialmente, vigorou o sistema de parceria, com 
o qual o fazendeiro financiava a viagem da Europa 
para o Brasil e a manutenção dos imigrantes no início 
de sua permanência (alimentação, moradia e instru-
mentos de trabalho).

As famílias recebiam terras na condição de par-
ceiros ou meeiros e cultivavam café. No fim de de-
terminado período, dividiam com o proprietário da 
fazenda a renda obtida. Na maioria das vezes, o va-
lor que sobrava não era suficiente para pagar as dívi-
das e, por isso, os imigrantes não podiam abandonar 
a fazenda.

Presos por  dívidas, os imigrantes sentiam-se 
equiparados aos escravos. O sistema não deu certo. A 
partir de 1870, o governo de São Paulo passou a fi-
nanciar a viagem de trabalhadores europeus para o 
Brasil — a chamada imigração subvencionada —, 
como forma de incentivar o fluxo imigratório, assu-
mindo os gastos anteriormente bancados pelos fazen-
deiros. Mas o governo do Império não quis tomar para 
si essa incumbência.

dentro da visão racista que se consolidava forte-
mente no século XIX, no mundo Ocidental, a imigra-
ção europeia para o Brasil tinha um amplo compo-
nente social e cultural, pois a entrada de população 
europeia branca era justificada pelo projeto de 
“branqueamento da população”, que significava uma 
tentativa de se colocar ao lado das sociedades consi-
deradas civilizadas. 

Lei de Terras
Promulgada em 1850, a Lei de Terras determinava, 

entre outras medidas, que as terras públicas (devolutas)  
só poderiam ser vendidas a particulares pelo governo 
mediante quantia paga em dinheiro. Tal determinação 
acabava com a posse como meio para reconhecimento 
da propriedade das benfeitorias realizadas na terra. A 
Lei, na prática, impedia que trabalhadores tivessem 
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acesso à ocupação de terras devolutas, obrigando as 
pessoas livres e pobres a se colocarem como trabalhado-
res dos maiores produtores.

Guerra do Paraguai (1864-1870)
Os interesses brasileiros na região da bacia do Prata 

foram uma herança portuguesa que o Império do Brasil 
tratou de prolongar devido à necessidade de livre nave-
gação pela região, ou por questões econômicas, ou por 
questões de defesa de fronteira.

Em razão disso, o Brasil imperial fez intervenções mi-
litares nos territórios em torno da bacia do Prata. A mais 
importante de todas as chamadas questões platinas foi, 
sem dúvida, a Guerra do Paraguai.

Em 1862, Francisco Solano López assumiu o governo 
do Paraguai. Preocupado com a crise política do Uruguai 
e temendo que o Brasil e a Argentina se unissem para 
adotar medidas que impedissem a livre navegação na 
bacia do Prata, o presidente intimou o Brasil a não inter-
ferir na questão do Uruguai. Por ignorar a imposição, as 
tropas de Solano López invadiram o Mato Grosso, em de-
zembro de 1864, declarando guerra ao Brasil. Foi o início 
da maior guerra enfrentada pelo Brasil, que se estendeu 
até 1870, com milhares de soldados mortos, a grande 
maioria deles paraguaios.

Aliados contra o Paraguai, a Argentina, o Uruguai e 
o Brasil constituíram o bloco militar conhecido como Trí-
plice Aliança. 

Em janeiro de 1869, Assunção caiu diante das tropas 
brasileiras. Em 1870, Solano López foi morto em Cerro Corá.

Os resultados da guerra foram trágicos para os para-
guaios: o país estava totalmente destruído, a maioria da 
população adulta masculina havia morrido em combate.

Para o Brasil, os custos econômicos da guerra também 
foram altos. A situação financeira do império agravou-se, e a 
saída foi buscar empréstimos na comunidade internacional. 

Os soldados e oficiais brasileiros, valorizados e pres-
tigiados pela vitória, passaram a exigir maior participa-
ção na vida política nacional. O Exército tornava-se bas-
tante popular e aglutinava grande número de negros, 
agora libertos. 

3. Crise do Império
Os cafeicultores do vale do Paraíba dependiam do 

trabalho escravo e resistiam a aceitar as medidas abo-
licionistas.

O governo imperial adotava medidas que, lenta-
mente, promoviam avanços rumo à abolição da escra-
vidão. Em 1871, decretou a Lei do Ventre Livre, pela 
qual as crianças nascidas de mães escravas seriam con-
sideradas juridicamente livres. A lei previa que os pro-
prietários deveriam manter essas crianças até os oito 
anos, quando poderiam optar entre transferi-las direta-
mente aos cuidados do governo e receber indenização 
do Estado ou utilizá-las como mão de obra até os 21 
anos, quando seriam obrigados a libertá-las sem com-
pensação financeira.

Em 1885, foi aprovada a Lei Saraiva-Cotegipe (ou 
Lei dos Sexagenários), que libertou da escravidão os 
negros com idade superior a 65 anos. 

Em 13 de maio de 1888, a Lei Áurea abolia o traba-
lho escravo, sem pagamento de indenização aos proprie-
tários. Com essa lei, o império perdeu definitivamente o 
apoio político dos proprietários do Nordeste açucareiro e 
do Vale do Paraíba cafeicultor. Cada vez mais o regime 
imperial perdia seus tradicionais aliados.

Proclamação da República
Em 1868, em meio a disputas políticas que envolviam 

o comando das tropas no Paraguai e outros assuntos,  
d. Pedro II dissolveu a Câmara dos deputados, deflagrando 
uma crise política que fragilizaria ainda mais o império.

Em 1870, foi fundado o Partido Republicano. Em 3 
de dezembro, o jornal A República publicou o Manifesto 
republicano, que defendia a instituição do sistema repu-
blicano de governo e o federalismo. Estava claro que 
propunham a descentralização do poder.

Em 1873, em Itu, no interior de São Paulo, foi fun-
dado o Partido Republicano Paulista (PRP), em reunião 
que contou com a presença de lideranças políticas e de 
grandes cafeicultores de São Paulo.

No partido, um grupo liderado por Quintino Bocaiuva 
— o grupo reformista ou evolucionista — defendia o cami-
nho da legalidade, da evolução ordeira e pacífica para a 
república. Uma outra tendência — representada pelo gru-
po revolucionário — propunha a mobilização popular 
como forma de derrubar a monarquia e construir um Esta-
do republicano de bases populares.

desvinculado do partido, havia ainda o grupo for-
mado por republicanos defensores do positivismo, que 
pregavam a instauração de uma república que gerisse 
um Estado ditatorial.
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Atividades
1 (Fuvest-SP) No século XIX, a imigração europeia para o Brasil foi um 

processo ligado:

a) a uma política oficial e deliberada de povoamento, desejosa de fixar 
contingentes brancos em áreas estratégicas e atender a grupos de pro-
prietários na obtenção de mão de obra.

b) a uma política organizada pelos abolicionistas para substituir paulati-
namente a mão de obra escrava das regiões cafeeiras e evitar a es-
cravização em novas áreas de povoamento no sul do país.

c) às políticas militares, estabelecidas desde d. João VI, para a ocupação das 
fronteiras do sul e para a constituição de propriedades de criação de gado 
destinadas à exportação de charque.

d) à política do Partido Liberal para atrair novos grupos europeus para as 
áreas agrícolas e implantar um meio alternativo de produção, basea-
do em minifúndios.

e) à política oficial de povoamento baseada nos contratos de parceria 
como forma de estabelecer mão de obra assalariada nas áreas de agri-
cultura de subsistência e de exportação.

2 (ESPM-SP)

No século XIX, o Império do Brasil aparece como a única nação 
que praticava o tráfico negreiro em larga escala. Alvo da pressão 
britânica, o comércio de africanos passou a ser proscrito por uma 
rede de tratados que a Inglaterra teceu no Atlântico. Na sequência  

1.  A imigração para o Brasil no século XIX 
foi apoiada e estimulada pelo governo 
imperial, principalmente para o sul 
do país, com o objetivo de povoar, 
“branquear a população” e ofertar mão 
de obra barata aos proprietários de 
terras.

X

durante a crise do Império, a monarquia brasileira 
também perdeu o apoio da Igreja católica por se envol-
ver em uma questão religiosa, quando d. Pedro II se 
negou a aprovar uma determinação do papa Pio IX, que 
proibia os católicos a aderir e frequentar a maçonaria, 
além de ordenar que os membros dessa ordem se afas-
tassem do corpo da Igreja.

Ao proteger maçons e perseguir clérigos, a monar-
quia contribuía para derrubar outro importante pilar de 
sua própria sustentação.

A vitória na Guerra do Paraguai fortaleceu politica-
mente o Exército, sobretudo seus oficiais. Os militares, que 
viam com profundas restrições os vícios da política interna, 
passaram a criticar as lideranças civis que se digladiavam 
pelo poder e se envolviam em eleições fraudulentas e em 
absurdos casos de corrupção. Para algumas lideranças mili-
tares, a solução estava na substituição da monarquia e na 
instauração da república, desde que comandada por ho-
mens de farda.

durante a década de 1880, uma série de conflitos 
colocou em oposição o imperador d. Pedro II e alguns 
oficiais do Exército. 

Enquanto a monarquia perdia sustentação em várias 
frentes, políticos do Partido Republicano, sobretudo da 
província de São Paulo, uniram-se a setores do Exército 
com o objetivo de extinguir a monarquia e proclamar a 
República. Em 15 de novembro de 1889 o Brasil tornou-se 
uma República.

Retrato da família imperial brasileira quando ainda residia no Brasil, 
1889.
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do tratado de 1826, a lei de sete de novembro de 1831 proibiu o 
comércio de africanos no Brasil. Entretanto 760 mil indivíduos vindos 
da África foram trazidos entre 1831 e 1856, num circuito de tráfico 
clandestino.

(ALENCASTRO, Luiz Felipe. Racismo e cotas. In: Folha de S.Paulo/MAIS, 7 mar. 2010.)

 A chegada ao Brasil de 760 mil escravos africanos, entre 1831 e 1856, 

mencionada no texto, contrariava uma lei inglesa e outra brasileira, am-

bas decretadas neste intervalo, proibindo o tráfico atlântico de escravos 

para o Brasil. Assinale a alternativa que apresente, respectivamente, a lei 

inglesa e a brasileira:

a) Bill Aberdeen – Lei Eusébio de Queirós;

b) Bill Aberdeen – Lei Rio Branco;

c) Bill of Rights – Lei Eusébio de Queirós;

d) Bill of Rights – Lei Rio Branco;

e) Bill of Rights – Lei Saraiva-Cotegipe.

3 (Unesp) O Segundo Reinado, preso ao seu contexto histórico, não foi capaz 

de dar resposta às novas exigências de mudanças. Quando se analisa a de-

sagregação da ordem monárquica imperial brasileira, percebe-se que ela se 

relacionou principalmente com a:

a) estrutura federativa vigente e a conspiração tutelada pelo Exército.

b) bandeira do socialismo levantada pelos positivistas.

c) eliminação da discriminação entre brancos e negros.

d) forte diferenciação ideológica entre os partidos políticos.

e) abolição da escravidão e desinteresse das elites agrárias com a sorte 

do trono.

4 (UFMG) Analise estas duas imagens:

Charges de Angelo Agostini. A imagem da direita, De volta do Paraguai, de 1870, representa o 
choque sofrido por um soldado negro que, ao retornar da Guerra do Paraguai, se depara com a 
existência da escravidão.

2.  A chegada de 760 mil africanos 
escravizados, entre 1831 e 1856, 
contrariava a lei inglesa do Bill Aberdeen 
(1831), que dava o direito aos ingleses 
de bloquear os navios negreiros e 
impedir a vinda de escravos para o Brasil, 
e a lei brasileira Eusébio de Queiróz 
(1850), que proibia o tráfico de escravos 
para o Brasil.

X

3.  A decadência do Império está 
diretamente relacionada à abolição da 
escravatura, que era a base da estrutura 
econômica e social do Império, e ao 
desinteresse das elites agrárias com a 
sorte do trono, pois o regime republicano 
federalista vinha ao encontro dos 
interesses dos coronéis pela autonomia 
política dos Estados.

X
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 Relacionando-se essas imagens à crise da ordem imperial brasileira, é 
correto afirmar que elas expressam:

a) a força dos ideais contrários à abolição da escravidão e à república, 
que retardou a crise da ordem imperial brasileira após a Guerra do 
Paraguai.

b) a fusão dos ideais monárquicos e republicanos, o que ajudou a acelerar 
a abolição da escravidão no final do século XIX.

c) o militarismo predominante no Império do Brasil, indicado pela 
presença marcante dos militares — inclusive o próprio Imperador 
— no poder.

d) os efeitos da Guerra do Paraguai sobre a ordem imperial e a crescente 
influência do republicanismo no cenário político brasileiro.

Exercícios complementares
1 (Unesp) No decurso do Primeiro Reinado, vieram à tona conflitos, contra-

dições e crises. No período regencial, marcado por agitações sociais e 
políticas, a grave e prolongada crise econômica e financeira começou a 
ser superada com:

a) o auge da mineração.

b) o surto da cafeicultura.

c) a utilização do açúcar de beterraba.

d) a lei e a ordem impostas pela guarda federal.

e) o aumento na exportação de algodão para os Estados Unidos.

2 (Fuvest-SP) O descontentamento do Exército, que culminou na Questão 
Militar no final do Império, pode ser atribuído:

a) às pressões exercidas pela Igreja junto aos militares para abolir a 
monarquia.

b) à propaganda do militarismo sul-americano na imprensa brasileira.

c) às tendências ultrademocráticas das forças armadas, que desejavam 
conceder maior participação política aos analfabetos.

d) à ambição de iniciar um programa de expansão imperialista na Amé-
rica Latina.

e) à predominância do poder civil que não prestigiava os militares e lhes 
proibia o debate político pela imprensa.

3 (Enem) 
Negro, filho de escrava e fidalgo português, o baiano Luiz Gama fez da 

lei e das letras suas armas na luta pela liberdade. Foi vendido ilegal-

mente como escravo pelo seu pai para cobrir dívidas de jogo. Sabendo 

ler e escrever, aos 18 anos de idade conseguiu provas de que havia 

nascido livre. Autodidata, advogado sem diploma, fez do direito o seu 

ofício e transformou-se, em pouco tempo, em proeminente advogado 

da causa abolicionista.
(AZEVEdO, E. O Orfeu de carapinha. In: Revista de História. Ano 1, n. 3. Rio de Janeiro: Biblioteca 

Nacional, jan. 2004 – adaptado.)

4.  A Guerra do Paraguai fez despertar nos 
militares os sentimentos nacionalista 
e republicano, visto que argentinos 
e uruguaios já tinham regimes 
republicanos. 

Os militares queriam maior prestígio, pois 
predominava o poder civil que não dava 
a possibilidade de participação política 
e proibia o debate político pela imprensa.

Influenciados pelas ideias e aulas 
republicanas e positivistas de Benjamin 
Constant, os militares brasileiros 
contribuíram para o fim do Império e a 
instauração do novo regime republicano.

X

1.  No período regencial (1831-1840) a 
crise financeira e econômica começou 
a ser superada com o início do surto da 
cafeicultura na região do Vale do Paraíba, 
e, posteriormente, no Oeste paulista.

X

2.  A Guerra do Paraguai fez despertar 
nos militares o sentimento nacionalista 
e republicano, visto que argentinos 
e uruguaios já tinham regimes 
republicanos. 

Os militares queriam maior prestígio, pois 
predominava o poder civil que não dava 
a possibilidade de participação política 
e proibia o debate político pela imprensa.

Influenciados pelas ideias e aulas 
republicanas e positivistas de Benjamin 
Constant, os militares brasileiros 
contribuíram para o fim do império e a 
instauração do novo regime republicano.

X
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A conquista da liberdade pelos afro-brasileiros na segunda metade do séc. 
XIX foi resultado de importantes lutas sociais condicionadas historicamente. 
A biografia de Luiz Gama exemplifica a:

a) impossibilidade de ascensão social do negro forro em uma sociedade 
escravocrata, mesmo sendo alfabetizado.

b) extrema dificuldade de projeção dos intelectuais negros nesse contexto 
e a utilização do direito como canal de luta pela liberdade.

c) rigidez de uma sociedade, assentada na escravidão, que inviabilizava 
os mecanismos de ascensão social.

d) possibilidade de ascensão social, viabilizada pelo apoio das elites domi-
nantes, a um mestiço filho de pai português.

e) troca de favores entre um representante negro e a elite agrária escra-
vista que outorgara o direito advocatício ao mesmo.

4 (UFPI) Em 1840, o Parlamento Imperial tomou a iniciativa de promover a 
maioridade de d. Pedro II. O objetivo era dar fim ao período regencial e 
usar a figura do jovem imperador como símbolo da nação, fazendo do 
monarca uma peça fundamental no arbitramento dos conflitos na socie-
dade brasileira oitocentista. Sobre o período do Segundo Reinado, julgue 
(V ou F) as afirmativas.

I. Ocorreu no Brasil um surto de crescimento das atividades econômicas, 
como a criação de bancos, ferrovias e casas comerciais, favorecidas 
pela disponibilidade de capitais, antes utilizados no tráfico negreiro.

II. durante o Segundo Reinado, o Brasil colocou em prática uma política 
externa, na região platina, que tinha como objetivo garantir o equilíbrio 
político e a livre navegação dos rios da bacia do Prata.

III. A guerra contra o Paraguai teve como consequência para o Brasil um 
acréscimo no seu endividamento externo e uma queda da influência 
dos militares na sociedade.

IV. O crescimento da economia brasileira, na segunda metade do século 
XIX, favoreceu uma profunda reconfiguração da estrutura fundiária e da 
influência política da burguesia urbana no Brasil.

5 (UEPG-PR) O período que vai de 1880 a 1900 correspondeu a um 
momento de alterações generalizadas na realidade social, política e 
econômica brasileira. A respeito dessa fase, que tem como principal 
mudança o fim da monarquia e o início da república, indique o que 
for correto e dê a soma do número dos itens corretos.

(01) Apesar das inúmeras transformações pelas quais o Brasil passou, a 
população ainda se concentrava majoritariamente na zona rural e a 
base da economia nacional permaneceu assentada na agricultura.

(02) O movimento abolicionista avançou e contribuiu para o fim da es-
cravidão no Brasil, ocorrido oficialmente em 13 de maio de 1888.

(04) Nesse período, o centro da economia brasileira se encontrava nas 
regiões Norte e Nordeste, com a exploração, respectivamente, do 
algodão e da borracha.

3.  Advogado de imenso prestígio no 
Período Imperial, Luiz Gama representou 
uma possibilidade presente dentro 
do sistema de relações racializadas 
da sociedade do período. Entre elas, 
a ascensão de indivíduos negros, 
cujo desenvolvimento intelectual ou 
tonalidade da pele permitiam-lhes ser 
tolerado entre os círculos aristocráticos do 
período. A alternativa D, ao acentuar que 
tal ascensão seria fruto de um apoio das 
elites dominantes, torna-a incorreta. A 
alternativa B apresenta maior coerência, 
apesar de homens negros, como José 
do Patrocínio e os irmãos Rebouças, 
terem obtido proeminência, superando 
os obstáculos erguidos pelo racismo do 
período.

X

4.  No Segundo Reinado houve um período 
de expansão econômica, conhecido 
como Era Mauá, com a criação de 
bancos, ferrovias e casas comerciais. 
Esse desenvolvimento foi possível devido 
à Tarifa Alves Branco (protecionismo 
alfandegário) e à disponibilidade de 
capitais, antes utilizados no tráfico 
negreiro.

A política externa brasileira nesse período 
foi marcada pela tentativa de garantir o 
equilíbrio político e a livre navegação nos 
rios da bacia do Prata.

V

V

F

F

5.  Soma = 11 (01 + 02 + 08)

Entre 1880 e 1900, período de passagem 
do Império para a República, o Brasil 
viveu um período de grandes mudanças, 
porém, a maioria da população se 
manteve na zona rural e a economia 
continuou baseada na agricultura para a 
exportação.

As grandes mudanças nesse período 
foram o avanço do movimento 
abolicionista e o fim da escravidão em 
1888, com a assinatura da Lei Áurea pela 
princesa Isabel e o fortalecimento político 
do Exército. (Veja informação na resposta 
do exercício 2.)
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(08) Esse foi um momento de fortalecimento do Exército brasileiro, a 
ponto de essa instituição controlar o episódio da proclamação e 
também os primeiros anos da ordem republicana no país.

(16) Ao longo dessas décadas, não existem registros sobre a entrada 
de imigrantes europeus no país, ao contrário do que havia ocorri-
do até meados do século XIX.

6 (UFMG) Analise esta charge:

A pátria repele os escravocratas, charge de Angelo Agostini, c. 1880. Na legenda da 
charge está escrito: “Não vos aproximeis de mim. Vossas mãos ainda tintas do sangue 
dos escravos manchariam as minhas vestes! Retirai-vos, eu não vos quero...”.

 Na bandeira, lê-se: “Abaixo a monarquia abolicionista! Viva a república 
com indenização!” Considerando-se as informações dessa charge, é cor-
reto afirmar que, nela, se faz referência:

a) à intensa mobilização das camadas populares a favor de uma transi-
ção da monarquia para a república.

b) à adesão de muitos fazendeiros escravocratas à república, logo após 
a abolição da escravatura.

c) aos movimentos republicano e abolicionista no Brasil, que se fortale-
ceram desde a década de 1870.

d) à decidida opção do regime monárquico pela abolição da escravatura, 
apesar da oposição republicana.

6.  A charge refere-se à adesão dos 
fazendeiros escravocratas “a república, 
logo após a abolição da escravatura”. Os 
fazendeiros escravocratas e oportunistas 
aderiram à república, com o objetivo de 
receber indenizações do novo governo, 
pela libertação dos escravos.
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1. Primeira República 
O período que se estende da queda da monarquia, em 1889, até a Revo-

lução de 1930 é conhecido como Primeira República. Após dois governos mili-
tares, os fazendeiros do café dominaram a política no Brasil, instituindo a Re-
pública Oligárquica.

2.  A consolidação da  
República (1889-1894)

Com a derrubada da monarquia, formou-se um governo provisório (1889- 
-1891), chefiado pelo marechal Deodoro da Fonseca.

O novo governo republicano adotou algumas medidas, como a expulsão 
da família real do Brasil, a separação entre Igreja e Estado, o reconhecimento 
da liberdade religiosa no país, a “grande naturalização” (que oferecia a cidada-
nia brasileira aos estrangeiros residentes no país), a instalação do registro e do 
casamento civis e a instituição de símbolos republicanos, como a atual bandei-
ra nacional.

O regime político adotado foi a República Federativa, com a transformação 
das antigas províncias em estados — tendo a União passado a se chamar Esta-
dos Unidos do Brasil.

Em 1891, foi promulgada a primeira Constituição republicana do Brasil, 
que determinava, entre outras medidas, a instalação de uma República repre-
sentativa presidencialista e federativa; a divisão do país em vinte estados e 
um Distrito Federal; o direito ao voto a todos os homens maiores de 21 anos, 
excetuando-se analfabetos, mendigos, militares de baixa patente, religiosos e 
mulheres (o voto era direto, mas não secreto); o Poder Legislativo federal 
formava o Congresso Nacional — dividido em Câmara dos Deputados e Sena-
do, este último deixou de ser vitalício —, o Poder Judiciário, com o Supremo 
Tribunal Federal, além do Poder Executivo; o mandato do presidente da Repú-
blica era de quatro anos. O primeiro presidente não seria escolhido pelo voto 
dos eleitores, mas sim pelo Congresso Nacional, que elegeu Deodoro. O vice-
-presidente foi o também militar marechal Floriano Peixoto.

Como na ocasião o Brasil não tinha empresários com recursos suficientes 
para edificar um parque industrial, o ministro Rui Barbosa decidiu emitir papel-
-moeda sem lastro em ouro. Os bancos poderiam emprestar esse dinheiro para a 
abertura de empresas. Os empréstimos foram concedidos, mas os projetos indus-
triais não saíram do papel. Os recursos que deveriam ser empregados na abertu-
ra de empresas foram gastos em bens de consumo luxuosos.

Primeira República / 

Era Vargas
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Na charge, o marechal Deodoro da Fonseca, ao lado de Benjamim Constant, 
recebe de Marianne, mulher que representa a República, a Nova Constitui-
ção e os louros da vitória, 1890.

A política econômica do governo de Deodoro ficou co-
nhecida como encilhamento. A grande emissão de papel-
-moeda provocou aumento vertiginoso da inflação, elevan-
do os preços das mercadorias. A venda de ações na bolsa 
de valores de empresas que somente existiam no papel 
provocou prejuízos para os investidores.  O conjunto de me-
didas resultou em uma grave crise econômica, marcada 
pela especulação financeira e pela inflação descontrolada.

A convivência entre o presidente Deodoro da Fonse-
ca e o Congresso Nacional foi muito difícil. A imprensa 
fazia forte oposição ao governo. Deodoro reagiu com um 
golpe de Estado, fechando o Congresso. Mas, sem apoio 
político e militar, renunciou. O cargo foi ocupado pelo 
vice-presidente, Floriano Peixoto.

De acordo com a Constituição de 1891, se o titular não 
houvesse cumprido dois anos de governo, o vice-presiden-
te deveria assumir e convocar novas eleições presidenciais. 
Floriano Peixoto argumentou que isso valeria para o próxi-
mo governo e manteve-se como presidente da República.

Para continuar no poder, Floriano Peixoto agiu de 
maneira autoritária contra seus opositores. Recebeu o 
título de “marechal de ferro”. No entanto, ele reabriu o 
Congresso Nacional e recebeu o apoio dos políticos do 
Partido Republicano Paulista. Durante seu governo eclo-
diram duas revoltas: a Revolução Federalista, no Rio 
Grande do Sul, e a Revolta da Armada, na baía da Gua-
nabara. Com apoio das oligarquias produtoras de café de 
São Paulo e do Exército, Floriano Peixoto derrotou os gru-
pos que apoiavam a monarquia e consolidou o regime 
republicano. Em 15 de novembro de 1894, ele passou a 
faixa presidencial para o paulista Prudente de Morais. 
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3.  República 
Oligárquica 
(1894-1930)

A eleição do civil Prudente de Morais marcou a 
passagem do controle político do país pelos militares 
para os cafeicultores de São Paulo em aliança com 
os de Minas Gerais. Seu governo (1894-1898) teve 
como herança, dos governos anteriores, a instabilida-
de financeira e política do país.

A estabilização política da República foi alcançada 
por meio de um pacto entre as elites agrárias do país, 
mas sob a liderança das oligarquias desses dois esta-
dos, os mais poderosos do país: São Paulo (o mais rico) 
e Minas Gerais (o mais populoso).

O esquema político foi possível devido ao fenô-
meno conhecido como “coronelismo”. Nos municí-
pios, o líder político local, chamado de “coronel”, con-
trolava as eleições. Esse coronel organizava as eleições 
e fazia as atas eleitorais. Como o voto era aberto, ele 
tinha controle sobre como o eleitorado votava. Era o 
chamado “voto de cabresto”. Mas o coronel necessi-
tava do apoio político e financeiro dos governadores 
dos estados. Assim, criou-se uma rede de interesses 
entre o governador e o coronel. 

O presidente Campos Sales (1898-1902), sucessor 
de Prudente de Morais, adotou a chamada “política 
dos estados” ou “política dos governadores”. Neste 
caso, o presidente da República não se intrometia na 
vida política dos estados, mas, em troca, recebia apoio 
político dos governadores. Além disso, na rede de inte-
resses entre presidente da República e governadores 
de estados, os coronéis dos municípios se encarrega-
vam de eleger candidatos que apoiavam o presidente 
da República e os governadores dos estados. As frau-
des eleitorais garantiam as eleições de candidatos go-
vernistas.

O resultado é que, nas eleições presidenciais, ge-
ralmente ocorria a aliança entre o Partido Republicano 
Paulista (PRP) e o Partido Republicano Mineiro (PRM). 
Os votos para a eleição do presidente eram garantidos 
pelas oligarquias, por meio da ação dos governadores, 
que, por sua vez, entravam em acordo com os chefes 
políticos locais (coronéis), responsáveis por controlar 
as eleições em seus municípios.

Dessa forma, consolidava-se aquilo que costuma-
mos chamar de “política do café com leite”, numa 
alusão à predominância de São Paulo e Minas Gerais 
nas eleições para a presidência da República.

Contudo, por vezes surgiam dissidências entre as 
próprias oligarquias, em oposição aos interesses das 
oligarquias de São Paulo.
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Nas eleições de 1910, por exemplo, as oligarquias de 
Minas Gerais e do Rio Grande do Sul se aliaram ao candi-
dato militar Hermes da Fonseca. Enquanto isso, as oligar-
quias paulistas se uniram às da Bahia e lançaram o candi-
dato Rui Barbosa. Ele percorreu o país com a chamada 
“campanha civilista”. O vitorioso foi Hermes da Fonseca.

O novo presidente governou entre 1910 e 1914. Ele 
tentou enfraquecer as oligarquias estaduais, depondo go-
vernadores e nomeando interventores. Essa prática polí-
tica ficou conhecida como “política de salvações”. Ao 
final, provocou muitos conflitos políticos, sem resultados 
importantes. 

Economia e finanças
A economia durante a Primeira República foi sus-

tentada pelo plantio do café, maior produto de exporta-
ção do Brasil. Entre 1924 e 1928, 72,5% das exportações 
brasileiras eram de café. Com o objetivo de aumentar 
seus lucros, os fazendeiros plantavam cada vez mais ca-
fezais. O resultado foram crises de superprodução: com 
muita oferta de café no mercado mundial, os preços  
caíram.

Para resolver o problema, em 1906, cafeicultores 
de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro se reuniram 
na cidade de Taubaté. Em entendimento com o governo 
federal, foram estabelecidos acordos conhecidos como 
Convênio de Taubaté, com a chamada política de valo-
rização do café. Para  evitar as quedas nos preços do café 
no mercado internacional, o governo deveria comprar o 
excedente da produção. Para isso, o governo recorreria a 
empréstimos externos. Milhões de sacas de café foram 
compradas, conseguindo evitar a queda dos preços, 
mantendo a estabilidade artificial da cotação, mas sem-
pre à custa de endividamentos externos. Os cafeiculto-
res, desse modo, continuaram com seus lucros, mas à 
custa do prejuízo de toda a sociedade, que arcaria com o 
endividamento externo. 

É preciso ressaltar também a importância das ex-
portações de borracha na primeira década do século 
XX, que aqueceram a economia brasileira, especialmen-
te da região amazônica. 

A indústria
Nos primeiros anos do século XX, os brasileiros as-

sistiram à intensificação do desenvolvimento industrial 
do país, concentrado na região Sudeste, particularmente 
em São Paulo. Muitas indústrias surgiram com o investi-
mento dos lucros provenientes das exportações de café.

A industrialização desse período conheceu grande 
impulso durante a Primeira Guerra Mundial (1914-1918), 
ocorrendo o processo de substituição de importações, 
quando o Brasil se viu privado de importar produtos  

industrializados dos países envolvidos no conflito (Ingla-
terra, França e Alemanha, por exemplo). Mas o Brasil 
ainda não era um país industrializado. As fábricas produ-
ziam mercadorias de consumo popular, como roupas, 
sapatos, alimentos e bebidas.

Revoltas rurais e urbanas

Canudos
No sertão do Nordeste, no fim do século XIX, era 

comum a atuação de líderes religiosos dedicados a 
pregar o cristianismo e dar assistência à população ca-
rente.

Foi nesse ambiente que surgiu o beato Antônio 
Conselheiro (1828-1897), que não aceitava a Repúbli-
ca e defendia a fé católica. Muitas pessoas pobres o 
seguiram pelos sertões. Em 1877, Antônio Conselheiro 
organizou, no norte da Bahia, uma comunidade no ar-
raial de Belo Monte: o arraial de Canudos. Fugindo da 
opressão dos fazendeiros e da miséria, milhares de ho-
mens, mulheres e crianças foram para Canudos. Viviam 
na pobreza, mas tinham uma vida melhor. De 1893 a 
1897, a população de Canudos chegou a abrigar cerca 
de 30 mil pessoas. 

O governo federal e muitos intelectuais e jornalis-
tas do Rio de Janeiro acusaram Canudos de representar 
um foco monarquista. Quatro expedições militares 
foram enviadas ao interior baiano com o intuito de 
destruir o arraial; as três primeiras foram massacradas 
pelos seguidores de Conselheiro. Mas a quarta expedi-
ção, em setembro de 1897, destruiu com canhões a 
comunidade de Canudos. Todos seus habitantes foram 
mortos, inclusive Antônio Conselheiro.
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Fotografia da Rua Direita com a Rua Líbero Badaró na cidade de São Paulo.  
São Paulo, 1912.

153

CONECTE_CAD_REVISAO_HIST3_151-162.indd   153 4/17/14   9:01 PM



Guerra do Contestado
Em uma área na divisa dos estados do Paraná e San-

ta Catarina — cuja posse era reivindicada ao governo fe-
deral por ambos os estados, daí ser chamada de contes-
tada — líderes religiosos, como o beato José Maria, em 
1911, organizaram comunidades. Eles eram contra a Re-
pública e esperavam a chegada de um exército espiritual 
para libertá-los da opressão social e construir um reino no 
qual imperariam as leis de Deus.

No fim do século XIX a região começou a ser cortada 
pelas ferrovias da Brazil Railway, e muitos camponeses 
perderam suas terras. Além disso, a abundante madeira 
da região passou a ser explorada pela Southern Brazil 
Lumber & Colonization. Uma grande revolta armada ocor-
reu na região e ficou conhecida como a Guerra do Contes-
tado. Em 1916, forças federais e estaduais atacaram os 
rebeldes do Contestado, matando milhares de pessoas e 
pondo fim à revolta. 

Revolta da Vacina
Até o início do século XX, o centro da cidade do Rio de 

Janeiro era formado por um emaranhado de ruas estreitas, 
insalubres e com muitos cortiços. A população da cidade 
sofria com inúmeras doenças, como o tifo, a va ríola, a pes-
te bubônica e a febre amarela.

No governo do presidente Rodrigues Alves, houve um 
projeto de modernização da cidade, com a abertura da ave-
nida Central em 1904 — hoje avenida Rio Branco —, a cons-
trução de novas ruas e a ampliação de outras. O prefeito 
Pereira Passos foi o responsável pela modernização. Muitos 
cortiços e casas de cômodo foram demolidos, expulsando 
milhares de pessoas da região. O médico Oswaldo Cruz li-
derou o combate à febre amarela, à peste e à varíola.

O programa de modernização gerou grande insatis-
fação na população contra o prefeito e os funcionários 
encarregados da evacuação e da demolição das habita-
ções populares. Mas o decreto que tornava obrigatória a 
vacinação contra a varíola gerou grande revolta na popula-
ção. Não houve campanhas de esclarecimentos sobre os 
benefícios da vacina. Entre 10 e 13 de novembro de 1904 
ocorreu no Rio de Janeiro a chamada Revolta da Vacina. A 
repressão policial pôs fim aos protestos populares.

Revolta da Chibata
Na Marinha de Guerra o tratamento dispensado aos 

marinheiros era o pior possível: alimentação de péssima 
qualidade, disciplina rígida, baixos salários e punições 
com uso da violência física, a exemplo das chibatadas.

Em novembro de 1910, os marinheiros liderados 
por João Cândido dos Reis iniciaram um motim. Eles as-
sumiram o controle dos navios de guerra e exigiram me-
lhorias nas condições de trabalho e o fim dos castigos 
corporais.

Com os canhões apontados para o Rio de Janeiro, os 
marinheiros obrigaram o Congresso Nacional a ceder às 
suas reivindicações. A seguir, os marinheiros devolveram os 
navios aos oficiais. No início de dezembro, outra revolta 
ocorreu na Marinha, mas os oficiais prenderam os marinhei-
ros e muitos morreram nas prisões devido aos maus-tratos. 

As lutas dos trabalhadores 
Com a indústria, surgiu uma classe social: a clas-

se trabalhadora, parte dela constituída de imigran-
tes. Os trabalhadores eram submetidos a condições de 
trabalho degradantes. Além disso, não havia nenhu-
ma legislação social ou trabalhista. Eram comuns as 
longas jornadas de trabalho, a inexistência de descan-
so semanal e férias remuneradas, a exploração do tra-
balho de mulheres e crianças e a ausência de assis-
tência em caso de acidentes. Não havia piso mínimo 
salarial nem direito à aposentadoria; além disso, os 
locais de trabalho costumavam ser escuros, sem ven-
tilação e insalubres.

As precárias condições de vida e de trabalho, os bai-
xos salários e a inexistência de leis sociais e trabalhistas 
motivaram os trabalhadores a se organizarem na luta 
por seus direitos.

Durante a Primeira República, as associações mu-
tualistas foram organizações muito populares entre os 
operários, que se associavam e pagavam uma mensali-
dade. Nos momentos de dificuldades, como desemprego 
ou doença, eles recebiam auxílio da associação. Também 
nessa época surgiram muitos partidos políticos com o 
nome de Partido Socialista ou Partido Operário. O projeto 
deles era o de eleger representantes no Congresso Na-
cional e aprovar leis sociais. 

Os anarquistas, por sua vez, atuaram principal-
mente nos sindicatos. O objetivo deles era pôr fim ao 
sistema capitalista e criar uma sociedade igualitária e 
sem nenhum tipo de poder. Eles eram contra os partidos 
políticos e a existência de governos. A greve era consi-
derada o principal instrumento de luta contra o sistema 
capitalista. Eles valorizavam muito a educação.

Em 1907, o governo federal reagiu às manifesta-
ções operárias com a Lei Adolfo Gordo, que previa a 
expulsão do imigrante que se envolvesse em movimen-
tos grevistas.

Em 1917, eclodiram em São Paulo greves de várias 
categorias de trabalhadores, uma das maiores manifes-
tações grevistas lideradas pelos anarquistas. A partir daí, 
o governo deu início à grande repressão policial aos 
anarquistas. 

Em março de 1922, inspirado na Revolução Russa, 
foi fundado o Partido Comunista do Brasil (PCB), posto 
na ilegalidade apenas quatro meses depois. Os comunis-
tas criticavam os anarquistas. Eles acreditavam que o 
Partido Comunista deveria liderar o proletariado, derru-
bar o capitalismo e implantar o socialismo no país.
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Em 1922, o governo do presidente Arthur Bernardes 
impôs o estado de sítio e, durante todo seu governo, até 
1926, perseguiu o movimento sindical. Governos e patrões 
eram intransigentes diante das reivindicações dos traba-
lhadores. Não se admitia a existência de leis sociais e tra-
balhistas. A questão social, ou seja, a grande pobreza dos 
trabalhadores, não era caso de política. Mas, como disse o 
último presidente da Primeira República, Washington Luís, 
“para mim, questão social é caso de polícia”.

Tenentismo
Mas o ano de 1922 teria ainda outros acontecimen-

tos relevantes para a oposição ao regime oligárquico da 
Primeira República. Além da fundação do PCB, ocorreu a 
Semana de Arte Moderna, na cidade de São Paulo. Os 
jovens artistas criticaram a alienação cultural das elites 
brasileiras, admiradoras da arte estrangeira, sobretudo 
francesa. Os artistas modernistas defenderam uma arte 
que valorizasse a cultura nacional.

Nas Forças Armadas surgiu um movimento de opo-
sição ao regime oligárquico: o tenentismo, que contava 
com a participação de oficiais de baixa patente do Exér-
cito, na maioria tenentes e capitães.

Os militares condenavam as fraudes eleitorais, acu-
savam os políticos de somente pensarem em seus inte-
resses particulares e eram contra o liberalismo político. 
Eles exigiam um governo forte e centralizado no gover-
no federal. O objetivo deles era derrubar o governo por 
meio de golpes militares.

A primeira revolta — conhecida como Revolta do 
Forte de Copacabana — eclodiu em 5 de julho de 1922, 
no Rio de Janeiro. Um grupo de militares e um civil (os 
18 do Forte) saíram do Forte de Copacabana e partiram 
para um confronto contra as tropas do governo. Somente 
dois deles sobreviveram.

Em 5 de julho de 1924, aniversário de dois anos da 
primeira revolta, eclodiu a Revolta Paulista (ou Rebe-
lião de 1924). Liderados pelo major Miguel Costa, os mi-
litares ocuparam a cidade de São Paulo por mais de 20 
dias. Sem poder enfrentar as forças do Exército, eles, em 
27 de julho, marcharam rumo à cidade de Foz do Iguaçu.

Na cidade, encontraram com a coluna militar liderada 
pelo capitão Luís Carlos Prestes, vinda do Rio Grande do Sul. 
Os militares gaúchos e paulistas uniram-se e formaram  a 
Coluna Prestes–Miguel Costa. Liderada por Luís Carlos 
Prestes, a Coluna percorreu aproximadamente 24 000 km 
do território brasileiro, entre 1925 e 1927. Durante o perío-
do, travou numerosos combates contra tropas do governo 
e jagunços dos coronéis. Esgotados e sem apoio da popula-
ção, os integrantes da Coluna refugiaram-se na Bolívia.

Crise da Primeira República
O sistema político da Primeira República vinha so-

frendo oposição de trabalhadores, artistas, intelectuais, 
militares e das classes médias das cidades.

Em 1926, em São Paulo, surgiu oposição na própria 
oligarquia paulista: foi fundado o Partido Democrático. Sua 
mais importante reivindicação era eleições sem fraudes.

Em 1929, durante as articulações para a sucessão de 
Washington Luís, foi rompido o pacto “café com leite”. O 
Partido Republicano Mineiro esperava lançar seu candi-
dato à presidência com apoio do Partido Republicano 
Paulista. Contudo, o paulista Washington Luís apoiou ou-
tro paulista: Júlio Prestes. Nesse mesmo ano, após a que-
bra da Bolsa de Valores de Nova York, o Brasil começava 
a sentir os efeitos da crise, já que os Estados Unidos eram 
os principais compradores do nosso café.

Insatisfeitos, os mineiros se aliaram aos políticos 
gaúchos e paraibanos e organizaram uma frente de opo-
sição que contou com o apoio do Partido Democrático de 
São Paulo. A união dessas forças resultou na Aliança Li-
beral, que lançou Getúlio Dornelles Vargas candidato a 
presidente da República, tendo como vice-presidente o 
paraibano João Pessoa. 

Os políticos da Aliança Liberal conseguiram o apoio 
de vários setores sociais, prometendo o fim das fraudes 
eleitorais e leis sociais. Porém, nas eleições realizadas 
em março de 1930, com as eleições fraudadas, venceu o 
candidato do PRP, Júlio Prestes.

Os políticos gaúchos e mineiros não se conforma-
ram e procuraram apoio do movimento tenentista. Em 
julho de 1930, o movimento conspiratório já estava em 
curso quando um acontecimento precipitou sua eclosão: 
João Pessoa foi assassinado. Em 3 de outubro, forças mi-
litares marcharam do Sul e do Nordeste em direção ao 
Rio de Janeiro para depor o presidente Washington Luís.

Para evitar a guerra civil, os comandantes do Exército 
e da Marinha depuseram Washington Luís.  Um mês após 
o início do movimento, em 3 de novembro de 1930, Ge-
túlio Vargas tomou posse como chefe do governo provisó-
rio. O movimento político-militar recebeu o nome de  
Revolução de 1930.

4.  Governo Provisório 
de Vargas 
(1930-1934)

Vargas assumiu o governo com poderes excepcio-
nais: a Constituição de 1891 foi suspensa; seu governo foi 
nomeado “Governo Provisório” e ele, Chefe do Governo 
Provisório; o governo dos estados foi entregue a inter-
ventores, a maioria “tenentes”, enquanto os antigos líde-
res políticos foram afastados. 

O governo Vargas sofreu os efeitos da crise de 
1929. Diante da inviabilidade financeira da política de 
valorização do café, Getúlio adotou medidas radicais, 
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como a compra e a queima dos estoques do produto 
que se encontravam sob a guarda do governo. Esti-
ma-se que, entre 1930 e 1939, 80 milhões de sacas 
tenham sido queimadas. Também suspendeu o paga-
mento da dívida externa. A partir de 1933, investiu 
na industrialização; mais de 12 mil indústrias surgi-
ram no país. 

No governo estavam grupos políticos reformistas 
de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul. Eles tinham 
projetos para mudar o país. Grandes investimentos fo-
ram realizados nas áreas da educação e da saúde pú-
blica. Foi criada, por exemplo, uma rede de ensino 
básico público, gratuito e obrigatório para todas as 
crianças. O setor público cresceu, com a criação do mi-
nistério do Trabalho e o da Educação e da Saúde. Entre 
1931 e 1934, praticamente toda a legislação social e 
trabalhista foi promulgada, atendendo a antigas rei-
vindicações dos trabalhadores. Entre elas estavam jor-
nada de trabalho de 8 horas, regulamentação do tra-
balho infantil, férias, aposentadorias, indenizações 
por acidentes de trabalho.

Em fevereiro de 1932, a legislação eleitoral elabora-
da pelo governo Vargas estabeleceu o voto secreto, a 
Justiça Eleitoral e o direito de voto às mulheres. A mais 
importante reação contra a ordem política instituída por 
Getúlio originou-se da elite paulista, maior beneficiária 
do antigo regime oligárquico da Primeira República.

A perda dos privilégios políticos, sociais e financei-
ros em decorrência da Revolução de 1930 foi um dos 
motivos propulsores da Revolução Constitucionalista 
de 1932. A oligarquia paulista reivindicava eleições para 
a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte 
que formularia uma nova Constituição para o país. Esta 
era uma forma de retirar o poder de Vargas e permitir o 
retorno das oligarquias cafeeiras ao poder. 

Vargas cedeu e convocou eleições para a Assem-
bleia Constituinte. Mesmo assim o confronto armado 
teve início em 9 de julho de 1932, quando tropas paulis-
tas da Força Pública Estadual se levantaram contra o go-
verno federal. O movimento foi derrotado pelas forças 
federais. Getúlio Vargas consolidava seu poder.

Em 1934, foi promulgada a nova Constituição. A 
Carta de 1934 tinha caráter liberal, nacionalista e cen-
tralizador, e manteve as reformas realizadas pelo gover-
no Vargas, como as leis sociais e os benefícios na área da 
saúde e educação, além das mudanças nas leis que ga-
rantiam a lisura nas eleições. 

Pela Constituição de 1891, as eleições presidenciais 
eram diretas, mas o primeiro presidente seria escolhido 
pelo Congresso Nacional. O escolhido foi o próprio Var-
gas, para um mandato de quatro anos.

5.  Período 
constitucional 
(1934-1937)

No período de 1934 a 1937, o Brasil viveu sob um 
regime liberal-democrático. Mas conheceu agitações 
políticas que refletiam a radicalização ideológica que 
dominava a Europa: nazistas e fascistas contra socialis-
tas e comunistas.

Em 1932, o jornalista e escritor Plínio Salgado 
fundou a Ação Integralista Brasileira (AIB), inspirada 
no fascismo italiano. Com forte apelo nacionalista, os 
“camisas-verdes” (como eram conhecidos os mem-
bros da AIB) defendiam um Estado autoritário, com a 
obediência cega de todos ao líder. Eles eram contra o 
liberalismo, o socialismo e o comunismo. Defendiam a 
rígida obediência às hierarquias socais e não tolera-
vam qualquer oposição. Os integralistas desprezavam 
o regime democrático.

Para combater o integralismo e o fascismo e exigir 
reformas mais profundas do governo Vargas, surgiu, em 
março de 1935, a Aliança Nacional Libertadora (ANL). 
Tratava-se de uma frente antifascista formada por libe-
rais, socialistas, trotskistas, além de organizações estu-
dantis, femininas, sindicais e culturais. Os líderes da ANL 
eram militares do movimento tenentista. Os comunistas 
inicialmente foram contra a ANL, mas a apoiaram no úl-
timo mês de sua existência, em junho de 1935. Luís Car-
los Prestes recebeu o título de presidente de honra da 
organização, mas o presidente efetivo era o almirante 
Hercolino Cascardo. A ANL apresentava um programa  
que incluía a reforma agrária, a suspensão do pagamen-
to da dívida externa, a nacionalização das empresas es-
trangeiras, a defesa da liberdade individual e o combate 
ao fascismo e à AIB.

Quando Luís Carlos Prestes divulgou documento 
pregando “Todo poder à ANL”, Vargas, em 11 de julho de 
1935, determinou o fechamento da organização. Luís 
Carlos Prestes e o Partido Comunista do Brasil (PCB), 
com o apoio da Internacional Comunista, planejavam 
derrubar o governo Vargas e tomar o poder. Após o fe-
chamento da ANL, o PCB assumiu o nome da organiza-
ção. Em novembro, eclodiram revoltas comunistas em 
Natal, Recife e no Rio de Janeiro. Como não obteve ade-
sões dos trabalhadores, o movimento revolucionário foi 
rapidamente esmagado por tropas leais ao governo fe-
deral. Os comunistas, as esquerdas e os sindicalistas fo-
ram perseguidos, e Luís Carlos Prestes foi preso.

Em 1937, iniciaram-se as articulações políticas para 
as eleições presidenciais que deveriam se realizar no 
ano seguinte. A insurreição comunista de 1935 provocou 
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o medo entre as elites políticas e empresariais do país, 
beneficiando Vargas. Havia dentro do governo o projeto 
de dar continuidade às reformas sociais e promover a 
industrialização em um regime político autoritário. Com 
apoio das Forças Armadas, de muitos políticos, empresá-
rios, intelectuais e de amplos setores das classes médias 
e dos trabalhadores, Vargas, em 10 de novembro de 
1937, deu um golpe de Estado. O argumento para isso 
foi o chamado Plano Cohen. Tratava-se de um docu-
mento falso com informações de que os comunistas ten-
tariam novamente tomar o poder. Com o golpe de Esta-
do, foi imposta ao país uma ditadura, chamada de Estado 
Novo. O Poder Legislativo foi extinto.  A partir daí come-
çou a terceira fase do governo iniciado por Vargas em 
1930: a ditadura do Estado Novo.

6.  O Estado Novo 
(1937-1945)

Ao anunciar o golpe de Estado, Vargas imediata-
mente apresentou à nação a Constituição de 1937 
(apelidada de “Polaca”), que, de caráter autoritário e 
centralizador, atribuiu à Presidência da República pode-
res extraordinários: o presidente poderia editar decre-
tos-lei sobre assuntos do Poder Legislativo; a autono-
mia dos estados foi limitada, passando a ser governados 
por interventores indicados pelo governo federal; ex-
tinguiram-se os partidos políticos; os sindicatos foram 
colocados sob o controle do Estado e as greves foram 
proibidas; instituiu-se a censura prévia para jornais, re-
vistas, livros, rádio, teatro e cinema.

Como todas as ditaduras, o Estado Novo praticou a 
propaganda política, exaltando as obras do governo e 
elogiando excessivamente o presidente da República. 

Um órgão estatal foi criado com fins de produzir propa-
ganda política e censurar os meios de comunicação, o 
Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP).

Também como outras ditaduras, a do Estado Novo 
usou a repressão policial para perseguir os opositores 
ao governo.

Política trabalhista e economia
 A partir de 1934, o governo de Getúlio Vargas, com 

apoio dos empresários e das Forças Armadas, investiu na 
chamada indústria de base (produtora de matéria-pri-
ma para outras indústrias). O governo atuou na monta-
gem da infraestrutura industrial, por meio da criação de 
empresas estatais nos setores de energia, transporte, 
mineração e siderurgia. O nacionalismo e o estatismo 
foram marcas do governo Vargas.

No contexto da Segunda Guerra Mundial, os Estados 
Unidos necessitavam de bases militares no nordeste bra-
sileiro, principalmente na cidade de Natal. Vargas cedeu 
algumas bases e recebeu do governo norte-americano 
financiamento e tecnologia para a construção da primei-
ra usina siderúrgica do país, a Companhia Siderúrgica 
Nacional (CSN), fundada em 1941. A CSN foi o marco da 
industrialização brasileira. Vargas também fundou a 
Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) e a Fábrica Nacional 
de Motores (FNM). O setor elétrico ganhou impulso com 
a criação, em 1945, da Companhia Hidrelétrica do São 
Francisco.

Ao mesmo tempo, instituições foram criadas para 
beneficiar os trabalhadores, como a Justiça do Trabalho, 
criada para obrigar os empresários a cumprir as leis so-
ciais. Em 1940, um decreto-lei regulamentou o salário 
mínimo; em 1943, a Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT), conjunto de normas relativas às relações profissio-
nais, sistematizou e ampliou a legislação trabalhista.

Fundada em 1941 por Getúlio Vargas, a Companhia Siderúrgica Nacional começa a operar em 1946.

FI
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Atividades
1 (Fatec-SP) Considere a charge para responder à questão.

Voto de cabresto, charge de Claudius Ceccon.

 A charge é uma alusão ao voto:

a) secreto, uma conquista dos sindicatos operários durante a Era Vargas.

b) censitário, em que havia a exigência de uma renda anual para votar 
e para se candidatar a cargos públicos.

c) da mulher, fruto da luta feminina nos anos 1930.

d) da mandioca, em que votar era permitido apenas para homens livres e 
com uma renda igual ou superior ao valor de 1,5 tonelada de mandioca.

e) do cabresto, uma característica do coronelismo.

2 (PUC/Campinas-SP) Considere os excertos a seguir.

I.  “… a classe dos fazendeiros de café se conservava e se eternizava no 
governo graças a uma máquina eleitoral que se estendia por todo o 
país, mergulhando suas raízes na terra…”

II.  “… o Estado… é todo ele marcado pelo arbítrio dos governantes contra 
setores populares que se organizavam para reduzir a exploração…”

III.  “… a política dos governadores permitia às classes dominantes dos 
Estados mais poderosos… preservar e fortalecer o poder do grupo que 
dominava o aparelho estatal…”

 Os governos da Primeira República brasileira ficaram conhecidos como 
oligárquicos, em virtude de apenas um grupo estar ali representado. Es-
ses governos estão corretamente identificados em:

a) apenas II.

b) apenas I e II.

c) apenas I e III.

d) apenas II e III.

e) I, II e III.

X

2.  A base de todo o esquema partidário 
estava nos municípios, nas mãos dos 
coronéis, que eram os chefes políticos 
locais. Eles controlavam a grande massa 
do eleitorado, que se concentrava no 
campo, através do voto de cabresto.

A política dos governadores era 
um acordo entre o governo federal 
e as oligarquias situacionistas dos 
vários Estados, em que o governo se 
comprometia a reconhecê-las e 
ampará-las, politicamente, em troca 
do total apoio delas ao presidente 
no Congresso Nacional.

X
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1.  A charge faz alusão ao voto de cabresto, 
que era dirigido, isto é, os eleitores 
votavam no candidato que os coronéis 
lhes indicavam. A pressão sobre o 
eleitorado era muito grande, visto que a 
maioria dos eleitores era muito pobre e 
dependia do grande proprietário.
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3 (UEPG-PR)

O golpe de outubro de 1930 resultou no deslocamento da 
tradicional oligarquia paulista do epicentro do poder, enquanto 
que os demais setores sociais a ele articulados e vitoriosos não 
tiveram condições, individualmente, nem de legitimar o novo 
regime, nem, tampouco, de solucionar a crise econômica.

(In: Maria Y. Linhares. História geral do Brasil.)

 Sobre a Era Vargas, assinale o que for correto e dê a soma dos números 
dos itens corretos.

(01) A Revolução de 1930 trouxe ao centro do palco político outros homens, 
não propriamente neófitos, mas que não haviam ainda representado 
papéis políticos de envergadura, dentre eles o próprio Getúlio.

(02) Mesmo enfrentando grandes questionamentos, como a Revolução 
de 1932, Vargas promoveu um processo de reconstitucionalização 
que envolveu a convocação de eleições para uma Assembleia Na-
cional Constituinte, em 1933, e a promulgação de uma nova Cons-
tituição em 1934. 

(04) No período, o país assistiu à formação de dois movimentos políticos 
com propostas distintas, mas que tinham em comum o objetivo de 
uma ampla mobilização popular: a Aliança Nacional Libertadora 
(ANL), que apresentava um ideário da esquerda comunista, e a 
Ação Integralista Brasileira (AIB), inspirada nas experiências fascis-
tas do momento.

(08) A promulgação da Constituição de 1934 e a repressão às ações da 
ANL e do PCB, em 1935, contribuíram para o amadurecimento de 
uma proposta de Estado autoritário e corporativo, cuja chefia foi 
assumida por Getúlio Vargas: o Estado Novo. 

(16) O período 1930-1937 se define como de crise política aberta. Ne-
nhuma das frações de classe envolvidas conseguiu hegemonia 
na sucessão à burguesia cafeeira, o que permitiu à burocracia esta-
tal uma atuação relativamente autônoma face aos interesses em 
disputa.

4 (Fuvest-SP) Na história da República brasileira, a expressão “Estado 
Novo” identifica:

a) o período de 1930 a 1945, em que Getúlio Vargas governou o país de 
forma ditatorial, só com o apoio dos militares, sem a interferência de 
outros poderes.

b) o período de 1950 a 1954, em que Getúlio Vargas governou com po-
deres ditatoriais, sem garantia dos direitos constitucionais.

c) o período de 1937 a 1945, em que Getúlio Vargas fechou o poder 
legislativo, suspendeu as liberdades civis e governou por meio de 
decretos-leis.

d) o período de 1945 a 1964, conhecido como o da democratização, 
quando foi restabelecida a plenitude dos poderes da República e das 
liberdades civis.

e) o período de 1930 a 1934, quando se afirmou o respeito aos prin-
cípios democráticos, graças à Revolução Constitucionalista de São 
Paulo.

3.  Soma = 31 (01 + 02 + 04 + 08 + 16) 

A revolução de 1930 trouxe ao centro 
político alguns líderes das oligarquias 
dissidentes do poder central, tais como 
Getúlio Vargas.

A Era Vargas foi dividida em: Governo 
Provisório (1930-1933), em que Vargas 
sofreu a oposição de São Paulo através 
da Revolução Constitucionalista de 1932 
e convocou eleições para a Assembleia 
Constituinte; Governo Constitucional 
(1934-1937), em que Vargas sofreu 
pressões de grupos da AIB (Ação 
Integralista Brasileira) e da ANL (Aliança 
Nacional Libertadora) e a repressão às 
ações da ANL e do PCB contribuíram para 
o amadurecimento da proposta de golpe 
político e a instauração de um Estado 
autoritário e corporativo nos moldes 
fascistas; Estado Novo (1937-1945), 
em que Vargas centralizou o poder e 
perseguiu os opositores.

4.  O Estado Novo é o período da ditadura 
de Vargas, de 1937 a 1945, em que ele 
fechou o poder legislativo, suspendeu 
as liberdades individuais e governou por 
meio de decretos-leis.

X
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Exercícios complementares
1 (Unitau-SP) “(…) o maior líder sertanejo do Brasil e comandante do 

maior e mais importante movimento camponês de luta pela posse 
da terra e de resistência à opressão dos latifundiários da história 
brasileira.”

 A frase acima refere-se a:

a) Manoel Vinagre, líder da Cabanagem.

b) Francisco Sabino Álvares da Rocha Vieira, líder da Sabinada.

c) Raimundo Gomes, líder da Balaiada.

d) Antônio Conselheiro, líder de Canudos.

e) Luís Carlos Prestes, líder tenentista.

2 (Cesgranrio-RJ)

Socialmente, o coronel exerce uma série de funções que o fa-
zem temido e obedecido. (…) Aos agregados, ele dispensa favo-
res, dá-lhes terras, tira-os da cadeia e ajuda-os, quando doentes; em 
compensação, exige fidelidade, serviços, permanência infinita em 
suas terras, participação nos grupos armados etc. Aos familiares e 
amigos, ele distribui empregos públicos, empresta dinheiro, obtém 
crédito, protege-os das autoridades policiais e jurídicas, ajuda-os a 
fugir dos compromissos fiscais do Estado etc.

(CARONE, Edgard. A República Velha. São Paulo: Difel, p. 106.)

 Analisando o texto anterior e considerando o fenômeno político-social 
característico da República Velha no Brasil, conclui-se que o coronel:

a) constituiu, através do exercício de um poder político local ilimitado, o 
suporte das oligarquias que controlavam a política estadual.

b) representou a consolidação de uma economia agroexportadora nor-
destina, na qual os subsídios do governo federal beneficiavam os tra-
balhadores rurais do sertão semiárido.

c) foi o sustentáculo de todas as intervenções realizadas pelo Exército 
na história republicana brasileira desde a ascensão e a deposição de 
Vargas até o golpe militar de 1964.

d) era o grande fazendeiro cujo poder local cresceu tanto que o governo 
republicano decidiu criar a Guarda Nacional para combater esse poder 
paralelo.

e) foi o responsável pela reorganização política dos anos 1930 do século 
XX, com o objetivo de aumentar o controle sobre a terra agricultável.

3 (PUC-RS) O presidente Rodrigues Alves (1902-1906), com a ambição de 
transformar o Rio de Janeiro numa metrópole, projetou, juntamente com 
Pereira Passos, prefeito do RJ, um plano de recuperação e modernização. 
Muitas desapropriações foram efetuadas, casas derrubadas, ruas alarga-
das, o que transformou a cidade numa área repleta de desabrigados e de 
entulhos. Enquanto isso, Oswaldo Cruz desenvolvia uma vacina para sane-
ar a cidade, combatendo a varíola e a febre amarela. O povo, já indigna-
do com a diminuição do poder aquisitivo, com as desapropriações e com 
a “favelização” da cidade, rejeitou as medidas de saneamento e provo-
cou uma rebelião, que se tornou conhecida como a Revolta:

a) de Canudos.   d) da Vacina.

b) da Chibata.   e) dos Muckers.

c) do Contestado.

1.  O mais importante líder sertanejo 
do Brasil dessa época foi Antônio 
Conselheiro, líder da comunidade de 
Canudos.

X

2.  A base de todo o esquema partidário 
estava nos municípios, nas mãos dos 
coronéis, que eram os chefes políticos 
locais. Eles controlavam a grande massa 
do eleitorado, que se concentrava no 
campo, através do voto de cabresto e 
davam o suporte para as oligarquias que 
controlavam a política estadual.

X

3.  A Revolta da Vacina foi causada pelo 
processo de modernização do centro da 
cidade, com casas e cortiços derrubados, 
muitas vezes sem aviso prévio, e pelo 
medo da população de ser inoculada por 
líquidos desconhecidos — a vacina contra 
a varíola.

X
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4	 (Cesgranrio-RJ) 4.  A crise de 1929 provocou a decadência 
nas exportações do café brasileiro, 
obrigando o governo a queimar milhões 
de sacas de café, na tentativa de conter 
a queda dos preços, gerada pelo excesso 
de oferta do produto.

(O Globo.	Caderno	Economia,	p.	53.	12	out.	2008.)

	 Os	quadrinhos	anteriores	ironizam	uma	época	em	que	a	economia	mun-
dial	atravessava	uma	de	suas	mais	graves	crises.	Sobre	este	momento	
histórico,	indique	a	afirmativa	correta.

a)	 A	crise	abordada	levou	o	governo	brasileiro	a	queimar	milhões	de	sacas	
de	café,	na	tentativa	de	conter	a	queda	de	preços	então	desencadeada.

b)	 A	crise	de	1929	alcançou	amplitude	mundial,	 levando	a	falências	e	
aumentando	 o	 desemprego,	 tendo	 sido,	 por	 isso,	 denominada	 no	
Brasil	de	“encilhamento”.

X

De maneira que o Brasil, apesar de ser 
ainda um rapaz, se apresenta aos países 
mais velhos para pleitear uma medida de 
importância ou defender a sua riqueza, é 
recebido com toda consideração.

E ainda, há poucos dias, quanto tivemos 
necessidade de obter um empréstimo 
para proteger a economia pública 
amparando a lavoura cafeeira, o Brasil foi 
ainda atendido admiravelmente pelos 
banqueiros de Londres e Nova York.

Com o produto desse empréstimo, as 
nossas classes laboriosas, vinculadas à 
sorte do café, não tiveram dificuldades 
na solução dos seus compromissos. 
Prescindiram até do auxílio do Banco 
do Brasil.

E assim vai a Aliança Liberal, com a 
ponderação, serenidade e desinteresse 
da sua atitude, trabalhando, cheia de 
entusiasmo, para que a felicidade esteja 
em todos os lares brasileiros e a fartura 
alegre os nossos campos.

Revista O Malho, 16 de novembro de 1929

De maneira que o Brasil, 
apesar de ser ainda um 
rapaz, se apresenta aos 
países mais velhos para 
pleitear uma medida de 
importância ou defender 
a sua riqueza, é rece- 
bido com toda a consi- 
deração.

E ainda, há poucos dias, 
quando tivemos neces-
sidade de obter um em- 
préstimo para proteger a 
economia pública ampa- 
rando a lavoura cafeeira, 
o Brasil foi ainda aten- 
dido admiravelmente pe- 
los banqueiros de Lon- 
dres e Nova York.

Com o produto desse 
empréstimo, as nossas 
classes laboriosas, vin- 
culadas à sorte do café, 
não tiveram dificuldades 
na solução dos seus 
compromissos. Prescin-
diram até do auxílio do 
Banco do Brasil.

E assim vai a Aliança Libe- 
ral, com a ponderação, sere- 
nidade e desinteresse da 
sua atitude, trabalhando, 
cheia de enthusiasmo, para 
que a felicidade esteja em 
todos os lares brasileiros e a 
fartura alegre os nossos 
campos.
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c) Como consequência da crise de 1929, o campo brasileiro passou por 
uma reformulação na sua estrutura de produção e redistribuição de ter-
ras como forma de diminuir os efeitos da crise para o trabalhador rural.

d) O Funding Loan foi um conjunto de empréstimos concedidos pelos 
banqueiros de Londres e Nova York para atenuar a crise brasileira, 
desencadeada em 1930.

e) Os financiamentos estrangeiros obtidos pelo governo brasileiro para 
contornar a crise serviram de apoio à nova estrutura de mercado: a 
indústria de base.

5 (UFPE) A Revolução de 1930 possibilitou uma divisão entre as oligarquias 
agrárias; o tenentismo provocou uma desestabilização na hierarquia mi-
litar; a fraqueza da burguesia, o chamado “vazio do poder”.

 Que alternativa a seguir responde por esse “vazio do poder”?

a) A Revolução Constitucional de São Paulo de 1932 tentou preencher 
esse “vazio”, procurando aliança com outros estados, como Rio Gran-
de do Sul.

b) A deposição de Vargas em 1945 e a tentativa dos militares em chegar 
ao poder.

c) A formação de duas forças políticas antagônicas: a Ação Integralista 
Brasileira e a Aliança Nacional Libertadora.

d) A fundação do Partido Comunista Brasileiro e sua aliança com o PTB 
de Vargas.

e) A política dos governadores e o aparecimento de movimentos 
como o de Antônio Conselheiro, em Canudos na Bahia.

6 (UEM-PR) Durante a Era Vargas (1930 a 1945), a sociedade brasileira 
vivenciou profundas transformações sociais, políticas e econômicas. 
Sobre a Era Vargas, é correto afirmar:

(01) O DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, foi criado com o 
objetivo de fazer propaganda dos atos do governo de Getúlio Vargas.

(02) Ainda que tenha recebido investimento privado, a indústria brasilei-
ra consolida-se graças ao investimento maciço do capital estatal.

(04) O fortalecimento de Getúlio Vargas no poder foi favorecido pela 
ausência de oposição política a seu governo.

(08) Naquele período, a sociedade brasileira “americanizava-se”, ao im-
portar e consumir produtos dos Estados Unidos da América.

(16) A implantação do Estado Novo, em 1937, marcou a decadência e o 
enfraquecimento do poder de Getúlio Vargas.

 Dê a soma dos números dos itens corretos.

5.  Durante o período do Governo 
Constitucional (1934-1937), duas 
organizações políticas se destacaram: a 
AIB e a ANL. A AIB era um movimento 
influenciado pelo fascismo europeu 
e tinha como programa um governo 
autoritário, partido único e líder, 
obedecido por todos. A ANL era uma 
frente política antifascista, composta 
de organizações políticas de esquerda, 
femininas, estudantis, culturais e por 
antigos tenentes. Seu programa era a 
luta contra o autoritarismo e o fascismo, 
sendo favorável a reformas econômicas 
e sociais.

X

6.  Soma = 11 (01 + 02 + 08)

Durante a Era Vargas (1930-1945) 
a indústria brasileira se consolida, 
graças aos investimentos estatais, 
principalmente nas indústrias de base e 
transformação.

Vargas criou o DIP (Departamento de 
Imprensa e Propaganda) para controlar 
os meios de comunicação, através da 
censura e fazer propaganda eficiente do 
governo.
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1. Crise do Estado Novo
Em 1945, a derrota das potências do Eixo na Segunda Guerra Mundial ex-

pôs as contradições do governo Vargas. Afinal, o Brasil lutava na Europa ao lado 
dos Estados Unidos contra regimes ditatoriais, como o nazismo alemão e o 
fascismo italiano, mas vivia sob um regime autoritário.

Com a crescente oposição interna e sem o apoio das Forças Armadas, Getúlio 
deu início ao processo de democratização. Em fevereiro de 1945, uma reforma 
constitucional promovia a abertura política do país. Foram criados diversos par-
tidos, como a União Democrática Nacional (UDN), que representava a elite con-
servadora de oposição a Getúlio; o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), que aglu-
tinava operários e sindicalistas que apoiavam a política trabalhista de Vargas; o 
Partido Social Democrático (PSD), representante da elite política conservadora 
que apoiava Vargas; o Partido Comunista do Brasil (PCB), reorganizado sob a lide-
rança de Luís Carlos Prestes, entre outros.

As eleições presidenciais foram marcadas para 2 de dezembro de 1945 e 
os candidatos com maiores chances eram o Brigadeiro Eduardo Gomes, pela 
UDN, e o general Eurico Dutra, pela coligação PSD-PTB. Ocorre que muitos tra-
balhadores queriam a continuidade de Vargas no poder. Surgiu, então, um 
grande movimento chamado de queremismo, termo nascido das expressões 
“Queremos Getúlio” ou “Nós queremos Getúlio”. Receosos com o crescimento 
do queremismo, em 29 de outubro de 1945,  os políticos da UDN pressionaram 
os militares e, naquela data, um golpe retirou Vargas da presidência da Repú-
blica.

2.  República liberal- 
- democrática (1946-1964)

Nas eleições de dezembro de 1945, o general Gaspar Dutra (PSD) foi 
eleito presidente da República. No seu governo, uma Assembleia Nacional 
Constituinte formulou uma nova Constituição, promulgada em setembro de 
1946. Essa Constituição implantou o regime de democracia liberal, ou de-
mocracia representativa, no Brasil. Instituiu a divisão de poderes — Execu-
tivo, Legislativo e Judiciário — e eleições diretas para todos os níveis. Garan-
tiu, também, ampla liberdade de pensamento e de informação. A 
Constituição manteve muitas das políticas instituídas por Vargas, como as 
leis sociais e trabalhistas, e fundou, pela primeira vez, o regime liberal-de-
mocrático no país. 

República democrática / Ditadura 

 civil-militar / Nova República
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Porém, o presidente Dutra abandonou a orientação 
econômica nacionalista e estatista de Vargas, adotando 
uma política liberal e abrindo o país às importações, 
principalmente às dos Estados Unidos. 

O resultado foi o aumento da inflação e da dívida 
externa. Dutra tentou investir em quatro setores consi-
derados prioritários pelo governo, com o Plano Salte — 
“saúde, alimentação, transporte e energia” —, mas os 
resultados foram decepcionantes.

Com o início da Guerra Fria, em 1947, iniciada com 
a Doutrina Truman, o governo Dutra manteve o alinha-
mento político-ideológico do Brasil com os Estados Uni-
dos. O Tribunal Superior Eleitoral cassou o registro do 
PCB, tornando-o um partido ilegal. Todos os parlamen-
tares eleitos pelo partido perderam seus mandatos. 
Além disso, o governo Dutra rompeu as relações com a 
União Soviética.

Segundo governo Getúlio Vargas 
(1951-1954)

Getúlio Vargas candidatou-se pelo PTB a presidente 
da República nas eleições de 1950 e foi vitorioso por 
meios democráticos. O seu retorno significou a volta do 
trabalhismo e do nacionalismo. 

Vargas retomou a política econômica voltada para 
a industrialização e para o desenvolvimento econômi-
co. Fundou o Banco Nacional de Desenvolvimento Eco-
nômico para impulsionar a produção nacional e, em 
1953,  criou a Petrobras. Em seu governo, técnicos rea-
lizaram projetos para construção de estradas, ferrovias 
e portos, além do planejamento para a fabricação de 
tratores e automóveis.

Getúlio Vargas (fotografado durante visita a uma escola) voltou ao governo, 
retomando o nacionalismo, o projeto de industrialização e as leis sociais aos 
trabalhadores, c. 1950.
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Os trabalhadores haviam perdido o poder aquisitivo 
de seus salários com a inflação durante o governo Dutra. 
Vargas teve que lidar com várias greves. No dia 1º de 
maio de 1954, cedendo às pressões dos trabalhadores, 
Getúlio concedeu, por meio do seu ministro do Trabalho, 
João Goulart (o Jango), um aumento de 100% para o 
salário mínimo. Era o início da crise de seu governo.

Uma campanha difamatória contra o governo foi li-
derada pela UDN, tendo à frente Carlos Lacerda. A cam-
panha evoluiu para uma conspiração visando à derruba-
da de Vargas do poder. Uma das maiores crises políticas 
do país aconteceu em agosto de 1954. Sem que Getúlio 
Vargas soubesse, seu chefe da segurança, Gregório  
Fortunato, planejou matar Carlos Lacerda. O tiro do pis-
toleiro não acertou Lacerda, mas tirou a vida de seu  
segurança, o major da Aeronáutica Rubens Vaz. O episó-
dio ficou conhecido como “atentado da rua Toneleros”. 
Imediatamente os oposicionistas civis e militares uni-
ram-se, culpando Vargas e exigindo sua renúncia.

No início da manhã de 24 de agosto de 1954, Getú-
lio Vargas suicidou-se com um tiro no coração. A notícia 
do suicídio causou uma comoção nacional e grande re-
volta entre os trabalhadores, impedindo o golpe planeja-
do por setores da UDN aliados a militares conservadores. 
Vargas deixou um documento para os trabalhadores, in-
titulado Carta-Testamento.

O vice-presidente, Café Filho, assumiu a Presidência 
e organizou um Ministério conservador, com predomínio 
de membros da UDN, que tentaram, mais uma vez, um 
golpe de Estado, sem sucesso.

Governo Juscelino Kubitschek 
(1956-1961)

Nas eleições de outubro de1955, o candidato a pre-
sidente da República, Juscelino Kubitschek (PSD), aliado 
a João Goulart (PTB), candidato a vice-presidente, ven-
ceu com 36% dos votos. Pela Constituição de 1946, o 
eleitor votava separadamente para os cargos de presi-
dente e vice-presidente da República. Demonstrando a 
força política do getulismo, João Goulart, herdeiro políti-
co de Getúlio Vargas, elegeu-se vice-presidente com 3,6 
milhões de votos, mais de 500 mil votos acima da vota-
ção obtida por Juscelino.

Empunhando a bandeira do desenvolvimentismo, 
JK, como Juscelino Kubitschek era conhecido, garantiu, 
durante a campanha eleitoral, que faria o país crescer 
“50 anos em 5”.

Contudo, os mesmos grupos civis e militares conser-
vadores que provocaram a morte de Vargas tentaram 
impedir a posse de Juscelino na presidência da Repúbli-
ca. O general Henrique Teixeira Lott, comandando o 
Exército, garantiu a posse de Juscelino e a continuidade 
do regime democrático no Brasil.

164

CONECTE_CAD_REVISAO_HIST3_163-176.indd   164 4/17/14   9:04 PM



A política econômica de JK foi definida pelo Plano 
de Metas, cujo objetivo era ampliar os investimentos 
nos setores de energia, transporte, indústria, alimentos 
e educação.

A política desenvolvimentista de JK mudou o Brasil. 
Grandes investimentos foram realizados em energia, si-
derurgia e transporte. Empresas estrangeiras começa-
ram a produzir no Brasil, em particular a indústria de 
automóveis. A economia brasileira cresceu 8,1% ao ano. 
Em seu Plano de Metas, havia a meta-síntese: a mudan-
ça da capital do país para o Planalto Central, com a cons-
trução de Brasília. No dia 21 de abril, o Rio de Janeiro 
deixou de ser a capital federal, e Brasília foi inaugurada.

Ao final do governo JK, o Brasil cresceu muito em 
termos econômicos, mas houve custos também. Primei-
ro, o aumento do endividamento externo. Segundo, o 
aumento da inflação, ou seja, o reajuste constante dos 
preços das mercadorias. Seu sucessor teria de enfrentar 
grave crise econômica.

Governo Jânio Quadros  
(janeiro a agosto de 1961)

Jânio Quadros concorreu à sucessão de Juscelino Ku-
bitschek apoiado pela UDN. O PSD, aliado ao PTB, lançou 
como candidato o marechal Henrique Teixeira Lott, ten-
do como vice-presidente João Goulart. Nas eleições de 
outubro de 1960, Jânio Quadros venceu as eleições pre-
sidenciais de 1960 com quase 50% dos votos válidos. 
João Goulart, o Jango, como era conhecido, foi eleito vi-
ce-presidente mais uma vez.

Jânio teve que enfrentar grave crise econômica. Re-
correu ao Fundo Monetário Internacional (FMI) e praticou 
rígida política econômica, com redução de despesas pú-
blicas; desvalorização do cruzeiro (a moeda nacional da 
época) em relação ao dólar; corte do subsídio ao trigo e 
à gasolina; restrição de aumentos salariais, entre outras 
medidas para conter a inflação e controlar as contas pú-
blicas. Sua política econômica conservadora teve a opo-
sição do PSD, do PTB e dos partidos de esquerda.

Na política externa, Jânio Quadros inovou, mostran-
do-se progressista. Inaugurou a chamada Política Ex-
terna Independente. Por esta orientação, o Brasil não 
se alinharia nem com os Estados Unidos, nem com a 
União Soviética, mas manteria relações diplomáticas e 
comerciais com todos os países que lhe interessasse, in-
clusive os socialistas. Sua política externa desagradou os 
grupos conservadores e a própria UDN.

 Embora sem comprovações, tudo indica que Jânio 
Quadros planejou dar um golpe de Estado. Ele enviou o 
vice-presidente para iniciar relações comerciais com a 
República Popular da China e, sem motivo aparente, re-
nunciou ao cargo em 25 de agosto de 1961, apenas sete 

meses depois de ter assumido a Presidência. Possivel-
mente Jânio acreditou que os militares e o povo exigi-
riam que ele continuasse no cargo. Assim, ele retornaria, 
mas com poderes acima do Congresso Nacional. Não foi 
isso o que aconteceu.

Com sua renúncia, Jânio Quadros provocou grave 
crise política no país. A Constituição dizia que, nesse 
caso, assumiria o vice-presidente. Ocorre que os três mi-
nistros militares, alegando que João Goulart tinha liga-
ções com os comunistas, vetaram a sua posse. Mas o 
Congresso Nacional não aceitou o golpe dos ministros 
militares. O governador do Rio Grande do Sul, Leonel Bri-
zola, defendeu a legalidade e o cumprimento da Consti-
tuição com a posse de Jango.

Diante da possibilidade de guerra civil, deputados e 
senadores propuseram a João Goulart modificar o regime 
de governo do país, substituindo o presidencialismo 
pelo parlamentarismo. Nesse caso, Jango assumiria a 
presidência, mas não governaria o país. Para evitar a 
guerra civil e superar a crise política, Goulart aceitou.

Nos primeiros dias de setembro de 1961, o Con-
gresso Nacional aprovou a emenda que instituiu o 
parlamentarismo. No dia 7 do mesmo mês ele assu-
miu a presidência da República.

Governo João Goulart (1961-1964)
Durante um ano e quatro meses, a República brasi-

leira viveu a experiência parlamentarista. João Goulart, 
do PTB, defendia as chamadas “reformas de base”, 
como a reforma agrária, administrativa, urbana, eleito-
ral, bancária, fiscal e universitária. Em 6 de janeiro de 
1963, a população votou em plebiscito para decidir se o 
regime continuaria parlamentarista ou se retornaria ao  
presidencialismo. Venceu, por larga margem de votos, o 
presidencialismo.

Goulart começou a governar o país no regime presi-
dencialista em janeiro de 1963. Nesse momento, havia 
grande radicalização política no país. As esquerdas que-
riam a decretação imediata das reformas de base. As di-
reitas reagiam, promovendo campanha contra o governo.

No início de janeiro de 1964, Goulart decidiu que 
governaria com as esquerdas. No comício da Central Bra-
sil, em 13 de março de 1964, ele anunciou e assinou a 
nacionalização das refinarias privadas de petróleo e a 
desapropriação de terras às margens das rodovias, ferro-
vias e açudes construídos com recursos federais, para 
fins da reforma agrária. 

A reação de grupos conservadores foi imediata. Em 
19 de março, em São Paulo, aproximadamente 500 mil 
pessoas participaram da “marcha da família com Deus 
pela liberdade”, denunciando a “ameaça comunista” 
sobre o país.
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Com o apoio dos empresários, setores das classes 
médias, da imprensa, de grande parte dos políticos, de 
governadores de estados e do governo dos Estados Uni-
dos, as Forças Armadas deram um golpe de Estado en-
tre os dias 31 de março e 1o de abril de 1964, depondo o 
presidente João Goulart. O Congresso Nacional elegeu 
para o cargo o chefe do Estado-Maior do Exército, gene-
ral Humberto de Alencar Castelo Branco, um dos líderes 
do golpe civil-militar.

3.  Ditadura 
civil-militar  
(1964-1985)

Governo Castelo Branco (1964-1967)
Após o golpe, o presidente da República passou a 

governar por meio de Atos Institucionais, Atos Comple-
mentares e leis excepcionais. Durante o governo de Cas-
telo Branco, milhares de civis e militares foram punidos 
com a perda de emprego público, enquanto outros tive-
ram seus direitos políticos suspensos por 10 anos. Em 
seu governo foi criado o Serviço Nacional de Informa-
ções (SNI) que passou a vigiar os opositores do regime. 
Os mais perseguidos foram os comunistas, os trabalhis-
tas e os sindicalistas. Milhares de pessoas foram obriga-
das a buscar asilo político no Uruguai, Chile e França e 
ficaram impedidas de retornar ao país. Muitas outras fo-
ram presas por apoiar o governo Goulart. Ser de oposição 
tornou-se algo perigoso.

Pelo poder dos Atos Institucionais, o governo extin-
guiu os partidos políticos, surgindo no lugar deles apenas 
dois, ambos criados pelo próprio governo: a Aliança Re-
novadora Nacional (Arena), partido da situação, e o Mo-
vimento Democrático Brasileiro (MDB), de oposição.

O governo militar tornou indireta a eleição de presi-
dente da República, de governadores de estado e de 
prefeitos das capitais dos estados. Eles passaram a ser 
eleitos por um grupo restrito de parlamentares, o cha-
mado Colégio Eleitoral, e não mais pelo voto direto dos 
cidadãos. Os brasileiros perdiam seus direitos políticos.

O governo enviou ao Congresso Nacional uma nova 
Constituição em 1967. Essa Carta legitimava o poder au-
toritário do general-presidente.

Para estabilizar a economia, foi lançado o Plano de 
Ação Econômica do Governo (PAEG). Seguindo as indi-
cações do FMI, houve corte nos salários, recessão econô-
mica, desemprego dos trabalhadores e falência de em-
presas. Mesmo assim a inflação caiu muito pouco.

Em 15 de março de 1967, o presidente Castelo 
Branco passou o poder para o sucessor, também militar, 
eleito por um Colégio Eleitoral.

Governo Costa e Silva (1967-1969)
No mandato do marechal Arthur da Costa e Silva, 

radicalizaram-se as posições políticas, tanto do governo 
quanto da oposição. Ele liderava um grupo nas Forças 
Armadas chamado de “linha dura”, que pretendia dar 
continuidade às punições.

O movimento estudantil promoveu grandes pas-
seatas. A polícia dissolvia as manifestações com violên-
cia. Os principais líderes estudantis foram presos. En-
quanto isso, os líderes dos antigos partidos políticos se 
uniram: Juscelino Kubitschek (PSD), João Goulart (PTB) 
e Carlos Lacerda (UDN), com o apoio do PCB, fundaram 
a Frente Ampla. O objetivo era redemocratizar o país. O 
governo militar declarou a Frente Ampla ilegal.

Em fins de 1968, o movimento estudantil estava 
derrotado e a Frente Ampla, na ilegalidade. Mesmo as-
sim, o governo militar decretou o Ato Institucional  
número 5 (AI-5). A partir daí, o regime assumiu seu 
caráter ditatorial. Qualquer pessoa poderia ser presa 
sem processo formado. Os meios de comunicação esta-
vam sob o controle da censura. Qualquer oposição ao 
regime era duramente perseguida. A brutalidade tor-
nou-se a marca do regime.
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Policiais (à paisana) aprisionando estudante, em passeata no centro de São 
Paulo, em 1968.
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O governo abandonou a política econômica recessiva 
e apostou no crescimento econômico. Com capitais dispo-
níveis no mercado internacional, grandes investimentos 
foram realizados no Brasil. Ainda em 1968, a economia 
cresceu 10%, um número que beneficiou o regime militar. 

Adoentado, Costa e Silva afastou-se da presidência 
em agosto de 1969 e morreu em dezembro do mesmo 
ano. Uma junta militar assumiu o governo e outro general 
foi indicado pelas Forças Armadas para governar o país.

Governo Médici (1969-1974)
O governo do general Emílio Garrastazu Médici ficou 

conhecido como “anos de chumbo”: brutal repressão 
policial, censura aos meios de comunicação, fim das li-
berdades de expressão e de organização, greves proibi-
das. 

Muitos jovens universitários e de esquerda se orga-
nizaram em partidos revolucionários. Pela luta arma-
da, os guerrilheiros tinham o objetivo de derrubar a dita-
dura e implantar o socialismo no Brasil. Várias 
orga ni zações revolucionárias surgiram nessa época: 
Ação Libertadora Nacional (ALN), Movimento Revolucio-
nário 8 de Outubro (MR-8), Partido Comunista Brasileiro 
Revolucionário (PCBR), Vanguarda Armada Revolucioná-
ria Palmares (VAR-Palmares), Vanguarda Popular Revo-
lucionária (VPR), entre diversas outras. As organizações 
tinham o objetivo de formar a guerrilha rural. Para isso, 
bancos eram assaltados para arrecadar fundos.

A ditadura militar reagiu prendendo os guerrilheiros 
e praticando as mais brutais torturas. A tortura era prati-
ca nos Doi-Codi (Destacamento de Operações e Informa-
ções — Centro de Operações e Defesa Interna). Crime 
considerado hediondo, a tortura derrotou a guerrilha e 
manchou a reputação das Forças Armadas brasileiras.

Os anos do governo Médici eram de “chumbo”, mas 
também de “ouro”. Entre 1968 e 1973 a economia bra-
sileira cresceu rapidamente. As taxas de crescimento 
anual chegaram a 12% e até mesmo a 14%. O Brasil se 
modernizou e se industrializou. Tornou-se a 8ª economia 
do mundo. Mas a renda estava muito concentrada. Os 
ricos estavam cada vez mais ricos, enquanto os pobres, 
mais pobres.

A ditadura recorreu à propaganda política. Era co-
mum ouvir nos rádios ou ver na televisão propaganda 
política que dizia: “Brasil: ame-o ou deixe-o” ou “Este é 
um país que vai para frente”.

Governo Geisel (1974-1979)
O general Ernesto Geisel substituiu o general Médici 

na presidência da República. Coube a ele organizar a saí-
da dos militares da política. Geisel assumiu prometendo 
uma “abertura política”, mas “lenta, gradual e segura”. 
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Ernesto Geisel na inauguração da fábrica de automóveis Fiat, em Betim  
(MG), 1976.

Até então, os eleitores votavam em branco ou nulo 
porque não acreditavam na farsa das eleições sob a dita-
dura. Mas nas eleições de 1974 a população votou maci-
çamente no único partido de oposição, o MDB. A socieda-
de deu um recado às Forças Armadas: chega de ditadura.

O general Geisel teve que lidar com o MDB que exi-
gia a democratização imediata do país e com os militares 
da “linha dura” que queriam a continuidade da ditadura. 

Geisel também teve que enfrentar grave crise eco-
nômica. Em 1973, os países produtores de petróleo au-
mentaram em várias vezes o preço do barril do petróleo. 
A economia mundial entrou em grave crise econômica. 
E a do Brasil também. A dívida externa brasileira aumen-
tou, bem como a inflação. Os brasileiros sofreram com o 
aumento sucessivo dos preços das mercadorias e o de-
semprego.

No final do mandato, o presidente Geisel revogou o 
AI-5, mas conseguiu eleger seu sucessor. Por mais cinco 
anos o Brasil seria governado por um general.

Governo Figueiredo (1979-1985)
No governo de João Batista Figueiredo houve agra-

vamento da situação econômica, com o aumento da in-
flação, da dívida externa e do desemprego. Restava a 
ele organizar o processo de democratização do país.

Em março de 1979, pouco depois da posse de Fi-
gueiredo, uma greve de metalúrgicos na região do ABC 
paralisou 200 mil trabalhadores. Ao longo desse ano, fo-
ram quase 30 movimentos grevistas, em que mais de 
três milhões de trabalhadores interromperam as ativida-
des. Os trabalhadores perderam o medo da ditadura. Os 
estudantes também. Eles saíram nas ruas em passeatas 
contra a ditadura. Ainda em 1979, o governo Figueiredo 
promoveu uma reforma partidária e reinstituiu o pluri-
partidarismo. A Arena e o MDB foram extintos, e novos 
partidos foram constituídos.
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O MDB tornou-se o Partido do Movimento Democrá-
tico Brasileiro (PMDB), a ARENA mudou o nome para Par-
tido Democrático Social (PDS). Os novos partidos foram o 
Partido Democrático Trabalhista (PDT), liderado por Leo-
nel Brizola, o Partido dos Trabalhadores (PT), sob a dire-
ção de Luiz Inácio da Silva, o Lula, e o Partido Trabalhista 
Brasileiro (PTB).

Em agosto de 1979, o Congresso Nacional aprovou 
a Lei de Anistia, pela qual lideranças políticas, intelec-
tuais, artistas e militantes de esquerda puderam retornar 
ao Brasil. A lei, no entanto, protegeu os torturadores. 
Eles não poderiam ser punidos pelos seus crimes.

A crise econômica continuava gerando movimentos 
grevistas. Durante o ano de 1980, ocorreram mais de 
200 greves em todo o país.

As eleições para governadores voltaram a ser dire-
tas em 1982. A oposição conseguiu eleger governadores 
de diversos estados do país. Leonel Brizola, por exemplo, 
foi eleito governador do Rio de Janeiro. A ditadura torna-
va-se cada vez mais impopular, sobretudo com os fra-
cassos das políticas econômicas, a inflação que crescia a 
cada mês e o aumento da dívida externa.

Para impedir o avanço das forças democráticas, se-
tores da “linha dura” militar apelaram para o terrorismo. 
Cartas-bombas e incêndios em bancas de jornais assus-
taram a população. Nesse período, atentados terroristas 
foram praticados por militares e paramilitares. A ação de 
maior repercussão foi o atentado ao Riocentro. Em 30 
de abril de 1981, quase 20 mil pessoas assistiam a espe-
táculo de música popular brasileira nas dependências do 
Riocentro, um centro de convenções localizado na cidade 
do Rio de Janeiro, quando uma bomba explodiu em um 
automóvel parado no estacionamento, no colo de um 
sargento do Exército, que morreu instantaneamente. Um 
capitão que também estava no veículo foi gravemente 
ferido, mas sobreviveu. Outra bomba foi encontrada na 
caixa de energia do centro de convenções, antes de ex-
plodir. Se esses planos dessem certo, milhares de jovens 
morreriam naquela ocasião.

Campanha pelas diretas e Aliança 
Liberal

A eleição indireta para a sucessão do general Fi-
gueiredo estava marcada para novembro de 1984. Mas 
o Brasil conheceu uma grande campanha por eleições 
diretas para presidente. Era o início da campanha das 
Diretas Já.

O deputado federal Dante de Oliveira, do PMDB, 
apresentou proposta de emenda à Constituição, propon-
do eleições diretas para a presidência da Repú blica, em 
1984. O apoio popular à Emenda Dante de Oliveira era 
evidenciado pela extensão dos comícios. Em 10 de abril 

de 1984, cerca de um milhão de pessoas participaram do 
comício da Candelária, no Rio de Janeiro; em 17 de abril, 
perto de 1,7 milhão de pes soas estavam no Anhanga-
baú, em São Paulo, manifestando apoio à emenda. Em 
25 de abril de 1984, frustrando a expectativa popular, o 
Congresso Nacional rejeitou a proposta.

A ditadura não mais sustentava. Lideranças políticas 
que apoiaram o  regime, entre eles José Sarney, se alia-
ram ao PMDB e formaram a Aliança Democrática. O ob-
jetivo era concorrer à sucessão do general Figueiredo. O 
candidato da oposição à presidência da República era 
Tancredo Neves, enquanto José Sarney seria o candidato 
à vice-presidência. Em 15 de janeiro de 1985, por ampla 
maioria, o Colégio Eleitoral deu a vitória a Tancredo Ne-
ves e José Sarney, pondo fim ao regime militar.

Para a grande decepção da sociedade brasileira, 
Tancredo Neves foi acometido de grave enfermidade no 
dia anterior à posse da presidência da República e fale-
ceu em 21 de abril de 1985. José Sarney, outrora presi-
dente da ARENA, o partido que apoiava a ditadura, foi 
empossado como presidente da República.

4. Nova República
Caberia a  Sarney conduzir a transição democrática, no 

momento em que a crise econômica, com a inflação che-
gando a 230% ao ano, atormentava a vida dos brasileiros.

Governo José Sarney (1985-1990)
Ao assumir a presidência da República, Sarney con-

vocou uma Assembleia Nacional Constituinte, a ser elei-
ta em 1986, para redigir uma nova Constituição.

Ainda em 1985 foram aprovadas pelo Congresso 
Nacional eleições diretas para a presidência da Repúbli-
ca e para prefeitos das capitais dos estados; foi estendi-
do o direito de voto aos analfabetos e concedida liber-
dade de organização a todos os partidos políticos. Os 
partidos comunistas foram legalizados.

Os parlamentares eleitos em novembro de 1986 
formaram a Assembleia Nacional Constituinte, instala-
da em fevereiro de 1987. Em 5 de outubro de 1988, foi 
promulgada a nova Constituição. Entre as inovações, 
destacam-se eleição em dois turnos para os cargos de 
presidente, governadores e prefeitos de cidades com 
mais de 200 mil eleitores; direito de voto para os analfa-
betos e facultativo para jovens com idade entre 16 e 18 
anos; direito de greve; redução da jornada de trabalho 
de 48 para 44 horas semanais; liberdade sindical; fim da 
censura prévia aos órgãos de comunicação e à cultura 
(rádio, televisão, teatro, cinema etc.). A Constituição de 
1988 estabeleceu as liberdades democráticas e os direi-
tos fundamentais de cidadania ao povo brasileiro.
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Em tentativa para pôr fim à inflação, no dia 1o de 
março de 1986 o governo decretou o chamado Plano 
Cruzado. Todos os preços foram congelados a partir da-
quele dia e nova moeda foi criada: o cruzado, em substi-
tuição ao cruzeiro. Inicialmente o Plano Cruzado foi um 
sucesso, e a população apoiou as medidas. A populari-
dade de Sarney aumentou rapidamente. No entanto, o 
congelamento dos preços não poderia durar muito tem-
po. Alguns meses depois as mercadorias desapareceram 
das prateleiras dos supermercados. O desabastecimento 
fez aparecer uma forma disfarçada de inflação: o ágio, 
um valor adicional, cobrado pelos comerciantes. Sarney, 
mesmo assim, manteve o Plano Cruzado até as eleições. 
Após a vitória de seu partido político, o presidente libe-
rou os preços, pondo fim ao Plano Cruzado.

Outros planos econômicos foram adotados pelo go-
verno Sarney visando controlar a inflação. Todos fracas-
saram. O descrédito da população e do empresariado 
contribuiu para o fracasso de planos econômicos que 
seriam postos em prática pelo governo mais adiante.

No plano político, Sarney cumpriu a tarefa de demo-
cratizar o país. Mas na economia fracassou. Entre feve-
reiro de 1989 e fevereiro de 1990 a inflação chegou a 
incrível marca de 2 751%. A escalada inflacionária con-
verteu os últimos meses do governo Sarney em tempos 
muito difíceis, principalmente para a população de baixa 
renda.

Governo Fernando Collor  (1990-1992)
Em 1989, foi realizada a primeira eleição direta 

para a presidência da República — desde a eleição de 
Jânio Quadros, em 1960 —, da qual o ex-governador 
alagoano Fernando Collor de Mello saiu vitorioso. A 
eleição foi polarizada entre ele,  representando grupos 
políticos conservadores, e Luiz Inácio Lula da Silva, li-
derando as forças de esquerda. Collor venceu com dis-
curso que enfatizava a modernização, a moralização 
política e a mudança do país.
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Prometendo justiça social e 
democracia em um Brasil livre 
dos marajás da política e do 
funcionalismo público, Fernan-
do Collor de Mello assumiu a 
Presidência da República em 
15 de março de 1990.

No dia seguinte de sua posse, Collor anunciou o Pla-
no Brasil Novo, depois chamado Plano Collor. Para a 
grande surpresa, o plano determinava o confisco de di-
nheiro da população depositado nos bancos. Cerca de 
dois terços do capital que circulava no país foram retira-
dos do mercado. Cada cidadão somente poderia retirar 
de sua conta bancária uma quantia muito pequena. O 
dinheiro seria devolvido, em parcelas, 18 meses depois.

Collor também aumentou impostos, aplicou o con-
gelamento dos preços e de salários, demitiu milhares de 
funcionários públicos, iniciou o processo de privatização 
de empresas estatais, entre outras medidas.

No fim de 1990, o fracasso do choque econômico já 
era visível. A falta de liquidez (dinheiro em circulação) 
gerou forte recessão, o desemprego aumentou, mas a 
inflação retornou. Com o fracasso das medidas econômi-
cas, Collor não soube mais o que fazer.

Nas relações externas, o destaque do governo foi a 
criação do Mercosul. O acordo tinha iniciado ainda no 
governo Sarney, mas foi ratificado por Collor. O objetivo 
era estabelecer um bloco econômico sul-americano for-
mado por Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai.

Ao longo do segundo semestre de 1991, graves de-
núncias de corrupção no governo foram levantadas pela 
imprensa. Em maio, sob pressão da população, o Con-
gresso Nacional instalou uma CPI para apurar as denún-
cias, a qual responsabilizou o presidente pelos escânda-
los e apresentou o pedido de impeachment de Collor.

Em 29 de setembro o presidente foi afastado provi-
soriamente da presidência da República e, em 29 de de-
zembro, foi afastado definitivamente do cargo.

Governo Itamar Franco (1992-1994)
Itamar Franco, o vice-presidente, assumiu a presi-

dência da República. Seu ministro da Economia, Fernando 
Henrique Cardoso, junto a uma equipe de economistas, 
elaborou um plano econômico chamado de Plano Real. 
No primeiro ano, foram feitos ajustes na economia, im-
postos foram aumentados e gastos públicos, cortados. Em 
março de 1994, foi criada a Unidade Real de Valor (URV). 
Uma URV equivalia o mesmo que um dólar. A URV, assim, 
tornou-se referência monetária que passou a ser utilizada 
para o estabelecimento dos preços das mercadorias. Qua-
tro meses depois, um novo pacote de medidas transfor-
mou a URV em uma nova moeda, o real, que mantinha 
como referência o dólar.

Com o Plano Real, a inflação caiu de um dia para 
outro. Os preços das mercadorias ficaram estabilizados. 
Com grande prestígio devido ao sucesso do Plano Real, 
Fernando Henrique Cardoso foi candidato às eleições pre-
sidenciais de outubro de 1994 pelo Partido da Social De-
mocracia Brasileira (PSDB). Tendo como plataforma elei-
toral o Plano Real, FHC, como ficou conhecido, venceu as 
eleições no primeiro turno, derrotando Luiz Inácio Lula da 
Silva (PT), Leonel Brizola (PDT) e outros candidatos.
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Os governos Fernando Henrique 
Cardoso (1995-2002)

Fernando Henrique Cardoso foi o primeiro presidente 
a cumprir dois mandatos eletivos seguidos, pois, durante 
seu primeiro mandato, conseguiu aprovar uma lei que ga-
rantia o direito à reeleição para os cargos do executivo 
federal, estadual e municipal.

O governo seguiu as orientações do FMI, conhecidas 
nessa época como neoliberalismo, ou políticas neolibe-
rais. Inicialmente cortou gastos públicos, em particular nos 
investimentos sociais. Também abriu o país à entrada de 
capital externo. Ao mesmo tempo, o mercado brasileiro foi 
aberto às importações, obrigando as empresas brasileiras 
a se tornarem mais competitivas. Contudo, muitas delas 
faliram ou foram compradas por empresas estrangeiras.

A medida mais polêmica de seus dois governos fo-
ram as privatizações das empresas estatais. Dezenas fo-
ram vendidas, sendo que a venda do sistema Telebrás foi 
a mais polêmica. As oposições criticaram as privatizações 
das empresas estatais pelo governo. 

O governo FHC pôs fim à inflação, mas a paridade do 
real com o dólar exigia a entrada de dólares no país. Para 
isso, o governo usou o recurso de aumentar a taxa de ju-
ros. Capitais estrangeiros especulativos vinham para o 
Brasil apenas para lucrar com os altos juros oferecidos 
pelo governo.

As altas taxas de juros impediam que os empresários 
da indústria e do setor de serviços captassem recursos 
com os bancos para investir nas empresas. 

Os produtos nacionais passaram a sofrer forte concor-
rência dos importados, que começaram a entrar no país 
com tarifas reduzidas. O efeito imediato da retração de 
investimentos e da maior concorrência foi a queda da pro-
dução industrial e o desemprego.

O desemprego e a falta de investimentos nas áreas 
de saúde e educação prejudicaram os trabalhadores. Tam-
bém não houve investimentos em infraestrutura, o que 
acarretou a crise do “apagão”. A falta de chuvas esvaziou 
as represas das hidrelétricas e obrigou a população brasi-
leira ao racionamento de energia elétrica entre 2001 e 
2002.

Medidas importantes foram tomadas, como a Lei de 
Responsabilidade Fiscal, a quebra de patentes de remé-
dios contra a AIDS, o bolsa-escola, o vale-gás, o novo Có-
digo de Trânsito Brasileiro, entre outras medidas.

Depois de oito anos de políticas neoliberais do gover-
no FHC, os brasileiros queriam mais do que a queda da 
inflação. Assim, nas eleições de outubro de 2002, venceu 
o candidato do Partido dos Trabalhadores (PT), Luiz Inácio 
Lula da Silva.

Os governos Lula (2003-2010)
Ao assumir o governo, em janeiro de 2003, o pre-

sidente Lula optou por dar continuidade à estabilida-
de econômica e ao controle da inflação. Manteve o 
equilíbrio das contas públicas e as altas taxas de juros. 
Também realizou reforma na Previdência Social, re-
cebendo muitas críticas de seus aliados de esquerda.

Contudo, seu governo investiu na produção indus-
trial, incentivando as exportações. Em pouco tempo o 
país exportava mais do que importava, o que permitiu 
diminuir a dívida externa, retomar o desenvolvimento 
econômico e diminuir o desemprego. 

O governo Lula suspendeu o processo de privati-
zação das empresas estatais e realizou grandes inves-
timentos na área da educação. 

Outra diferença do governo Fernando Henrique 
Cardoso foi em relação à política externa. Enquanto no 
governo FHC o Brasil estava alinhado com os interesses 
dos Estados Unidos, o governo Lula diversificou os inte-
resses do país, buscando aliados na Europa, Ásia, África 
e, em particular, na América Latina. O Mercosul rece-
beu especial atenção do governo Lula. O Brasil passou 
a fazer parte do poderoso grupo de países unidos na 
sigla BRICS: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul 
(South Africa).

Umas das marcas de seu governo foi conceder au-
mentos reais ao salário-mínimo e a criação do bolsa-
-família. Essas medidas retiraram da miséria cerca de 
8,6 milhões de pessoas. Segundos dados do IPEA, em 
2002, 28% da população brasileira viviam abaixo da 
linha da pobreza; em 2006 o número caiu para 19%.

Durante seu mandato ocorreu um escândalo po-
lítico conhecido como “mensalão”. Dirigentes do 
Partido dos Trabalhadores foram acusados de pagar a 
parlamentares para aprovarem propostas do gover-
no. Embora a imprensa explorasse muito o tema, 
Lula concorreu à reeleição e, em outubro de 2006, foi 
reeleito com 60,8% dos votos, derrotando o candida-
to do PSDB. A maioria dos votos que Lula recebeu foi 
de grande parte das classes médias e dos setores 
mais pobres da sociedade.

Em seu segundo mandato, o presidente Lula deu 
continuidade às políticas de transferências de renda. 
Mais investimentos também foram realizados na infra-
estrutura do país, com o Plano de Aceleração do 
Crescimento (PAC). 

O crescimento da produção industrial e agrícola, 
junto com o aumento do consumo da população, per-
mitiu ao país apresentar bons índices de crescimento 
econômico. Em março de 2010, o instituto de pesquisa 
Datafolha constatou que 76% da população considera-
vam seu governo “bom ou ótimo”.
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Governo Dilma Rousseff (2011-)

Para a sua sucessão na presidência da República, 
Lula indicou a ministra da Casa Civil de seu segundo 
governo, Dilma Rousseff. Quando jovem, Dilma atuou 
na guerrilha que tentou derrubar a ditadura militar. 
Foi presa e torturada pelos militares.

Nas eleições presidenciais de 2010, Dilma venceu 
no segundo turno com 56,05% dos votos, derrotando o 
candidato do PSDB.

Dilma Rousseff assumiu a presidência da República 
em 1o de janeiro de 2011. Na solenidade de posse cha-
mou a atenção quando a ex-guerrilheira, torturada pelos 
militares, passou em revista as tropas das três Forças 
Armadas perfiladas em sua homenagem. Um gesto que 
demonstra a consolidação da democracia no Brasil.

A presidente Dilma deu continuidade às políticas 
econômicas e sociais de Lula. Ela alcançou grande 
prestígio internacional. Ainda em 2011, a revista 
Time a considerou uma das 100 personalidades mais 
influentes no mundo. A revista Forbes a definiu como 
a terceira mulher mais poderosa do planeta.

Atividades
1 (UFMG) O segundo governo Vargas (1951-1954) caracterizou-se por forte 

orientação nacionalista. Entre as iniciativas que marcaram esse período, 
destaca-se a criação da Petróleo Brasileiro S.A., a Petrobras, mediante a 
Lei nº 2.004, aprovada pelo Congresso em 3 de outubro de 1953. 

 É CORRETO afirmar que essa lei:  

a) deu origem à campanha “O petróleo é nosso”, o que reforçou o senti-
mento nacionalista entre os brasileiros e fez crescer o apoio a Vargas. 

b) foi o estopim da crise política que levou ao suicídio de Vargas, pois a Lei 
deixou a distribuição do petróleo nas mãos de empresas estrangeiras. 

c) motivou a crítica, por parte do escritor paulista Monteiro Lobato, à 
criação da empresa estatal de petróleo. 

d) teve como eixo a imposição do monopólio estatal sobre a produção de 
petróleo, considerado condição necessária para a soberania nacional.

1.  A criação da Petrobras motivou uma 
grande campanha popular, conhecida 
como “O petróleo é nosso”. Embora a 
campanha tenha reforçado o nacionalismo, 
não foi o motivo para o crescimento do 
apoio popular a Vargas. O fundamental 
na criação da empresa foi o monopólio 
estatal na produção do petróleo porque 
se acreditava que essa seria a condição 
para a soberania nacional. A crise política 
que levou Vargas ao suicídio foi devido ao 
atentado contra o jornalista Carlos Lacerda. 

X

Foto do presidente Lula acompanhado dos ex-presidentes Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso e José Sarney. 
Itália, 2005.
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2 (Cesgranrio-RJ) 

 Tenho neste momento como razão de maior orgulho poder en-
tregar a V. Exª o governo da república em condições muito diversas 
daquelas em que o recebi, no tocante à estabilidade do regime. Está 
consolidada entre nós a democracia e estabelecida a paz...

(KUBITSCHEK, Juscelino. Meu Caminho para Brasília. Rio de Janeiro: Bloch , 1978. vol 3. p. 451.)

 No ano de 2002, o país comemora o centenário de nascimento de Jusce-
lino Kubitschek, o presidente em cujo mandato se mantiveram institui-
ções estáveis e democráticas. O período imediatamente anterior à sua 
posse foi marcado por crises sucessivas, bem como o governo que o su-
cedeu. As condições de instabilidade a que o presidente se referia, no 
trecho acima, ocorreram no período em que:

a) uma conspiração udenista, após a morte de Vargas e o governo de 
Café Filho, tentou impedir a posse dos eleitos, a qual acabou sendo 
garantida pelo então Ministro da Guerra.

b) sua política desenvolvimentista, marcada pelo slogan “cinquenta 
anos em cinco”, levou a um processo inflacionário acelerado e ao seu 
consequente desprestígio.

c) o presidente Jânio Quadros, eleito por esmagadora maioria, procurava 
aproximar-se dos países socialistas, em busca de empréstimos externos.

d) o vice-presidente João Goulart, submetido ao sistema parlamentarista, 
então instituído, assumiu o governo, face à renúncia de Jânio Quadros.

e) os governos militares, tentando implementar a indústria de base no 
Brasil, foram acusados de forte internacionalização da economia, pela 
entrada das multinacionais no mercado brasileiro.

3 (Cesgranrio-RJ) Assinale a opção que apresenta uma característica do 
quadro partidário brasileiro, entre 1945 e 1964.

a) Todos os partidos surgidos ao final do Estado Novo representavam as 
forças de oposição à ditadura.

b) A UDN (União Democrática Nacional), principal força de oposição a Ge-
túlio Vargas, foi a grande vencedora nas eleições nacionais do período.

c) A permanente e radical oposição entre PSD (Partido Social Democrá-
tico) e PTB (Partido Trabalhista Brasileiro) pode ser associada à oposi-
ção rural X urbano. 

d) Os maiores partidos políticos (PSD, UDN e PTB) eram organizações 
criadas a partir de cúpulas, tendo limitadas bases populares.

4 (Unitau-SP) No período em que o Brasil foi dirigido por governos militares, a 
decretação do AI-5 (Ato Institucional número 5) representou um “endureci-
mento” do regime instalado em 1964, que pode ser explicado pela(s):

a) inquietação dos setores militares favoráveis à redemocratização.

b) ação dos grupos de oposição, que trocaram a luta armada pela oposi-
ção parlamentar ao regime.

c) crise decorrente do impedimento do presidente Costa e Silva.

d) crise econômica resultante do esgotamento do milagre brasileiro.

e) crescentes manifestações oposicionistas de líderes políticos, estudan-
tes e intelectuais contra o regime.

2.  Juscelino Kubitschek se referia a duas 
conspirações contra o regime democrático. 
A primeira, em agosto de 1954, quando 
forças políticas conservadoras levaram 
Vargas ao suicídio; a segunda em 
novembro de 1955 quando os mesmos 
políticos e militares conservadores 
tentaram impedir a posse do próprio 
Juscelino na presidência da República.

X

3.  Os três mais importantes partidos políticos 
da época – PTB, PSD e UDN – tinham 
programas políticos definidos e eleitorado 
fiel. PTB e PSD eram identificados com a 
imagem de Vargas, enquanto a UDN se 
apresentava como partido antigetulista.

X

4.  Em 1968 houve o avanço das lutas contra 
a ditadura, sobretudo de estudantes, 
intelectuais e políticos que formaram a 
Frente Ampla. Surge dentro do governo 
militar a proposta de endurecer o regime. 
Mas, quando o AI-5 foi imposto ao país, 
em dezembro daquele ano, já havia um 
recuo do movimento oposicionista.

X
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Exercícios complementares
1 (Cesgranrio-RJ)

Foi o melhor dos tempos. Foi o pior dos tempos. A era da sa-
bedoria. A era da tolice. Foi a primavera da esperança. Foi o inver-
no do desespero. Tínhamos tudo diante de nós. E nada tínhamos 
diante de nós. Caminhávamos todos rumo ao paraíso. Ou direto 
para o inferno.

A nenhum outro período da história brasileira as palavras de 
Charles Dickens se aplicam com tamanha propriedade quanto ao 
governo de Juscelino Kubitschek de Oliveira (…).

(Leandro Loyola e Thomas Traumann. Época, n. 399, 3 jan. 1996.)

 Das afirmativas abaixo, indique a que ilustra corretamente o governo 
Kubitschek (1956-1961).

a) A política de não alinhamento e o consequente rompimento com o 
FMI levaram o governo JK a uma espiral inflacionária, que só foi con-
tida com a execução do Plano Salte.

b) Seguidor da política econômica nacionalista de Vargas, JK estimulou o 
empresariado internacional a investir no mercado interno como for-
ma de combater a concentração de renda.

c) Em plena Guerra Fria, o governo JK perdeu apoio quando condecorou 
Che Guevara, um dos líderes da Revolução Cubana, e defendeu o re-
atamento das relações diplomáticas com a China.

d) Enquanto o programa de desenvolvimento econômico proposto por JK 
e apoiado pelo capital internacional impulsionou a industrialização 
brasileira, o êxodo rural avançava em direção ao Centro-Sul, aumen-
tando a pobreza nos grandes centros urbanos.

e) Ao enfatizar o setor de produção de bens de consumo duráveis, o 
governo JK procurou mobilizar a população excludente graças à ex-
pansão do crédito direto ao consumidor, o que garantiria um aumen-
to do mercado nacional.

2 (UEM-PR)

Reforma agrária com pagamento prévio do latifúndio improdu-
tivo à vista não é reforma agrária. Reforma agrária, como consagra-
da na Constituição, com pagamento prévio e a dinheiro é negócio 
agrário, que interessa apenas ao latifundiário.

(Trecho do discurso do presidente João Goulart  
pronunciado na Central do Brasil, RJ, 13/3/64.)

 Um, dois, três, Brizola no xadrez! E se tiver lugar, põe também 
o Goulart.

(Palavra de ordem das “Marchas da família  
com Deus pela liberdade”, em 1964.)

 Com base nesses textos, indique a(s) alternativa(s) correta(s).

(01) As marchas da Família com Deus pela Liberdade eram manifesta-
ções públicas de apoio às reformas propostas por João Goulart, pre-
sidente da República do Brasil.

(02) João Goulart somente aceitaria realizar uma reforma agrária no Brasil 
se ela obedecesse aos princípios constitucionais.

1.  O Plano de Metas de JK proporcionou o 
desenvolvimento econômico impulsionado 
pela entrada do capital internacional e 
o endividamento externo, gerando uma 
intensa industrialização, o que provocou 
o êxodo rural em direção ao Centro-Sul, 
aumentando a pobreza nos grandes 
centros urbanos.

X

2.  Soma = 20 (04 + 16)

O trecho do discurso de João Goulart na 
Central do Brasil, em 13 de março de 
1964, em defesa da reforma agrária, 
fez com que as elites conservadoras, os 
militares e setores da Igreja e da classe 
média acusassem Jango de ser comunista 
e querer subverter a ordem política, 
econômica e social.

Alguns dias depois (31 de março de 
1964), os militares deram o golpe, 
em nome da segurança, da ordem e 
do desenvolvimento, e utilizaram os 
argumentos do discurso para justificá-lo.
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(04) Alguns dias depois desse discurso de João Goulart, os militares 
brasileiros promoveram o golpe militar de 1964, em nome da se-
gurança, do desenvolvimento e da ordem.

(08) As manifestações públicas, as passeatas e a insegurança gerada pe-
los confrontos políticos fizeram com que a capital do Brasil, que até 
então era o Rio de Janeiro, fosse transferida, em 1964, para Brasília.

(16) Discursos semelhantes aos do trecho citado fizeram com que o pre-
sidente João Goulart fosse acusado pelos militares e segmentos da 
sociedade civil de promover a subversão da ordem política, social e 
econômica.

 Dê a soma dos números dos itens corretos.

3 (UEM-PR) 

Entre os anos de 1968 e 1973, a economia brasileira apresentou 
um crescimento extraordinário. Foram os anos do chamado “mila-
gre econômico”, durante os quais se registraram médias anuais de 
aumento do PIB acima de 10%.

(TEIXEIRA, F. M. P. Brasil: História e sociedade. Ática, 2000. p. 299.)

 Sobre o chamado “milagre econômico brasileiro”, indique o que for correto.

(01) O endividamento externo do Brasil cresceu enormemente durante 
o “milagre econômico” brasileiro.

(02) Ainda que não estivesse nos planos governamentais, o chamado 
“milagre econômico” brasileiro teve, como resultado mais significa-
tivo, uma política desenvolvimentista de redistribuição de renda.

(04) O sucesso dos planos econômicos implantados pelos governos mili-
tares deve-se à privatização de estatais e à proibição de investi-
mentos estrangeiros na economia brasileira.

(08) Na década de 1970, o “milagre econômico” brasileiro fez do Brasil 
a oitava economia mundial.

(16) O “milagre econômico” brasileiro aconteceu em período de ampla 
liberdade cultural e política no Brasil.

 Dê a soma dos números dos itens corretos.

4 (PUC-RS)

3.  Soma = 9 (01 + 08)

O milagre econômico brasileiro que fez 
do Brasil a oitava economia mundial, teve 
como características o crescimento de 
10% a 11,2% do PIB, as grandes obras 
públicas e a entrada de capital mundial 
excedente por meio de empréstimos que 
fizeram a dívida externa bater a casa dos 
10 bilhões de dólares entre 1967 e 1972.

A Passeata dos Cem Mil, importante manifestação con-
tra a ditadura militar no Brasil na cidade do Rio de Ja-
neiro, contou com a participação de estudantes, inte-
lectuais e artistas. Rio de Janeiro, 1968.
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 O governo do general Costa e Silva foi marcado pela ligação à linha 
dura. Com a Constituição de 1967, que cerceara a participação política 
de setores oposicionistas e da sociedade civil, aumentaram as manifes-
tações populares para colocar fim à ditadura. Uma onda de protestos 
tomou conta do país, promovida pela Frente Ampla, pelo MDB e princi-
palmente pelo movimento estudantil, que estava em sintonia com os 
movimentos estadunidenses e europeus da época. A imagem anterior 
é exemplo de uma das muitas manifestações de repúdio às ações do 
governo. Para diminuir ainda mais as liberdades da sociedade civil e 
impedir que manifestações como esta ocorressem com frequência, foi 
promulgado novo Ato Institucional, o AI-5, que determinava:

a) o estabelecimento do bipartidarismo.

b) a suspensão de todos os direitos civis e constitucionais, e a censura 
aos meios de comunicação.

c) a restrição às greves, permitidas somente para algumas categorias 
profissionais.

d) a abertura da economia brasileira ao capital externo.

e) a expansão do crédito aos consumidores.

5 (PUC-MG) A lei de Anistia no Brasil pós-64 completou 30 anos em 
11/9/2009. Foi sancionada pelo então Presidente João Batista Figueire-
do, no último suspiro da ditadura militar brasileira, para diminuir a ten-
são entre os movimentos sociais e a ala dura do Exército nacional. Sobre 
essa lei, é correto dizer:

a) Foi mais um acordo político em que se anularia o julgamento dos 
torturadores do regime militar, ao mesmo tempo em que absolveria 
todos os militantes que se opuseram ao regime pós-64.

b) Foi um acordo político entre os partidos majoritários do golpe de 64 (PSDB 
e PT) para reparar os danos políticos causados pela ditadura militar.

c) Foi um golpe político do poder judiciário contra o estado de direito no 
sentido de garantir as liberdades civis neste país.

d) Foi a decretação de perdão do governo do presidente Lula aos políticos 
e militares cassados depois do golpe.

6 (PUC-RS) Considere as afirmativas a seguir, sobre fatos relacionados à 
política interna do Governo Luiz Inácio Lula da Silva. 

I. Foi criado o programa “Primeiro Emprego”, como forma de combater o 
trabalho infantil e o escravo, em expansão em várias regiões do país. 

II. Ampliaram-se, através do ProUni, as vagas no ensino superior, 
para acolher alunos provenientes do ensino público e com renda 
familiar reduzida. 

III. O Programa Fome Zero, taxado por vários representantes da socie-
dade civil de assistencialista, tem sido criticado pelos entraves buro-
cráticos e pela forma de controle adotada para a concessão dos be-
nefícios, que dificultam a expansão do programa. 

IV. O Governo Federal reduziu significativamente os impostos visando a 
diminuir a carga tributária sobre a classe média e a produção industrial. 

 Estão corretas as afirmativas: 

a) I e II 

b) I e III 

c) II e III 

d) II e IV 

e) III e IV

4.  O AI-5 determinava a suspensão de 
todos os direitos civis e constitucionais, 
a censura aos meios de comunicação, 
delegou ao presidente poderes para fechar 
o Congresso Nacional, cassar mandatos, 
suspender direitos políticos por dez anos, 
demitir, remover, aposentar ou pôr em 
disponibilidade funcionários públicos e 
juízes, decretar estado de sítio e confiscar 
bens como punição por corrupção.

X

5.  A Lei de Anistia aprovada em junho 
de 1979 beneficiava os acusados de 
crimes políticos, mas não se estendia aos 
condenados por atentados e sequestros 
políticos; atingia os cassados, mas estes 
continuavam inelegíveis; a lei anistiava 
automaticamente os torturadores. Aos 
poucos, porém, o alcance da Lei de Anistia 
foi ampliado. Assim, muitos cassados 
puderam concorrer às eleições de 1982.

X

6.  O combate ao trabalho infantil e ao 
trabalho escravo é efetivo por outro 
programa governamental. Os impostos 
não foram reduzidos, apesar do fim da 
CPMF. Mas o programa ProUni aumentou 
as vagas no ensino superior e o programa 
Fome Zero tem recebido muitas críticas, 
embora com resultados positivos. 

X
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