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Prezado Aluno, Prezada Aluna, Estudaremos, durante este ano, a história 

de povos com culturas muito diferente da nossa. Vamos viajar no tempo, 

descobrindo como esses povos viviam, como se alimentavam, quais eram as 

suas crenças e as suas formas de ver o mundo. Nosso objetivo é prepará-

los para vivenciar a diversidade, compreendendo que essas diferenças 

culturais não podem ser usadas por um povo para dominar outro. Seus 

Professores têm um papel muito importante nesse momento, pois vão 

auxiliá-los nessas novas descobertas e na construção de imagens de outros 

povos que não sejam estereotipadas ou preconceituosas. Bom estudo! 
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O FIM DO IMPÉRIO ROMANO 

O Império Romano foi um dos grandes impérios do Mundo Antigo. Ele surgiu 

na Península Itálica, na cidade-estado de Roma e, por volta do ano 100, 

conquistou parte da Europa, o norte da África e a região do Oriente 

Médio, na Ásia. Contudo, após a Pax romana, período de desenvolvimento e 

harmonia considerado o auge do Império, teve início o seu declínio. No 

século III, o Império Romano conheceu um longo período de 

desestruturação. O Império era muito extenso e mantê-lo protegido ficou 

muito caro, pois era necessário um exército numeroso e bem preparado, uma 

poderosa administração pública, além de uma boa infraestrutura 

constituída de estradas, muros de proteção etc. Como sustentar tudo isso, 

se o que sustentava o Império eram os saques às riquezas de outros povos, 

a cobrança de tributos e o trabalho escravo alcançado com as conquistas 

territoriais? Uma solução foi dar mais poderes aos governadores que 

administravam as províncias. Mesmo assim, continuavam as revoltas e as 

tentativas de emancipação dos povos conquistados. A situação se repetia 



em várias localidades. A arrecadação dos tributos diminuía e, 

consequentemente, as condições para sustentar o Exército. Em algumas 

províncias os governadores firmaram relações de trabalho com os povos 

germânicos (chamados de bárbaros*), que viviam próximos ao Império e com 

os quais eventualmente já tinham tido contatos. Os romanos contratavam 

soldados germânicos ou lhes transferiam o serviço de guarda da fronteira 

em troca de terras. Outra medida tomada para melhorar a administração foi 

dividir o Império em duas partes. Surgia o Império Romano do Ocidente, 

com sede em Roma e o Império Romano do Oriente, com capital em 

Constantinopla, no ano de 395. 

Império Romano na sua máxima extensão 

 

wikipedia/commons/thumb/2/21/Roman_Empire 

 

Europa 

 

Ásia 

 

África 

 

2) De que maneira os povos germânicos começaram a participar do Império 

Romano? 

_________________________________________________________________________

_________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________ 

Glossário: bárbaro – qualquer povo que não partilhasse a língua, os 

costumes e os valores romanos. 
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1) 

 

Quais os continentes que o Império Romano ocupou na época de sua máxima 

extensão? ____________________________ ____________________________ 

____________________________ ____________________________ 

____________________________ ____________________________ 
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Tudo isso trouxe consequências. No Ocidente, homens livres que viviam nas 

cidades, ameaçados pelos povos não romanizados e com pouquíssimas 

oportunidades de trabalho, decidiram retornar para os campos. Chamamos 

isso de RURALIZAÇÃO do Império. Essa situação contribuiu para o 

surgimento do COLONATO, uma relação de trabalho que não envolvia 

dinheiro. Centenas de famílias ofereciam seus serviços nas propriedades 

em troca de moradia e proteção militar de um senhor de terras, já que o 

exército romano só se enfraquecia. Roma, a cidade mais importante do 

Império, diminuiu sua população de 1 milhão para 300 mil habitantes no 

século V. O fim do Império Romano do Ocidente ocorreu no ano de 476, com 

a derrubada do imperador Rômulo Augusto, por Odoacro, chefe dos povos 

hérulos, também de origem germânica. Mas não podemos dizer que de uma 



hora para outra os povos germânicos invadiram o território do Império 

Romano. O que houve foi uma migração gradativa, em consequência de 

questões internas e externas que afetaram o Império Romano. 

 

Invasões bárbaras Império romano 100-500 d.c. 

 

1) Cite um fator interno e outro externo para o declínio do Império 

Romano do Ocidente. 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
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2) Considerando o texto lido, a expressão invasão bárbara é a mais 

adequada para nomear o mapa acima? Justifique. 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

 

fr.academic.ru 

 

A IDADE MÉDIA 

Diz-se da história europeia, entre os anos de 476 (fim do Império Romano 

do Ocidente) e 1453 (queda de Constantinopla e fim do Império Romano do 

Oriente). Nesse período, três sociedades distintas se formaram no 

continente europeu: a feudal, a bizantina e a muçulmana. Destaque para a 

sociedade feudal que surgiu da junção da cultura romana e das culturas 

germânicas. 

 

Por que Idade Média? Esse termo surgiu após a Idade Média. Um cavaleiro 

ou uma dama que vivia na Europa no ano 900, não dizia: eu vivo na Idade 

Média. Esse termo foi dado pelos letrados e artistas do século XVI. Para 

eles, os cerca de 1000 anos passados entre o fim da Antiguidade (476) e o 

início da Época Moderna (1453) não tinham sido expressivos, pois: • houve 

o enfraquecimento do poder centralizado; • a reorganização da economia na 

qual a propriedade de terras tornou-se a base para ter poder e prestígio; 

• um aumento expressivo dos valores e crenças religiosos, orientando a 

vida das pessoas. Buscando valorizar as suas próprias realizações, esses 

intelectuais acabaram acreditando que os europeus dos séculos anteriores 

tinham vivido na ignorância e na superstição, o que prejudicara o 

desenvolvimento da cultura e do conhecimento. Daí uma época mediana, sem 



muitas realizações, se comparada à Época Antiga, quando floresceu a 

cultura greco-romana, e se comparada à Época Moderna, berço do 

Renascimento científico e cultural. Um significado ainda mais negativo 

foi dado à Idade Média: Idade das Trevas. Na realidade não foi exatamente 

assim. Novos estudos foram realizados e contribuíram para desfazer um 

pouco essa visão negativa da Idade Média. Durante esses mil anos, 

diversas histórias aconteceram na Europa. Além disso, não podemos achar 

que só existe uma cultura e um jeito de produzir conhecimento. Isso se 

chama preconceito. 
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A Europa medieval deve ser compreendida, pelo menos, sob três 

perspectivas históricas: 1. Europa Ocidental → formou-se uma sociedade 

ruralizada, controlada por senhores de terras (feudos) que aliaram 

aspectos da cultura romana e aspectos da cultura germânica, como, por 

exemplo, o cristianismo (romano) e as relações de fidelidade 

(germânicas). Alguns reis germânicos alcançaram grande poder, mas a 

formação que marcou a região foi o FEUDALISMO, modo de produção da era 

medieval, que teve o seu auge entre os séculos IX e XIII. 2. Europa 

Oriental → permaneceu o Império Romano do Oriente, mais conhecido por 

Império Bizantino, que durou de 395 até 1453. Sua capital era 

Constantinopla, onde atualmente é a cidade de Istambul, na Turquia. O 

Império Bizantino alcançou o seu apogeu no governo de Justiniano, que 

professava o Cristianismo Ortodoxo e tinha como língua oficial o grego. 

3. Penìnsula Ibérica → entre 711 e 1492, houve o predomìnio da presença 

muçulmana, que alcançara o continente europeu a partir do Norte da 

África. Esses povos que tinham como religião o islamismo, fundado pelo 

profeta Maomé, deixaram várias influências sobre os reinos cristãos que 

dariam origem aos Estados de Portugal e Espanha. 
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1) Explique o sentido de Idade Média para o período que estudaremos nesse 

bimestre. 

_________________________________________________________________________

__________________ 

_________________________________________________________________________

__________________ 

_________________________________________________________________________

__________________ 

_________________________________________________________________________

__________________ 

_________________________________________________________________________

__________________ 

_________________________________________________________________________

__________________ 

_________________________________________________________________________

__________________ 
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2) Na linha do tempo escreva os eventos ocorridos nas respectivas datas 

e, depois, responda se podemos afirmar que as três sociedades surgidas na 

Europa, durante a Idade Média, tiveram contato entre si. Justifique. 

 

476 

 

I 

 

711 

 

I 

 

1001 

 

1453 

. 

 

I 

 

1492 

 

I 

 

I 

 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

 

A Idade Média está em alta na literatura, no cinema etc. São histórias de 

damas, cavaleiros, castelos, combates e mistérios ambientados na época 

medieval. Essa pode ser uma forma de conhecer melhor este período. As 

Salas de Leitura possuem um ótimo acervo e, certamente, bons livros sobre 

a Idade Média. Muitas dessas obras viraram filmes e podem ser apreciadas, 

como as histórias de Robin Hood e do Rei Arthur. Mas fique sempre atento 

à indicação da faixa etária. 
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A FRAGMENTAÇÃO POLÍTICA DO IMPÉRIO ROMANO DO OCIDENTE 

Quando o Império Romano do Ocidente teve fim (século V), diversos reinos 

se formaram no território da Europa Ocidental. A maioria era de reinos 



germânicos, mas essa origem comum não os impedia de disputar territórios, 

disputas essas que, algumas vezes, resultaram em guerras sangrentas. 

 

Europa no século V 

 

pic2fly.com 

 

Francos--Suevos I 

 

1) Cite alguns reinos existentes na Europa no século V. 

______________________________ ______________________________ 

______________________________ ______________________________ 

______________________________ 2) Que império continuava existindo? 

______________________________ ______________________________ 3) Observe 

o mapa da página 4, compare com o mapa ao lado e informe que 

acontecimento provocou a fragmentação política do território do Império 

Romano do Ocidente, a partir do final do século V. 

______________________________ ______________________________ 

______________________________ 
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FIQUE LIGADO!!! 

9 

Você irá aprender, na página seguinte, sobre o reino dos francos e a 

dinastia carolíngia, responsável por unificar alguns povos sob a 

liderança de Carlos Magno. 

 

A EUROPA MEDIEVAL: O IMPÉRIO CAROLÍNGIO 

Os francos eram povos celtas que habitavam a Gália, hoje França e 

Bélgica. Eles formavam uma monarquia. Um rei importante foi Clóvis, pois 

sua conversão ao Cristianismo, ainda no século V, contribuiu para a 

unificação de vários povos germânicos. No decorrer dos anos, no entanto, 

o poder do rei passou a ficar muito instável e frágil, fortalecendo o 

cargo de majordomus (prefeito do palácio ou mordomo do paço), que 

governava de fato. O prefeito mais importante foi Carlos Martel, que se 

manteve no poder de 717 a 741 e chegou a impedir uma invasão muçulmana. 

Pepino, o Breve, o sucedeu no cargo de majordomus e, em uma conspiração, 

apoiada pela Igreja, afastou o rei e assumiu o seu lugar. Essa linha de 

sucessão deu origem à dinastia carolíngia. Pepino governou de 751 a 768. 

No ano de 800, Carlos Magno, filho de Pepino, foi coroado rei pelo 

próprio Papa Leão III. A Igreja o reconhecia como a única autoridade na 

Europa Ocidental, apoiando suas atitudes na liderança do Império 

Carolíngio ou novo Império Romano do Ocidente. Em troca, a Igreja ganhava 

autoridade política e moral, pois recebia tributos e o Cristianismo 

tornou-se a religião do reino. Bispos e arcebispos eram escolhidos 

diretamente pelo imperador, entre seus parentes ou famílias nobres de sua 

confiança 1) A imagem ao lado representa a união entre dois poderes 

durante a dinastia carolíngia. Que poderes são esses? 

__________________________________ __________________________________ 

__________________________________ __________________________________ 2) 

Que expressões têm as pessoas que assistem à coroação? 

___________________________________ ___________________________________ 



___________________________________ ___________________________________ 

___________________________________ 

 

Você sabia 

 

Carlos Magno era analfabeto até a idade adulta. Falava alemão, mas não 

dominava o latim. Porém, isso não o impediu de trazer ao seu Império 

notáveis sábios da época, a fim de lecionarem para os seus funcionários. 

Carlos Magno também criou escolas em seus domínios e construiu igrejas, 

reunindo os melhores estudiosos da época. Promoveu a retomada da 

atividade intelectual em mosteiros, nos quais eram copiadas obras da 

Antiguidade e publicados manuais pedagógicos e filosóficos. Essa época é 

conhecida por Renascimento Carolíngio. 

 

? 

 

História - 7.º Ano 1.º BIMESTRE / 2013 

 

http://www.ricardocosta.com/ns/monarquia 

 

10 

 

A EUROPA MEDIEVAL: O FEUDALISMO 

Carlos Magno morreu no ano de 814. Em 843, um tratado dividiu o Império 

entre seus três netos que eram rivais. Os três reis desunidos 

enfraqueceram o poder central, o que possibilitou o fortalecimento dos 

proprietários de terras da Europa Ocidental. Os membros da nobreza, 

responsáveis pelos ducados, condados e aqueles que protegiam as marcas 

(fronteiras), assim como os bispos e abades, religiosos que administravam 

as catedrais e mosteiros, respectivamente, passaram a assumir o controle 

da vida social, resolvendo questões que envolviam a justiça e as 

finanças, sem recorrer aos reis. Dessa forma, surgia o FEUDALISMO, 

sistema político, econômico e social que combinou elementos da cultura 

germânica com elementos da cultura romana. Na época do feudalismo, o 

feudo (a propriedade rural) era a base da economia e o comércio e a 

circulação de dinheiro sofreram uma queda brusca; o poder político 

fragmentado era exercido pelo senhor feudal, o dono das terras, e a 

sociedade se estruturava numa divisão em estamentos, que eram classes 

sociais fixas, sem possibilidade de mudanças, criando, assim, relações 

pessoais recíprocas marcadas pela obediência e pela fidelidade. Uma 

característica importante da época do feudalismo foi a forte presença da 

Igreja e da religiosidade, que ditavam os valores e a visão de mundo de 

uma maioria cristã. O sistema feudal corresponde ao auge da Idade Média, 

existindo na Europa Ocidental entre os séculos X e XIV. Responda às 

questões abaixo. 
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1) Por que a morte de Carlos Magno contribuiu para o surgimento do 

sistema feudal na Europa? 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________



____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 2) Qual a origem dos cargos de nobreza denominados 

conde, duque e marquês? 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 3) Que grupo social passou a ter muita influência e 

poder político durante o feudalismo? Por quê? 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 
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A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE FEUDAL 

1) Relacione a figura ao lado com o texto abaixo. A – Clérigos – tinham 

origem na nobreza. Cuidavam da vida religiosa e dos interesses da Igreja. 

Eram responsáveis pelo ensino e por guardar os documentos escritos. 

Administravam catedrais, mosteiros e todos os aspectos da vida cotidiana 

dos fiéis como nascimentos, mortes, batizados, casamentos e testamentos. 

Estabeleciam a relação entre os homens e Deus. B – Nobres – numa época de 

muitas disputas por terra, cabia aos homens da nobreza a função 

guerreira. Ser cavaleiro era objetivo de todos os jovens nobres, pois 

significava prestigio, poder e a certeza de que mais terras garantiriam a 

continuidade do poderio de sua família. O poder dos nobres era 

proporcional ao tamanho de suas terras e ao número de vassalos sob seu 

comando nas batalhas. Era dever dos nobres defender militarmente o feudo, 

a fé cristã, administrar as propriedades, o trabalho dos camponeses e a 

produção. C – Servos – eram a maioria da população na época feudal e 

viviam nas terras dos senhores feudais: trocavam o trabalho por moradia e 

proteção militar. Estavam presos à terra e cuidavam da agricultura e da 

pecuária (camponeses), do trabalho doméstico e da confecção dos objetos 

de trabalho. Homens, mulheres e crianças trabalhavam arduamente durante 

todo o dia, só tendo descanso aos domingos, dia destinado a louvar a 

Deus. Os eventos festivos também eram celebrados aos domingos. 

 

portalsaofrancisco.com.br 

 

A 

 

B 

 

C 

 



VILÕES: CAMPONESES QUE TINHAM CERTA LIBERDADE. APESAR DE TEREM AS MESMAS 

OBRIGAÇÕES DOS SERVOS, PODIAM EXPLORAR O TRABALHO DE OUTROS CAMPONESES. 
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Leia o texto a seguir e depois faça o que se pede. A sociedade feudal 

estava dividida em estamentos ou ordens, camadas sociais predeterminadas, 

conforme o papel desempenhado por seus membros na sociedade, fator que 

dificultava a ascensão social. Abaixo, há dois modelos de gráfico, o de 

pirâmide e o de pizza. Escolha um deles e faça a divisão social que se 

estabelecia na sociedade feudal. Depois, justifique a razão da sua 

escolha por um gráfico em detrimento do outro. 

 

História - 7.º Ano 1.º BIMESTRE / 2013 

 

13 

 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

COMO AS PESSOAS TINHAM ACESSO À TERRA DURANTE O FEUDALISMO? 

Todos precisavam de um pedaço de terra para sobreviver. No entanto, as 

condições sociais eram desiguais, já que pela organização social da época 

havia três ordens: ________________, _________________ e 

_________________ . Esse ordenamento determinava o lugar e o papel de 

cada grupo na sociedade. Assim, no período do feudalismo, duas normas 

sociais se consolidaram, regulando o uso da terra. Uma para o grupo dos 

servos denominada servidão e outra para a nobreza, presente nas regras de 

suserania e vassalagem. Leia, com atenção, o conjunto de normas 

apresentadas abaixo e complete o quadro. Organização baseada na 

hierarquia, codependência e fidelidade que existiu entre os 

______________. Um senhor mais poderoso (suserano) podia dar parte de sua 

terra, bens materiais (um castelo, por exemplo), ou ter o direito de 

cobrar imposto a outro nobre menos poderoso (vassalo) que, a partir daí, 

lhe jurava fidelidade e proteção. Esse nobre podia conceder parte de suas 

propriedades a outro nobre, criando, assim, uma relação de reciprocidade. 

Quando havia uma guerra, o suserano, então, podia, contar com seus 

______________. Os vassalos, por sua vez, podiam ser suseranos em outras 

relações de reciprocidade. 

 

.................................................... 

 



Esse grupo não tinha propriedades e nem armas para se defender nas 

guerras. Como somente os nobres e a Igreja possuíam feudos, 

...................................................... os __________ 

precisaram se colocar sob a proteção de um deles. Em troca, estes lhes 

concediam a exploração de um pedaço de ___________. Os servos deveriam 

prover o senhor e garantir a própria sobrevivência. Sabe-se que o sistema 

feudal apresentava certas regras sociais que vinham desde a época do 

declínio do Império Romano. Podemos afirmar que a servidão é uma delas? 

Para responder à questão, releia a página 4. 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 
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REPRESENTAÇÃO DE UMA PROPRIEDADE NA ÉPOCA FEUDAL 

 

FIQUE LIGADO!!! 

Feudo: não se resumia às áreas de plantio e de pastagens dos animais. Era 

uma unidade que englobava todas as terras do senhor, na qual existiam a 

agricultura, a pecuária, as moradias etc. O feudo deveria ser 

autossuficiente e era por meio dele que se media o poder do senhor 

feudal. 

 

História - 7.º Ano 1.º BIMESTRE / 2013 

 

15 

 

1) Descreva a imagem acima, observando as características de um feudo 

apontadas na definição do quadrinho ao lado. 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

 

http://3.bp.blogspot.com 

 

Observam-se, na imagem da página anterior, extensões de terras. Algumas 

estão trabalhadas, esperando uma semeadura. Outras já têm plantações. 



Noutras, animais estão sendo cuidados. Algumas áreas parecem intactas. 

Elas formam as florestas e os bosques. Em geral, esse conjunto de terras 

que formava o feudo era dividido em três partes: Manso senhorial – 

correspondia à metade das terras cultiváveis que seriam trabalhadas, 

obrigatoriamente, pelos camponeses três a quatro dias da semana. Essa 

ação era o que se chamava de taxa de corveia. Toda a produção deveria ser 

entregue ao senhor feudal. Manso servil – dessas terras, o servo retirava 

a sua sobrevivência e a de sua família. No entanto, outra parte da 

produção servia para pagar os inúmeros tributos que eram devidos ao 

senhor das terras. Manso comunal – recebeu esse nome porque correspondia 

às partes do feudo que podiam ser usadas tanto pelos servos (camponeses, 

pastores e trabalhadores domésticos) quanto pelos nobres, clérigos 

(senhores). Nas terras comuns, estavam os pastos, a floresta e o bosque, 

por exemplo. Nesses locais, havia frutas, plantas e lenha, além de se 

praticar caçadas e competições entre guerreiros. 1) Faça de conta que a 

figura abaixo é um feudo. Divida-o de maneira que represente os três 

mansos. Considere, na sua divisão, os direitos dos grupos sociais que 

viviam no feudo. 
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Encontre, no caça-conhecimento, os principais conceitos e noções 

trabalhados até aqui. H O C E O R E L T G T A I D E M E D A D I M T V R O 

F E L I E C O R V Q C I T E I A U L 1) Denomina-se processo de 

______________________ a ida para o campo de milhares de habitantes das 

cidades durante a crise que provocou o fim do Império Romano. 2) Os 

__________________ eram povos que habitavam ao redor do Império Romano e 

não tinham os mesmos hábitos culturais destes. 3) O Império 

__________________ foi liderado pelos francos, povos celtas que habitavam 

as regiões onde hoje estão a França e a Bélgica. 4) Entre os séculos IX e 

XIII se constituiu, na ____________ Central, um sistema econômico, 

político e social em que a ___________ era a principal fonte de 

sobrevivência e o poder era local, sendo exercido, na maioria das vezes, 

por proprietários rurais, donos dos chamados _________. Esse sistema se 

denomina ___________________. 5) A __________________ era a principal 

obrigação do servo. Em troca de uma terra para morar e proteção militar 

do senhor, ele deveria trabalhar no manso servil vários dias da semana. 

6) O ________________________ surgiu no século I. Era uma religião muito 

perseguida na época do Império Romano. Durante a Idade Média se tornou o 

principal elo cultural entre os europeus. 7) Denomina-se 

______________________ o período da história europeia que fica entre o 

século V, queda do Império Romano do Ocidente e o século XV, com o fim do 

Império Romano do Oriente. 

 

M A U S I N 

 

X S R A 

 

K U 

 

B R N M H C O P U O E L P A 

 

A O T O D Y N I 



 

B U H C M V I 

 

S R P A 

 

N R S O C O H S I S I T A V U C 

 

H E O R N M 
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B R L A L 

 

O O A C T M Ç A A 

 

C A 

 

E R R A J Y L H 

 

V O C E 

 

T 

 

A 

 

P O D A H M V W O N Ç C T E K A D H N N Z T Z L E R 

 

E N M I I C 

 

U Q U Ã E 

 

R T C F 

 

A O B 

 

L M N O P Z I E T H N 

 

E U D O S I J 

 

A O S A S A 

 

E C A R O L O I T U T L I U Z 

 

N G Z 

 

O N O E L T 

 

R C P Ç 

 

U R A 

 

A Ç A O M N O P 
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A CRISTANDADE: O PODER DA IGREJA NA SOCIEDADE FEUDAL 

O cristianismo se tornou a religião do homem feudal. A maioria dos povos 

germânicos se converteu ao cristianismo, seja por vontade própria, seja 

pela imposição de seus soberanos, já convertidos. Apesar do ambiente de 

guerras entre os reinos germânicos, durante toda a Idade Média, a Igreja 

permaneceu como a instituição mais organizada e estável da Europa. A 

Igreja centralizou sua administração em Roma, considerado um território 

neutro. A Igreja possuía uma forte hierarquia e defendia seus interesses 

particulares com um exército próprio. Recebia doações, esmolas e estava 

liberada de pagar impostos, o que aumentava bastante o seu patrimônio e 

poder. Bispos e abades eram, eles próprios, grandes senhores feudais. 

Para garantir a continuidade do seu poder, no século XI, foi decidido que 

os religiosos não podiam se casar. Assim se impedia que os filhos 

requeressem os bens da Igreja como herança. Mas por que a Igreja alcançou 

tanta projeção? Isso aconteceu porque os reinos viviam em disputas. O 

poder frequentemente mudava de mãos e o povo ficava perdido. Um dos 

únicos aspectos que não mudou durante séculos foi a identidade religiosa 

da população. O cristianismo serviu para unir os europeus em uma 

identidade comum. Eram os elementos da cultura cristã que revelavam a 

afinidade entre pessoas de diferentes regiões da Europa. 
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FIQUE LIGADO!!! 

A religião ajudava a explicar a ordem social na Idade Média. Segundo a 

mentalidade medieval, alguns homens foram escolhidos por Deus para orar, 

outros para lutar e outros para servir. Se cada ordem ou estamento 

seguisse à risca as determinações divinas tudo funcionaria bem. Nessa 

lógica, não poderia haver mobilidade social, ou seja, subir ou descer na 

ordem hierárquica, pois, caso isso acontecesse, causaria um desequilíbrio 

na organização social, prejudicando o que havia sido determinado por 

Deus. Era uma época de escassez de alimentos (fome), de guerra e de 

pestes (doenças), por isso fazia sentido a explicação de que a vida 

terrena era de sofrimento e que a recompensa seria alcançada, após a 

morte, no Paraíso. Cabia à Igreja ligar o mundo terreno ao celeste, ou 

seja, a Terra ao Céu. 
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1) O que o homem da imagem está fazendo? A que ordem feudal ele pertence? 

Que importância tinha a atividade que ele está realizando? 

 

―A cólera divina pesa sobre o mundo e pode manifestar-se por este ou por 

aquele flagelo. O que conta essencialmente é garantir a graça do Céu. 

Isso explica o poder extraordinário da Igreja, dos servidores de Deus na 

Terra, pois o Estado (governo), tal como o entendemos hoje, não existia‖. 

(Adaptado de Duby. G. Ano 1000 ano 2000: na pista dos nossos medos, SP. 

Unesp.1999) 

 

jogospuzzle.com 

 

a) Segundo a mentalidade da época feudal, qual era o papel da Igreja na 

Terra? ______________________________________________ 



______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ b) Considere a visão de 

mundo das pessoas, o modo como o poder estava organizado e as funções 

desempenhadas pela Igreja. Explique por que ela alcançou tanto poder na 

Europa feudal. ______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 
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______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

CRISTÃOS, PAGÃOS E INFIÉIS 

A vida cotidiana de homens e mulheres da Europa medieval era fortemente 

influenciada pela religiosidade cristã e talvez esta seja a principal 

herança cultural da Idade Média. O Cristianismo se tornou a religião 

oficial da Europa, com o passar dos séculos, por meio da conversão e 

imposição. Vimos, nas aulas anteriores, que os reis francos se 

converteram ao cristianismo, o que lhes conferiu legitimidade frente aos 

seus súditos cristãos, mas também conferiu poder à Igreja que poderia 

impor sua religião aos não convertidos. Essa estrutura marcou toda a 

Europa medieval e, consequentemente, provocou muitas desavenças. Do ponto 

de vista religioso, naquela época, qualquer indivíduo que não fosse 

cristão poderia ser classificado como PAGÃO ou INFIEL. PAGÃO – a palavra 

tem origem no latim paganus e quer dizer pessoa do campo. Na época do 

Império Romano, os povos do campo mantinham as suas religiões originais, 

politeístas e com a presença de deuses relacionados à natureza. Pagão era 

um termo pejorativo e com o tempo passou a incluir todos os povos que não 

praticavam uma das três religiões monoteístas com textos escritos: 

cristianismo, islamismo e judaísmo. 

ADAPTADO DE JACOB BURCKARDT: DO PAGANISMO AO CRISTIANISMO NA ÉPOCA DE 

CONSTANTINO. ED. FUNDO DE CULTURA, CIDADE DO MÉXICO, 1986. 

 

INFIEL - Quer dizer ―sem fé‖. Aquele que teve a oportunidade de conhecer 

a verdadeira fé e não a aceitou, não se converteu. 

Bíblia de São Luís 
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A Bíblia A obra fundamental do conhecimento humano, para quem vivia na 

Europa Ocidental, era a Bíblia, o livro sagrado dos cristãos. 

 

Atenção! O termo heresia também teve importância na Idade Média. 

Praticava HERESIA um grupo de pessoas ou um indivíduo que interpretava a 

doutrina cristã de modo diferente do que era pregado pela Igreja. Muitos 

cristãos foram acusados de heresia e perseguidos pelo seu desvio. 
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AS CRUZADAS 

 

1) Que símbolo religioso pode ser observado na imagem ao lado? 

______________________________________________ 2) Por que esse símbolo 

aparece diversas vezes? ______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ ―Que combatam os infiéis 

aqueles que até agora se dedicavam a guerras privadas, com grande 

prejuízo dos fiéis. Que sejam doravante cavaleiros de Cristo os que não 

eram senão bandoleiros." 

(Discurso do Papa Urbano II, citado por Franco Jr, Hilário. As Cruzadas. 

Ed. Brasilense, SP:1989.) 

 

http://ab-integro.blogspot.com 
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3) Quais eram os infiéis segundo essa visão da Igreja? 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 4) Quem proferiu o 

discurso acima? A que grupo social ele pertencia? 

______________________________________________ 

______________________________________________ Entre os anos de 1096 e 

1270, aproximadamente, ocorreram deslocamentos em massa de europeus pelo 

continente, em direção ao Oriente (Ásia), com a finalidade principal de 

libertar Jerusalém, a Terra Santa, dos inimigos dos cristãos, os 

islâmicos. Essas expedições atendiam a uma convocação feita pelo papa 

Urbano II, já que a partir da ocupação da cidade pelos turco-otomanos, em 

1076, as peregrinações de cristãos ficaram proibidas. Reis, nobres, 

clérigos e camponeses, muitos, com outros interesses além do religioso, 

integravam essas expedições que ficaram conhecidas na história por 

Cruzadas. 
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O CONTEXTO DAS CRUZADAS 

As Cruzadas foram uma forma de expandir e fortalecer a fé cristã, unindo 

os cristãos do Ocidente e do Oriente e criando a tradição de 

peregrinações aos lugares sagrados. Elas também possibilitaram trocas de 

conhecimentos científicos, artísticos e comerciais entre os europeus e os 

povos de outras partes do mundo por onde passavam os cruzados. Por 

exemplo, o contato dos nobres europeus com os reinos não cristãos, 



despertou o gosto por produtos luxuosos, extravagantes e exóticos (seda, 

marfim, joias, animais, temperos culinários etc.), o que gerou uma 

necessidade cada vez maior desses produtos para atender aos desejos da 

nobreza que, ávida por consumo, abre-se para o mundo. Além disso, serviu 

para amenizar o excedente populacional, pois o número de habitantes da 

Europa pulou de 38 milhões, no ano 1000, para 75 milhões por volta do ano 

1300. Muitas pessoas não encontravam trabalho e, por isso, passavam fome. 

Outro problema era que a terra costumava ser herdada pelo filho mais 

velho, o que gerava conflitos entre os outros familiares. Essa situação 

foi amenizada com a participação de parte desses nobres nas Cruzadas. Os 

legítimos cavaleiros de Cristo ambicionavam conquistar suas próprias 

terras nas expedições. Segundo essa visão, Deus era o suserano maior e 

todos os cristãos eram seus vassalos. Daí a expressão cavaleiros ou 

soldados de Cristo. Apesar de existir uma certa mística em relação às 

Cruzadas, com livros e filmes sendo produzidos, a história do movimento 

não foi um sucesso, se considerarmos seu objetivo inicial: tornar 

Jerusalém um domínio europeu. Ao final do movimento das Cruzadas, 

Jerusalém retornou para o poder do império turco-otomano. 1) O que foram 

as Cruzadas? 

_________________________________________________________________________

__________________________ 

_________________________________________________________________________

__________________________ 

_________________________________________________________________________

__________________________ 2) Por que as Cruzadas não podem ser 

entendidas apenas como expedições religiosas? Elas atendiam a outros 

interesses? 

_________________________________________________________________________

__________________________ 

_________________________________________________________________________

__________________________ 

_________________________________________________________________________

__________________________ 

_________________________________________________________________________

__________________________ 

_________________________________________________________________________

__________________________ 

 

ESPAÇO PES 

 

UISA 
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Faça uma breve pesquisa sobre a cidade de Jerusalém. Informe o país em 

que ela está localizada, que tipo de peregrinação ocorre na cidade e 

quais as três religiões que a têm como sagrada. Sites de pesquisa: 

brasilescola.com e infoescola.com 
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A CRUZADA DAS CRIANÇAS 

A quinta cruzada, realizada em 1212, ficou conhecida como A CRUZADA DAS 

CRIANÇAS. Como solução para resolver o fracasso das viagens anteriores, 

espalhou-se uma lenda que o Santo Sepulcro (local onde Jesus teria sido 



enterrado) só poderia ser conquistado por um exército de inocentes. Isto 

é, livres de pecado. Para tanto, foram reunidas cerca de 30.000 crianças 

de várias localidades. Grande parte dessas crianças foi embarcada no 

porto da atual cidade de Marselha (sul da França). Porém a viagem não 

chegou a Jerusalém. Comerciantes e encarregados do planejamento da rota 

para o Oriente desviaram os navios para o Egito. Ali, para infelicidade 

do grupo de jovens guerreiros, eles foram vendidos como escravos para os 

comerciantes islâmicos que viviam na região. 1 – Após a leitura, responda 

por que crianças seriam recrutadas para participar das Cruzadas. 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 2 – Os dois textos abordam situações semelhantes? 

Justifique sua resposta. 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 
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planetaeducacao.com.br 

 

ATUALIDADES 

Leia a notícia abaixo, publicada em fevereiro de 2009. 

 

http://www.alem-mar.org/cgi-

bin/quickregister/scripts/redirect.cgi?redirect=EkFFyVZkVkxtNPUYmo 

 

O número de crianças usadas como soldados diminuiu nos últimos anos, mas 

estima-se que ainda existam 250 mil menores de idade envolvidos em 

conflitos em todo o mundo. Pelo menos 24 países e territórios empregam 

dezenas de milhares de crianças nos seus exércitos e em grupos armados 

não governamentais. As crianças continuam sendo usadas como combatentes, 

mensageiros, trabalhadores domésticos e escravos sexuais nos quatro 

continentes. Enquanto milhares de crianças foram desarmadas nos últimos 

cinco anos em guerras que terminaram, outras milhares são utilizadas em 

novos conflitos. Estima-se que, no Congo, existam 11 000 crianças-



soldados, o que constitui mais de 40% do total das Forças Armadas desse 

país, sendo que grande parte dessa percentagem é composta por meninas. 

 

A partir da notícia acima, discuta com seus colegas e com seu Professor a 

respeito do assunto. Em seguida, registre as medidas que poderiam ser 

tomadas para evitar que os países utilizem, nos dias de hoje, crianças 

como soldados nas guerras. 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 
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A INFÂNCIA NA SOCIEDADE MEDIEVAL 

Até o século XII, aproximadamente, a arte medieval desconhecia a infância 

e nem sequer a representava. É difícil crer que essa ausência se devesse 

à incompetência ou à falta de habilidade. É provável que não houvesse 

lugar para a infância nesse mundo. Uma pintura do século XI, que você 

pode observar abaixo, nos dá uma ideia impressionante da deformação que o 

artista impunha, à época, aos corpos das crianças. A cena nos mostra um 

rei e seu filho, entre outros nobres. Mas a criança tem as mesmas feições 

dos adultos. Apenas seu tamanho a distingue de um adulto. 

Adaptado de ARIÈS, Philippe. História Social da criança e da família. RJ: 

Zahar, 1978. 

 

http://historiadaeducacaounicamp.blogspot.com 

 

Em relação ao público infantil, leia e reflita: Será que devem existir 

propagandas direcionadas às crianças? Qual o objetivo da maioria das 

propagandas para o público infantil no Brasil? Elas ajudam ou prejudicam 

as crianças? Atualmente, as crianças têm sido alvo de muitas propagandas. 

Propagandas de brinquedos e de alimentos, principalmente. Existem 

organizações não governamentais atuando no sentido de diminuir as 

propagandas que buscam influenciar as nossas crianças como, por exemplo o 

Instituto Alana (http://www.criancaeconsumo.org.br). 
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REPARE, NA IMAGEM ACIMA, COMO A CRIANÇA PARECE UM ADULTO EM MINIATURA. 
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Iluminura de uma floresta medieval 



http://1.bp.blogspot.com 

 

Você conhece o conto infantil João e Maria? Por que as crianças são 

deixadas pelos pais na floresta? Isso era comum na Idade Média? Por quê? 

Quais os perigos que existiam na floresta? Todos tinham condições de 

enfrentá-los? O conto João e Maria é da época medieval e foi divulgado, 

posteriormente, pelos irmãos Grimm. Nesse conto, podemos observar três 

aspectos da sociedade medieval: o medo da floresta, a privação material 

em que vivia a maioria dos servos e a visão que se tinha da infância, que 

não era valorizada. 

Glossário: Iluminura – arte de iluminar, de fazer ilustração colorida de 

um manuscrito. 

 

Observe a imagem acima e responda às questões. 1) O que as pessoas estão 

fazendo na floresta? 

_________________________________________________________________________

___________________ 2) Como as florestas aparecem nos contos de fadas? 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 
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ESPAÇO PES 

 

UISA 

 

Onde e em que época viveram os irmãos Grimm? Você já sabe que eles foram 

responsáveis por escrever muitos contos de fadas e divulgá-los pela 

Europa. Em grupo, pesquise a respeito desses contos. Escolha um deles e 

mostre os elementos da época medieval presentes no conto escolhido. Se 

necessário, peça ajuda ao seu Professor. Você pode pesquisar em algum dos 

sites abaixo: • 

http://www.educacional.com.br/projetos/ef1a4/contosdefadas/contos.html • 

http://www.contandohistoria.com • 

http://www.junior.te.pt/servlets/Jardim?P=Historias&ID=101 Crie o seu 

próprio conto de fadas. Lembre-se de fazer uma iluminura! 

 

ESPAÇO CRIAÇÃO 
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________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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A CULTURA NA EUROPA MEDIEVAL 

A Igreja Medieval exercia um grande controle sobre a sociedade feudal. 

Dessa forma, a organização do tempo, as relações entre as pessoas, os 

valores culturais eram fortemente orientados pela Igreja. Era uma época 

em que poucas pessoas tinham acesso à escrita, às pinturas e às 

esculturas das igrejas. Todos tinham acesso apenas aos sermões que 

funcionavam como o meio de comunicação mais importante, moldando a visão 

de mundo do homem medieval. 1) A imagem ao lado é uma pintura da Igreja 

de Sant Climent de Taull, na Espanha. Como Jesus Cristo é representado? 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 2) Em nossa 

sociedade, que outras instituições influenciam o comportamento das 

pessoas? ___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ A PINTURA MEDIEVAL Os 

pintores medievais não conheciam a técnica da perspectiva, ou seja, não 

representavam a profundidade em suas obras. Acreditavam que o espaço era 

uma dimensão divina. Portanto, não poderia ser representado pelo homem. A 

importância de um personagem estava no tamanho em que ele era 

representado na figura: quanto maior seu tamanho, maior sua importância. 

Observe a imagem ao lado. 

 

http://arteandreseha.blogspot.com/ 
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A LITERATURA MEDIEVAL: OS ROMANCES DE CAVALARIA 

Muitas histórias foram escritas, nesse período, contando as aventuras dos 

cavaleiros medievais e orientando sobre os códigos de conduta da época. O 



cavaleiro era, geralmente, representado como o grande herói, aquele que 

destruía monstros e pessoas malvadas, em nome da honra cristã. Honrado, 

valente e fiel, ele conquistava o coração das donzelas. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:King_Arthur_and_the_Knights_of_the

_Round_Table.jpg 

 

Contos e lendas dos Cavaleiros da Távola Redonda Na Idade Média, época em 

que todas as mesas eram compridas, a távola (mesa) do rei Arthur 

surpreendia as pessoas: por ser redonda, ela não tinha nem cabeceira 

alta, nem cabeceira baixa: todos se sentavam em volta dela como iguais. 

Acreditava-se que a Távola Redonda tinha sido um presente do mago Merlim 

ao Rei Arthur. Ao seu redor, sentavam-se doze cavaleiros que tinham um 

ponto em comum: juravam ser honrados e dedicar-se incansavelmente à busca 

do Graal, uma taça misteriosa que continha o sangue de Cristo. 
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O que há no centro da mesa? 

 

Procure, na Sala de Leitura, livros que contenham histórias dos 

Cavaleiros da Távola Redonda. 
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1 – Por que, para o período medieval, a távola redonda surpreendia tanto 

as pessoas? 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

 

A CULTURA CAVALEIRESCA 

Nesse contexto, fortemente marcado pela presença da Igreja, as atividades 

dos cavaleiros também sofriam influências dessa instituição. Veja o que 

disse o teólogo Raimundo Lulio, em 1275, sobre a espada: ―Feita em forma 

de cruz, para significar que, da mesma forma que o nosso senhor Jesus 

Cristo, na cruz, venceu a morte que nos cabe devido ao pecado do nosso 

pai Adão, o cavaleiro deve, com sua espada, vencer e destruir os inimigos 

da cruz. Como a espada tem dois fios e a cavalaria existe para manter a 

justiça, que consiste em distribuir a cada um o que lhe pertence de 

direito, a espada significa que, com ela, o cavaleiro deve manter a 

cavalaria e a justiça.‖ (FRANCO Jr.. Hilário. Feudalismo: uma sociedade 

religiosa, guerreira e 

 

camponesa Editora Moderna:1999.) 

 

http://commons.wikimedia.org 

 

1 – A imagem ao lado representa um cavaleiro medieval. Identifique, na 

imagem, os símbolos que podem fazer referência ao cristianismo. 

__________________________________________________________________ 



__________________________________________________________________ 2 – De 

acordo com o que estudamos, quem poderia fazer parte da cavalaria? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

ESPAÇO CRIAÇÃO 

Baseado nos estudos realizados e nas imagens, represente, através de 

desenho, um cavaleiro medieval. Capriche no trabalho! Com a ajuda de seu 

Professor, exponha seu trabalho no mural da sala de aula. Mãos à obra!! 
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A ARQUITETURA MEDIEVAL 

As construções medievais dividiam-se, basicamente, em dois estilos: o 

românico e o gótico, que marcaram, profundamente, a arquitetura dos 

templos religiosos. O estilo românico predominou até o século XI. 

Apresentava construções amplas, com paredes grossas e de aparência 

pesada, poucas janelas e decoradas com muitas esculturas. O estilo gótico 

nasceu na França, no século XII. Caracterizou-se pela leveza das formas, 

graças à presença de grandes vitrais coloridos que iluminavam o interior 

dos templos. Nessa época, ocorre o revigoramento das cidades e a Igreja 

precisa marcar o seu poder. As catedrais, grandiosas, poderiam ser vistas 

de diferentes pontos da cidade, seduzindo os recém-chegados. A catedral 

mostrava também o poder dos burgueses (comerciantes), pois muitas eram 

financiadas por esse grupo. Atenção! O termo gótico não é medieval. Foi 

um adjetivo criado pelos letrados e artistas do Renascimento (séculos XV 

e XVI), de sentido pejorativo, que queria dizer bárbaro, devido à 

influência germânica. Até hoje o termo gótico é sinônimo de trevas e 

escuridão. 1) A partir das características descritas, observe as imagens 

abaixo e marque A para a construção em estilo românico e B para a 

construção em estilo gótico. 

 

http://www.infoescola.com/arquitetura/arquitetura-gotica/ 

 

http://historiadelarterayodcv.blogspot.com 
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( 

 

) 

 

( 

 

) 

 

A ARQUITETURA GÓTICA 



As imagens abaixo são da Abadia de Saint-Denis, localizada nos arredores 

da cidade de Paris. Ela data do século VII e recebeu influência do estilo 

gótico, a partir de reformas realizadas a partir do século XII, servindo 

de inspiração para construções no norte da França, na Inglaterra e em 

outros países. Essa é umas das mais antigas catedrais francesas em estilo 

gótico. 1 – Como você se sentiria ao entrar em uma construção tão alta 

como a da imagem abaixo? 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 2 - Quais seriam os objetivos da Igreja ao 

construir prédios tão grandes e imponentes? 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

http://commons.wikimedia.org http://commons.wikimedia.org 

 

INTERIOR DA ABADIA DE SAINT DENNIS 

 

ABADIA DE SAINT DENNIS 
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AS CIDADES MEDIEVAIS 

Entre os séculos V e X, as cidades não tiveram muita importância na 

Europa Ocidental. A vida se restringia ao mundo rural, pois o feudo se 

sustentava. As poucas cidades abrigavam as moradias da alta nobreza e 

sediavam as catedrais, a sede da Igreja e a moradia do bispo. Mas, a 

partir do séc. XI, o cenário começa a mudar na Europa e as cidades voltam 

populacional devido ao fim das guerras entre os senhores feudais, além da 

melhoria nas técnicas de agricultura. O arado de ferro (a charrua), a 

rotatividade das plantações, o moinho de vento e outros fatores vão 

Surgiram feiras com a finalidade de vender o excedente agrícola. As 

feiras ocorriam nos cruzamentos das rotas de comércio. Elas animavam a 

vida das cidades que eram chamadas de burgos. Daí os responsáveis por 

essas atividades comerciais passarem a ser chamados de burgueses. 

imagens: http://commons.wikimedia.org 
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Esse arado de ferro era mais resistente, ajudou a aumentar a 

produtividade e a diminuir o trabalho dos servos. 

 

Servos, com tempo livre, puderam se dedicar ao artesanato, o que ampliou 

a produção do que era vendido no comércio. 

 



Nas cidades, realizavam-se todo tipo de comércio e de transações 

financeiras. 
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1) Qual era a função das cidades, na maioria das localidades da Europa, 

na época do auge do sistema feudal? O que fez essa realidade mudar? 

_________________________________________________________________________

_________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________ ____ 

_________________________________________________________________________

____________________ 

 

REPRESENTAÇÃO DE UMA FEIRA DA IDADE MÉDIA 

2) Com base na representação de uma feira, na Idade Média, faça uma 

relação das semelhanças e das diferenças que você encontrou entre as 

feiras medievais e as dos dias de hoje. FEIRA MEDIEVAL 

________________________________ ________________________________ 

________________________________ ________________________________ 

________________________________ ________________________________ FEIRA 

ATUAL ________________________________ ________________________________ 

________________________________ ________________________________ 

________________________________ ________________________________ 

________________________________ Os burgueses começaram a se especializar 

no comércio das cidades (burgos). Com o passar das décadas, foram se 

destacando e os senhores feudais viram, nessas novas atividades, um modo 

de aumentar as suas riquezas. Passaram a cobrar pedágio pela utilização 

de suas terras, pela passagem em suas estradas e pela garantia de 

segurança nos seus domínios. Os burgueses se destacaram entre os 

moradores das cidades, constituindo-se em um novo grupo social. Eles 

também realizavam atividades bancárias, como emprestar dinheiro a juros. 

Contudo, a maior parte da população das cidades era formada por 

trabalhadores das oficinas artesanais e pequenos comerciantes que vendiam 

sua produção familiar. Judeus e muçulmanos também eram ativos no 

comércio. Porém eram vistos com preconceito e desconfiança por não serem 

cristãos. 
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Leia os versos de Phelipot, trovador parisiense do século XIII. 

―Mercadores se vão pelo mundo Comprar várias coisas; Quando voltam dos 

negócios Mandam construir suas casas Contratam homens que lidam com gesso 

e pedreiros Gente que lida com teto e carpinteiros; Depois de acabarem 

casa e despensa Fazem festas na vizinhança Depois partem em peregrinação, 

Para Santiago e Saint-Gilles, E quando voltam a sua cidade Suas mulheres 

ficam contentes com eles E enviam menestréis: Um no tamborim e outro na 

sanfona E outro canta novas canções E depois, quando a festa acaba Vão 

embora de novo a negociar: Uns vão para a Inglaterra, Com lãs e couros e 

toucinhos (...)‖ 



 

1) De acordo com a leitura da imagem e dos versos, qual a principal 

atividade desenvolvida pelos mercadores? 

__________________________________________________ 2) A que camada social 

pertencem os mercadores? Justifique. 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 3) Relembre a 

organização social do feudalismo e diga se a burguesia estava presente. 

Justifique. ________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

http://luminescencias.blogspot.com 
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A CRISE DO FEUDALISMO – SÉCULO XIV 

A sociedade feudal viveu o seu auge no século X e XI. Nessa época, houve 

certa paz e relativa prosperidade. Esse ambiente propiciou o aumento 

populacional, em virtude da maior oferta de alimentos, maior investimento 

na agricultura, assim como a diminuição no número de mortos, com o fim 

das guerras entre feudos. Esses fatores contribuíram para a retomada das 

atividades comerciais, nos séculos XII e XIII. No século XIV, no entanto, 

a Europa Ocidental passou por uma série de problemas que os historiadores 

convencionaram chamar de crise do sistema feudal. Que fatores provocaram 

a crise do século XIV? Acredita-se que os problemas enfrentados pelos 

europeus tiveram início com as alterações climáticas que provocaram 

chuvas torrenciais e muitas tragédias, entre os anos de 1315-1317. 

Segundo alguns historiadores, isso ocorreu devido aos desmatamentos 

realizados séculos antes para aumentar as áreas de cultivo, de pasto e 

para abrigar o crescimento populacional. O que é uma crise? Crise é 

sempre ruim? O que podemos tirar de positivo de uma crise? Os momentos de 

crise não devem ser vistos apenas como algo ruim. Às vezes, uma crise 

surge porque algo não está bom. Portanto, a sua finalidade é possibilitar 

a mudança, a transformação. Isso não quer dizer, necessariamente, que, 

depois de uma crise, apenas surjam bons momentos, mas que a ordem 

anterior não estava mais adequada e, por isso, é necessário que haja 

transformações. 1) Em que época o sistema feudal alcançou o seu auge? Que 

fatores foram considerados para essa afirmação? 

_________________________________________________________________________

__________________________ 

_________________________________________________________________________

__________________________ 

_________________________________________________________________________

__________________________ 2) Uma alteração climática natural contribuiu 

para a crise do feudalismo, porém a situação foi agravada pela ação 



humana. Explique essa afirmação. 

_________________________________________________________________________

__________________________ 

_________________________________________________________________________

__________________________ 3) Atualmente, é possível afirmar que 

enfrentamos problemas que combinam mudanças climáticas e ação humana? Dê 

um exemplo. 

_________________________________________________________________________

__________________________ 

_________________________________________________________________________

__________________________ 

_________________________________________________________________________

__________________________ 
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A crise do século XIV deve ser interpretada sob três principais eventos: 

a tragédia da FOME, das PESTES e das GUERRAS. Foram esses três elementos 

que influenciaram o imaginário daquela sociedade. 

 

Início da Guerra dos Cem Anos 

 

1.ª Jacquerie (revolta camponesa) 
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Início da peste bubônica 

 

Início da crise agrícola 

 

1358 

 

Morte de Joana d`Arc 

 

1453 

 

1315 

 

1348 

 

1431 
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Fim da Guerra dos Cem Anos 

 

Leia os trechos e procure relacioná-los com, pelo menos, um dos três 

eventos em negrito, que estão na página anterior. Seu Professor, como 

sempre, vai ajudá-lo. a) 1315 - A desnutrição matou milhares de pessoas; 

levas de trabalhadores rurais deixaram suas regiões de origem e as taxas 

de natalidade começaram a baixar._________________________________ . b) 



1337 - Inglaterra e França disputavam o controle sobre a região de 

Flandres, rica comercialmente._______________ . c) 1315 - A população mal 

alimentada agravava o quadro da 

doença.__________________________________. d) 1315 / 1348 - A mentalidade 

da população favoreceu o aumento do problema, pois muitos achavam que 

estavam sendo punidos pelos pecados cometidos ou possuídos por maus 

espíritos. ____________________________________. e) No ano de 1347, o 

primeiro navio repleto de enfermos aportou na Sicília, Itália. Originária 

do Oriente, ela chegou até a Europa com as trocas comerciais reavivadas a 

partir do século XII. ___________________________________. f) 1315 / 1358 

- Conflitos internos entre servos e senhores provocaram fugas e declínio 

da agricultura: ____________________________________. g) 1348 - 1/3 da 

população europeia morreu acometida por um mal que não escolhia a 

condição social. _____________. h) 1348 - As cidades medievais eram 

formadas sem muito planejamento. As ruas eram tortuosas, estreitas e não 

havia grandes condições de limpeza e saneamento. ___________________ . i) 

1315 / 1358 - Seitas pregavam o fim dos tempos (Juízo Final). Contos e 

pinturas retratavam as tragédias. 

_______________________________________________ . 
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OS MANOS DE ALÁ 

A religião islâmica é a que mais cresce no mundo. O documentário ―Os 

Manos de Alá‖ (2011), realizado por Luiz Carlos Lucena, aborda o 

crescimento dessa religião no Brasil, em especial entre os jovens negros 

habitantes de periferias. Em, aproximadamente, uma hora, o filme 

apresenta depoimentos de brasileiros que conheceram e aderiram ao Islam 

das mais distintas maneiras, tendo em comum apenas a busca por uma 

espiritualidade renovada. O filme chama atenção para a relação cada vez 

mais estreita entre o Islam e o Hip Hop – expressão artística, nascida na 

década de 1970, entre os negros das periferias das grandes cidades 

americanas, baseada em quatro pilares: o rap, a presença do Dee Jay, a 

dança break e o grafite. Segundo Luiz Carlos Lucena, ―muitos artistas 

ligados ao rap são muçulmanos (seguidores do Islam), especialmente nos 

Estados Unidos, e esses jovens começam a ouvir suas músicas, que contêm 

muitos conceitos ligados ao islamismo‖, explica. Alguns dos mais famosos 

nomes do Hip Hop americano convertidos ao Islam são: Ghostface Killer 

(ex-Wu Tang Clan), Mos Def, Q-Tip (ex-A Tribe Called Quest), e, mais 

recentemente, o polêmico Snoop Dogg. No entanto, a ligação entre o Islam 

e o movimento negro vem de longa data. Grandes ícones das lutas pelos 

direitos civis dos negros e contra o racismo, travadas nos Estados Unidos 

na década de 1960, aderiram ao islamismo, como Malcolm X, Louis Farrakhan 

e o boxeador Muhammad Ali. No Brasil, a presença do islamismo não é 

recente, como atesta, por exemplo, a Revolta dos Malês, movimento 

insurgente (rebelde) ocorrido na Bahia no ano de 1835, em que escravos 

negros de religião islâmica e alfabetizados em árabe lutaram pela sua 

libertação. 
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Mos Def - rapper americano convertido ao islamismo 

 

Mesquita do Brás - São Paulo 

 

O HIP HOP O ISLAM E O BRASIL , 

1) O texto da página anterior menciona uma série de artistas americanos 

ligados ao HIP HOP que professam a religião islâmica. São eles: Ghostface 

Killer, Mos Def, Q-Tip e Snoop Dogg. Você já ouviu a música de algum 

deles? Você admira essa música e esse artista? 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 2) E quanto ao HIP HOP de modo geral? É um gênero 

que você costuma ouvir? Você gosta? 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 3) O que você sabe a respeito do Islam e dos seus 

fiéis? Converse sobre esse assunto com seus colegas e com o seu 

Professor. 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 
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Snoop Dogg - rapper americano recentemente convertido ao islamismo. 

 

Jadel Gregório - atleta brasileiro do salto triplo convertido ao 

islamismo. 

 

40 

 

A ARÁBIA E OS ÁRABES ANTES DE MUHAMMAD 

O Islam surgiu na Península Arábica, uma região desértica situada ao sul 

do entroncamento de três continentes: a Ásia, a Europa e a África. Os 

povos oriundos desta península são chamados de árabes. Até meados do 

século VII, os árabes organizavam-se em tribos que praticavam a 

agricultura, a criação de animais e o comércio. Os habitantes do deserto 

eram os beduínos, nômades que andavam em grupos armados e se locomoviam 

sobre seus camelos, dedicando-se ao comércio e à criação de animais como 

o próprio camelo, a cabra e o carneiro. Como controlavam o comércio e o 

uso das armas no deserto, os beduínos regulavam a vida e a produção dos 

agricultores dos oásis, que cultivavam, sobretudo, a palmeira, a 



tamareira e o trigo. Entretanto, numa região específica da Arábia, a 

situação era diferente. Na costa do Mar Vermelho e do Oceano Índico, o 

clima era mais chuvoso e o solo mais fértil. Nessa região, formaram-se 

algumas cidades, com destaque para Yathrib e Meca, famosas pelo seu 

intenso comércio e pelos produtos de luxo (incensos, sedas, etc.) que 

produziam. Havia uma grande rivalidade entre as diversas tribos que 

habitavam a Península Arábica. No deserto, o domínio dos oásis e dos 

poços d‘água eram avidamente disputados, e na zona litorânea os conflitos 

ocorriam em função das disputas pelo controle das cidades. Quanto à 

religião, os árabes eram politeístas e animistas. Eles acreditavam que os 

deuses poderiam estar incorporados em árvores e pedras e que os espíritos 

se manifestavam sob a forma de animais. A cidade de Meca ocupava um lugar 

central em sua religião, pois era lá que ficava a Kaaba, santuário 

construído na forma de um cubo, onde eram depositadas as imagens dos 

ídolos das diversas tribos árabes. 
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A Kaaba, na atualidade, durante o Hajj. Local sagrado antes e depois da 

afirmação do Islam. 

 

A PENÍNSULA ARÁBICA E OS BEDUÍNOS 

1) Observe o mapa abaixo e pinte, com a cor verde, a região onde está 

situada a Península Arábica. 

 

2) A imagem ao lado apresenta um beduíno próximo à Riad, capital da 

Arábia Saudita, no ano de 1964. Observe-a atentamente e, depois, 

estabeleça uma relação entre o modo de vida dos beduínos e o ambiente em 

que eles viviam e ainda vivem – o deserto. Reler o texto da página 

anterior irá ajudá-lo. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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MUHAMMAD ENTRE MECA E MEDINA 

Segundo os muçulmanos, a religião islâmica foi revelada a Muhammad 

(Maomé). Ele nasceu na cidade de Meca em 570 e passou a maior parte da 

juventude trabalhando como comerciante itinerante, o que lhe permitiu 

conhecer as duas grandes religiões monoteístas do Oriente Médio: judaísmo 

e cristianismo. Homem profundamente espiritualizado, Muhammad costumava 

retirar-se para os montes próximos a Meca para meditar e, numa dessas 

meditações, teria sido visitado pelo anjo Gabriel, que teria lhe dito: 

―Muhammad, és o mensageiro de Allah e eu sou Gabriel‖. Após essa primeira 

revelação, ocorrida em 610, Muhammad – que a essa altura já era um 

comerciante próspero e muito respeitado em Meca – teria recebido diversas 

outras, que o levaram a iniciar sua pregação contra os deuses 

tradicionais dos árabes e em favor da existência de um único Deus. No 

entanto, a pregação monoteísta de Muhammad e seus ataques aos símbolos 

religiosos dos árabes, guardados na Kaaba, representavam uma ameaça à 

elite de Meca, que lucrava com a peregrinação anual dos árabes à cidade. 

Em função disso, muitos muçulmanos (seguidores do Islam) passaram a ser 

perseguidos, e o próprio Muhammad decidiu deixar a cidade de Meca e 

dirigir-se para Yathrib, onde foi recebido pelos comerciantes da cidade 

como líder espiritual. Esse episódio, ocorrido em 622, ficou conhecido 

como Hégira e marca o início do calendário islâmico. Em Medina (―cidade 

do profeta‖, novo nome de Yathrib), Muhammad consolidou a sua posição de 

líder espiritual e tornou-se, também, chefe político e militar, 

enfrentando, por diversas vezes, seus velhos conterrâneos de Meca. 

Finalmente, em 630, Muhammad conseguiu pôr fim à Jihad (esforço sagrado 

em defesa do Islam) da conquista de Meca, marchando sobre essa cidade à 

frente de um exército de 10 000 homens. Dois anos depois desse episódio, 

em 632, a vida de Muhammad chegou ao fim. Ficou para seus seguidores a 

tarefa de expandir a religião para outras regiões situadas muito além da 

Península Arábica. 
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Vista de Meca 

 

Vista de Medina 

 

ESPAÇO PES 

 

UISA 

 

INVESTIGANDO O ISLAM 

 

1) No texto da página anterior, pudemos ler que, ainda jovem, Muhammad 

entrou em contato com duas grandes religiões monoteístas: o judaísmo e o 

cristianismo. De acordo com aqueles que não seguem o Islam, esse contato 

foi decisivo para que ele próprio concebesse uma religião monoteísta, 



distinta do politeísmo praticado pelos árabes até o século VII. Mas o que 

significam esses termos? Procure no dicionário o significado das palavras 

monoteísmo e politeísmo. a) Monoteísmo - 

_________________________________________________________________________

_________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ b) Politeísmo - 

_________________________________________________________________________

___________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 2) Os termos Hégira e Jihad se referem a temas 

de primeira importância dentro da tradição islâmica. Realize uma breve 

pesquisa e registre abaixo as informações que você encontrou sobre a 

Hégira e a Jihad. Você pode consultar os sites: brasilescola.com e 

infoescola.com.br 
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a) Hégira - 

_________________________________________________________________________

______________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ b) Jihad - 

_________________________________________________________________________

_______________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 3) Após conquistar a cidade de Meca, Muhammad 

invadiu a Kaaba e destruiu todos os antigos símbolos religiosos dos povos 

árabes, exceto a Pedra Negra, que possui grande importância para o Islam. 

Segundo os muçulmanos, qual é a origem da Pedra Negra? Você pode 

pesquisar nos sites indicados na questão nº 2. 

_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 
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A EXPANSÃO DO ISLAM 

Na qualidade de chefe religioso, político e militar, Muhammad levou o 

Islam às cidades de Medina e Meca e aos beduínos da Península Arábica. 



Após a sua morte, o poder, antes detido por ele, passou para as mãos dos 

Califas (sucessores), que, inicialmente, foram escolhidos entre os 

próprios parentes de Muhammad. No entanto, foi a partir da chegada da 

dinastia Omíada ao poder, em 661, que a expansão do Islã ganhou força. 

Partindo da Arábia, o Islam alcançou toda a região do Oriente Médio, a 

Índia, o norte da África e até a Península Ibérica, na Europa, onde o 

avanço dos muçulmanos foi detido na Batalha de Poitiers, travada contra 

os francos no ano de 732. Além disso, a capital do califado passou de 

Meca, na Arábia, para Damasco, na Síria. Em 750, a dinastia Omíada foi 

derrubada do poder por uma revolta comandada pelos descendentes de um dos 

tios de Muhammad, chamado Abbas al-Muttalib. Ascendia ao poder, dessa 

forma, a dinastia Abássida, que só seria derrubada, definitivamente, oito 

séculos mais tarde. Durante o período Abássida, a capital do califado 

mudou mais uma vez, deixando Damasco e passando para Bagdá, cidade 

fundada pelos próprios Abássidas em 762. Foi sob o domínio dos Abássidas 

que a civilização islâmica viveu seu período mais fértil, com avanços em 

diversas áreas do conhecimento como a astronomia, a alquimia, a medicina, 

a ótica, a filosofia, a literatura, entre outras. Nesse período, o Islam 

abarcava um caldeirão de culturas e foi o responsável pela compilação do 

conhecimento herdado de civilizações tão diversas quanto a chinesa, a 

persa, a indiana, a egípcia, a grega e a romana. No entanto, também foi 

nesse período que o império islâmico se fragmentou, passando a dividir-se 

em quatro califados distintos, e perdeu seu vigor expansionista. 

História - 7.º Ano 1.º BIMESTRE / 2013 

Wikimedia Commons 

 

Wikimedia Commons 

 

http://www.educopedia.com.br 

 

45 

 

Santuário de São João Batista, no interior da Mesquita dos Omíadas (638). 

Damasco, Síria. 

 

Palácio dos Abássidas (836). Bagdá, Iraque. 

 

O IMPÉRIO ISLÂMICO 

O mapa abaixo representa a área na qual o Islam se expandiu, desde a 

fundação da nova religião por Muhammad até o fim da dinastia Omíada. 

http://curteahistoria7.blogspot.com.br 

 

1) Compare este mapa com um mapa político atual da mesma região, que você 

pode obter na Sala de Leitura, consultando um Atlas Geográfico. Cite dois 

atuais países europeus, dois africanos e dois asiáticos que, no auge da 

expansão islâmica, tiveram ao menos parte de seus territórios ocupados 

pelos califas do Islam. 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 2) Aponte, no mapa acima, a localidade aproximada 

das cidades citadas no texto da página anterior: Meca, Damasco e Bagdá – 

as três capitais do império Islâmico. 
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ÁRABES E MUÇULMANOS 

Leia, abaixo, as definições das palavras árabe e muçulmano adaptadas a 

partir de consulta ao dicionário Antônio Houaiss de língua portuguesa: 

Árabe - Membro dos povos que habitam a península Arábica ou membro dos 

povos de origem árabe que habitam regiões circunvizinhas (como o Norte da 

África e o Leste da Ásia). Muçulmano - Seguidor do Islamismo: religião 

caracterizada por ser monoteísta e unir a fé religiosa e a organização 

sociopolítica, que – segundo os crentes – teria sido revelada ao profeta 

Muhammad (570 - 632). O Alcorão é o fundamento escrito da fé muçulmana. 

Agora responda às perguntas. 1) Todo árabe é muçulmano? Justifique sua 

resposta. 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 
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2) Todo muçulmano é árabe? Justifique sua resposta. Se possível, cite 

algum exemplo. 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 3) Cite ao menos duas religiões distintas do 

islamismo e dois povos (nações) diferentes do árabe. 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 4) E quanto a você? A que povo (nação) você 

pertence? Qual é a sua religião? 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 
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OS CINCO PILARES DO ISLAM 

A religião islâmica possui cinco pontos fundamentais. Eles são, muitas 

vezes, chamados de ―os cinco pilares da fé muçulmana‖ e devem ser 



respeitados por todos os fiéis desta religião. São eles: a shahada, o 

salah, o zakat, o jejum durante o Ramadan e o Hajj. 

 

A shahada 

 

• A shahada é a profissão de fé de todo muçulmano. Ao afirmá-la, se diz: 

"Presto testemunho de que não há outra divindade (merecedora da nossa 

adoração) a não ser Deus Único, e presto testemunho que Muhammad é o Seu 

servo e mensageiro―. 

 

O salah 

 

• Refere-se às cinco orações diárias que todo muçulmano deve fazer: 1) ao 

alvorecer; 2) depois do meio-dia; 3) entre o meio-dia e o pôr do sol; 4) 

logo após o pôr do sol; 5) uma hora depois do pôr do sol. 
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OS CINCO PILARES DO ISLAM 

 

O zakat O jejum do Ramadan O Hajj 

49 

 

• O zakat – palavra que significa crescer, aumentar – é um tributo 

religioso anual calculado pelo próprio muçulmano e fixado em 2,5% da 

riqueza por ele acumulada durante o ano. O dinheiro arrecadado com o 

zakat costuma ser revertido à própria comunidade. 
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• Segundo o Alcorão, foi no mês do Ramadan – o nono do calendário 

islâmico – que Muhammad recebeu a revelação do Alcorão. Durante o Ramadan 

os fiéis não devem comer, beber ou manter relações sexuais da alvorada ao 

pôr do sol. 

 

• Todo muçulmano que tiver condições financeiras para tal, deve, ao menos 

uma vez na vida, realizar o Hajj, ou seja, a peregrinação a Meca durante 

a qual são realizadas diversas cerimônias religiosas. 

 

O ALCORÃO 

O Alcorão ou Corão é o livro sagrado do Islam. Seu papel para os 

muçulmanos equivale ao do Tanakh para os judeus e ao da Bíblia para os 

cristãos. De acordo com a tradição islâmica, o Alcorão é a reunião das 

revelações feitas por Allah a Muhammad ao longo de 23 anos, de 610 até a 

data da morte do profeta. De acordo com o Alcorão, Abraão, Moisés, Jesus 

Cristo, Muhammad e outros foram profetas que receberam a missão de 

espalhar entre os homens a palavra de Deus. Esses profetas são 

reverenciados, respeitados e amados pelos muçulmanos, ainda que não seja 

atribuída a eles nenhuma característica divina. É em nome desse respeito 

aos profetas que o Islam rejeita a sua representação figurativa em 

pinturas, esculturas ou filmes. O Alcorão divide-se em 114 capítulos, 

denominados suras ou suratas, que, por sua vez, se dividem em unidades 



menores, os ayahs. Abaixo, podemos ler a primeira sura do livro, chamada 

Al-Fátiha (a abertura). 

Wikimedia Commons 

 

Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso. Louvado seja Deus, Senhor 

do Universo, Clemente, o Misericordioso, Soberano do Dia do Juízo. Só a 

Ti adoramos e só de Ti imploramos ajuda! Guia-nos à senda reta, À senda 

dos que agraciaste, não à dos abominados, nem à dos extraviados. 
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Al- Fátiha escrita pelo calígrafo persa Mir Emad Hassani entre os séculos 

XVI e XVII. 
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OS VÉUS 

 

http://antenacrista.blogspot.com/2010/09/os-diferentes-veus-islamicos-

hijb-niqab.html 

 

SURA XXIV, 31 Dize às fiéis que recatem os seus olhares, conservem os 

seus pudores e não mostrem os seus ornamentos além dos que (normalmente) 

aparecem; que cubram o colo com seus véus e não mostrem os seus 

atrativos, a não ser aos seus esposos, seus pais, seus sogros, seus 

filhos, seus enteados, seus irmãos, seus sobrinhos, às mulheres suas 

servas, seus criados isentos das necessidades sexuais, ou às crianças que 

não discernem a nudez das mulheres; que não agitem os seus pés, para que 

não chamem a atenção sobre seus atrativos ocultos. Ó fiéis, voltai-vos 

todos, arrependidos, a Deus, a fim de que vos salveis! 

 

• Vestimenta tradicional das tribos pashtuns do Afeganistão. • Cobre 

completamente a cabeça e o corpo e tem uma rede na altura dos olhos. • 

Sìmbolo talibã. • Seu uso é obrigatório no Afeganistão. 

 

• Véu integral que cobre completamente a cabeça e o corpo. • Deixa 

somente os olhos descobertos. • Seu uso se propagou sob a influência do 

Islamismo Wahhabista, principalmente nas zonas urbanas. 

 

• Significa ―esconder o olhar‖. • Cobre os cabelos e o colo, mas não 

esconde o rosto. • Uso generalizado no mundo mulçumano. 

 

• Vestimenta tradicional das mulheres iranianas (sobretudo praticantes). 

• Véu que cobre a cabeça e o corpo, mas não o rosto. • Sua utilização não 

é obrigatória na República Islâmica do Irã. 
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Após a observação das imagens e a leitura das legendas e do trecho do 

Alcorão, situados acima, explique qual era a justificativa dada pelo 

alcorão para o uso do véu. 

_________________________________________________________________________

______________________ 



_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

 

O CALIFADO DE CÓRDOBA 

A presença muçulmana na Península Ibérica data do final do século VII, 

quando o Império Islâmico ainda estava sob o domínio da dinastia Omíada. 

Nesse momento, foram realizados alguns ataques ao sul da península que, 

até então, era governada pelo povo visigodo de religião cristã. A partir 

de 711, no entanto, aproveitando-se de disputas políticas entre os 

próprios visigodos, os muçulmanos começam a invasão da Península Ibérica, 

sendo detidos ao norte da mesma por Pelágio das Astúrias e a leste pelo 

Rei dos Francos Carlos Martel (Batalha de Poitiers - 732). No entanto, a 

maior parte da Península Ibérica caiu nas mãos dos muçulmanos, que a 

ocuparam até o final do século XV, quando foram finalmente expulsos da 

região pelos cristãos na Reconquista. Durante a revolta, que pôs fim à 

dinastia Omíada e colocou os Abássidas no poder na maior parte do Império 

Islâmico, em 750, a família Omíada foi massacrada, restando apenas um 

sobrevivente: Abd Ar-Rahman. Perseguido por aqueles que haviam tomado o 

poder e exterminado sua família, Abd Ar-Rahman refugiou-se na Península 

Ibérica, mais precisamente na cidade de Córdoba que, posteriormente, se 

tornou a capital de um novo califado, oposto ao poder dos Abássidas de 

Bagdá. O califado de Córdoba, governado pelos Omíadas, descendentes de 

Abd Ar-Rahman, viveu um grande esplendor político, econômico e cultural. 

Ali, formaram-se grandes bibliotecas e centros de estudo. Seus pensadores 

ganharam destaque em áreas como a filosofia, a medicina e a astronomia. 

Por estar situado na Europa e, sobretudo, por respeitar as diferenças 

religiosas, no interior de seu território, o Califado de Córdoba foi um 

importante centro de trocas culturais entre muçulmanos, cristãos e 

judeus. 

Wikimedia Commons Wikimedia Commons 

 

Mesquita Central de Córdoba, convertida em Catedral após a Reconquista 

Cristã. 

 

Mapa do Califado de Córdoba por volta do ano 1000. 
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AS PALAVRAS TÊM HISTÓRIA 

Açougue, açúcar, algema, algoz, armazém, arroz, azeitona, enxaqueca, 

fulano, garrafa, javali, papagaio, xarope, xerife. Essas palavras da 

língua portuguesa possuem algo em comum. Escolha três delas e faça uma 

breve pesquisa sobre a sua origem e sua etimologia. Você pode pesquisar 

no site: http://www.lexiophiles.com/portugues/palavrasportuguesas-de-

origem-arabe Palavra 1 - _______________ - 

______________________________________________________________________ 



_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ Palavra 2 - _______________ - 

______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ Palavra 3 - _______________ - 

______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 
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1) Agora que você já descobriu a origem comum dessas palavras, explique 

como esses vocábulos passaram a integrar o idioma que falamos. 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 2) Você já ouviu falar na região portuguesa do 

Algarve? Indique em que porção, do atual território português, se 

encontra essa região. Faça uma pequena pesquisa sobre a sua história 

entre os séculos VIII e XIII. Também não deixe de investigar a etimologia 

desta palavra. Você pode pesquisar no site indicado abaixo: 

http://www.algarve-portal.com/pt/country/algarve/history/ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 
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A CIDADE PALACIANA DE MEDINA AL-AZHARA 

Na primeira metade do século X, Abd Ar-Rahman III, Califa de Córdoba, 

ordenou que fosse construído uma cidadepalácio destinada a ser a nova 

capital de seu califado. Situada a cinco quilômetros de Córdoba, a Medina 

Al-Azhara era um complexo que incluía salas de recepção, mesquitas, salas 

direcionadas à administração, jardins e banhos. Entretanto, menos de um 

século depois de terminada, a cidade foi destruída e saqueada durante 

conflitos que levaram o Califado de Córdoba à desintegração e à retomada 

da Península Ibérica pelos europeus. Com o passar dos séculos, a Medina 

Al-Azhara acabou soterrada. No entanto, a partir de 1911, uma série de 



escavações e operações de restauro, financiadas pelo governo espanhol, 

vêm recuperando a cidade e parte do seu patrimônio. 

 

Wikimedia Commons 

 

Vista de Medina Al-Azhara 

 

Salão Rico, situado no interior de Medina Al-Azhara 

 

Escreva um pequeno texto de, aproximadamente, cinco linhas, sobre a 

cidade de Medina Al-Azhara. Ao escrever, leve em consideração os temas 

poder e opulência (luxo). Você pode pesquisar no site: 

http://archnet.org/library/sites/one-site.jsp?site_id=3946 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 
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SUNITAS E XIITAS 

Os dois principais grupos que se declaram seguidores do Islam são os 

sunitas e os xiitas. Os primeiros representam em torno de 85% da 

comunidade de fiéis, enquanto os últimos integram os 15 % restantes. A 

divisão do Islã é antiga, data do século VII, e teve início após a morte 

do profeta Muhammad. Um grupo de fiéis defendia que o novo Califa deveria 

ser Ali, genro do profeta, por ser o pai dos netos de Muhammad. No 

entanto, a maior parte da comunidade de seguidores do Islam escolheu Abu 

Bakr, um antigo amigo do profeta, como seu sucessor. Foi apenas depois de 

mais de 20 anos e dos governos de dois outros califas que Ali chegou ao 

poder, no ano de 656. Ele permaneceria por pouco tempo à frente do 

Império Islâmico, pois cinco anos mais tarde seria assassinado numa 

emboscada tramada por inimigos políticos. Apesar da morte de Ali, seus 

partidários continuaram a defender a crença de que apenas os descendentes 

diretos do profeta seriam governantes legítimos do Império. Segundo esses 

homens – que depois ficaram conhecidos como xiitas – apenas os 

descendentes de Muhammad teriam a aprovação de Allah para exercer a 

liderança política, e, em função disso, seriam capacitados para tomar as 

decisões políticas de modo mais acertado. Ao contrário dos xiitas, os 

sunitas seguem, além do Alcorão, a Sunna – livro que compila os feitos, 

dizeres e aprovações do profeta Muhammad – e defendem posturas religiosas 

e políticas mais conciliatórias e pragmáticas, levando a uma 

interpretação mais maleável dos textos sagrados e a uma aproximação maior 

com diferentes povos e culturas. 
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A partir do que você leu, complete o quadro abaixo, indicando se a 

afirmativa se refere a sunitas ou xiitas: 

 

________________________________ 

 

• A maior parte dos muçulmanos do mundo pertence a esse grupo. 

 

________________________________ 

 

• São partidários de uma interpretação mais flexìvel das escrituras 

sagradas e mais abertos a novas culturas. 

 

________________________________ 
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• Defendiam que só os descendentes de Muhammad deveriam assumir o comando 

político do Império. 

 

O ISLAM E A BUSCA PELO CONHECIMENTO 

A civilização islâmica trouxe, ao longo do tempo, inúmeras contribuições 

para as diversas áreas do conhecimento humano como a alquimia, a 

filosofia e a matemática. Enriquecida pelo contato com diferentes 

culturas, esta civilização foi a responsável pela formação de grandes 

bibliotecas e pelo surgimento de importantes centros de estudos, como 

AlAzhar, no Cairo, Nizamiya, em Bagdá, e Sankore, em Tombuctu. Foram os 

islâmicos que introduziram nos estudos matemáticos os numerais tais e 

quais os conhecemos hoje – os chamados algarismos indo-arábicos – 

tornando mais fáceis diversas operações matemáticas. Eles também 

dedicaram-se à alquimia, estudando diversas substâncias orgânicas com o 

objetivo de obter o elixir da longa vida e manipulando metais com o 

intuito de transformá-los em ouro. Ainda que não tenham conseguido nem o 

elixir da longa vida e nem a transmutação dos metais em ouro, foi através 

da alquimia que os árabes aprenderam a produzir o álcool e o sabão, 

descobriram como extrair o mercúrio, conheceram a técnica de preparação 

do vidro e do esmalte e se familiarizaram com algumas noções sobre ácidos 

e derivados. Mais tarde, esses saberes foram incorporados à ciência 

química. Quanto à filosofia e à medicina, merecem destaque as 

contribuições de Ibn Sina e Ibn Rashid, que tiveram seus nomes 

latinizados e passaram a ser conhecidos como Avicena e Averróis. Ambos 

discutiram teses filosóficas oriundas da Antiguidade Clássica, em 

especial aquelas defendidas na Grécia Antiga por Platão e Aristóteles. 

Ibn Sina e Ibn Rashid procuraram conciliar alguns pontos de vista dos 

dois mestres gregos e foi através deles que as ideias platônicas e 

aristotélicas passaram a ser debatidas na Europa Medieval. No campo da 

medicina, o principal manual utilizado nas universidades europeias do 

perìodo medieval foi o ―Cânone da Medicina‖ escrito por Ibn Sina a partir 

da leitura de autores da Antiguidade Clássica como Hipócrates e Galeno. 

As três frases abaixo são atribuídas ao profeta Muhammad. Comente-as 

levando em consideração o texto acima: ―A procura do conhecimento é um 

dever para todos os muçulmanos.‖ ―Procurem a sabedoria do berço até o 

túmulo.‖ ―Procurai o conhecimento nem que para isso tenham que ir à 



China.‖ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 
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A ARTE ISLÂMICA 

As formas artísticas que experimentaram maior desenvolvimento no seio da 

civilização islâmica foram a arquitetura, a caligrafia e a literatura. No 

que se refere à arquitetura, merecem destaque os palácios e as mesquitas, 

estas últimas com suas cúpulas, arcos e minaretes característicos. Quanto 

à caligrafia – arte visual da escrita expressiva, harmoniosa, habilidosa 

e bela – o Islam a desenvolveu de modo magistral, associando-a aos 

arabescos – arte visual decorativa produzida mediante elaboradas 

combinações geométricas – típicos do interior de suas mesquitas e 

palácios. Os muçulmanos valorizavam muito a caligrafia, vista por eles 

como uma maneira de se ligarem a Deus. Na literatura, merece destaque ―O 

Livro das Mil e Uma Noites‖, uma coletânea de contos populares do Oriente 

Médio e do Sudoeste Asiático compilados em língua árabe durante o período 

áureo da civilização islâmica. Os contos são bastante diferentes entre 

si, mas possuem em comum o fato de serem narrados por Sherazade, esposa 

do rei Xeriar. Inconformado com a traição de sua primeira esposa, o rei 

Xeriar se casa com uma nova noiva a cada dia, matando todas elas, sempre, 

na manhã seguinte ao casamento. Sherazade consegue escapar a esse 

destino, contando histórias que deixam o rei intrigado e curioso, 

histórias que são sempre interrompidas a fim de serem continuadas no dia 

seguinte. Após mil e uma noites de histórias maravilhosas, o rei se 

arrepende de seu comportamento e desiste de matar Sherazade, por quem já 

está apaixonado. A pintura e a escultura não experimentaram grande 

desenvolvimento no mundo islâmico. Isso se deu em função das restrições à 

representação figurativa, considerada um desrespeito a Deus à medida que 

usurpa (rouba) Dele o papel exclusivo de Criador. 

História - 7.º Ano 1.º BIMESTRE / 2013 

 

Wikimedia Commons 

 

Wikimedia Commons 

 

Wikimedia Commons 

 

57 

 

A Mesquita Azul em Istambul, Turquia. 

 



O Castelo da Fundação Osvaldo Cruz, construído em estilo neomourisco, 

inaugurado em 1918. 

 

Manuscrito Otomano, exemplo da bela caligrafia desenvolvida no mundo 

islâmico. 

 

AS RELIGIÕES E SEUS SÍMBOLOS 

As três grandes religiões abraâmicas, religiões monoteístas que possuem 

em comum a origem em Abraão, são o judaísmo, o cristianismo e o 

islamismo. Cada uma dessas religiões tem suas crenças, seus rituais e 

também seus símbolos particulares. Abaixo, encontram-se alguns símbolos 

dessas e de algumas outras religiões. 

 

Wikimedia Commons 

 

Wikimedia Commons 

 

Wikimedia Commons 

 

www.gorilapolar.com.br 

 

Estrela de Davi (Judaísmo) 

 

Peixe (Cristianismo) 

 

O Crescente e a Estrela (Islamismo) 

 

Om (Hinduísmo) 
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Wikimedia Commons 
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Cruz (Cristianismo) 

 

Menorah (Judaísmo) 

 

Roda Dhármica (Budismo) 
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Entrev stando... 

 

SAMI ARMED ISBELLE 

 

Sami Armed Isbelle é diretor do Departamento Educacional da Sociedade 

Beneficente Muçulmana do Rio de Janeiro. Membro da comunidade muçulmana 

carioca, desde o seu nascimento, ele passou três anos estudando 

jurisprudência islâmica na Universidade Islâmica de Medina e tem dois 

livros publicados sobre o tema: Islam: a sua Crença e a sua Prática e O 

Estado Islâmico e sua Organização. No dia 14 de novembro de 2012, ele 



recebeu a equipe dos Cadernos Pedagógicos na Masjid El Nur (Mesquita da 

Luz) e falou um pouco sobre a sua religião e sobre os muçulmanos da nossa 

cidade. 

Foto: Cadernos Pedagógicos. Foto: Cadernos Pedagógicos. 
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Parte reservada às orações na Masjid El Nur, mesquita em construção na 

Tijuca. 

 

Professor Sami Armed Isbelle, entrevistado na Masjid El Nur. 

 

EQUIPE CADERNO – Professor Sami Isbelle, nos fale um pouco sobre a 

Sociedade Beneficente Muçulmana do Rio de Janeiro. SAMI ISBELLE – A SBMRJ 

foi criada em 1951, por um grupo de imigrantes dos países árabes que veio 

tentar a vida no Brasil, que estava se abrindo nesse momento. Para manter 

o elo com a sua prática religiosa, foi formada essa entidade, que, em 

princípio, se limitava à reunião dessas pessoas para realizar a oração da 

sexta-feira, celebrar casamentos, encontros sociais etc. Eventos que se 

limitavam às famílias muçulmanas que haviam imigrado. Sua sede ficava na 

Avenida Gomes Freire, no centro do Rio, e foi transferida recentemente 

para a Mesquita da Luz, na Tijuca. 
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Entrev stando... 

 

SAMI ARMED ISBELLE 

 

EQUIPE CADERNO – Quanto à comunidade islâmica do Rio de Janeiro, 

atualmente ela ainda é formada por imigrantes dos países árabes? SAMI 

ISBELLE – Não. O Rio de Janeiro tem uma particularidade. Esse quadro 

mudou completamente. Muitas das pessoas que vieram pra cá retornaram aos 

seus países de origem ou então migraram para outros estados brasileiros. 

Hoje, a grande maioria dos muçulmanos do Rio de janeiro – algo em torno 

de 75% – é formada por brasileiros revertidos ao Islã. EQUIPE CADERNO – A 

Mesquita da Luz, ainda em construção, fica na Rua Gonzaga Bastos, na 

Tijuca, ao lado de uma Igreja Católica e de uma Igreja Evangélica. Além 

disso há, no bairro, Centros Espíritas e Sinagogas. Como se dá o convívio 

entre os muçulmanos e os membros de outras religiões? SAMI ISBELLE – 

Graças a Deus o nosso convívio com as outras denominações religiosas é o 

melhor possível. Nós, inclusive, participamos de alguns grupos de diálogo 

interreligioso, como os grupos de jovens das religiões abraâmicas e a 

Comissão de Combate à Intolerância Religiosa, por exemplo. 
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EQUIPE CADERNO – Professor, se o senhor pudesse desfazer um mal-entendido 

a respeito do Islam, qual seria esse mal-entendido e como o senhor o 

desfaria? SAMI ISBELLE – Na verdade são vários. Eu costumo brincar com as 

pessoas e falo pra elas: pergunte às pessoas que você conhece o que lhes 

vêm à cabeça quando se fala a palavra Islam ou a palavra muçulmano? 

Sempre é bomba, terrorismo, mulher submissa, esse tipo de coisa. 

Infelizmente existe uma visão muito difundida pelos meios de comunicação 

de que a religião muçulmana é isso. Quanto ao estereótipo da mulher, por 



exemplo, o maior número de revertidos ao Islam em todo o mundo é de 

mulheres, muitas delas de nível de escolaridade elevado. Parece 

contraditório, pois afirmam que o Islam oprime a mulher, que ela vive 

como se estivesse na idade na pedra... Então o que leva essas mulheres a 

abraçar o Islam? Na verdade, quando elas têm contato com a religião, de 

uma forma adequada, percebem que é tudo bem diferente, que o Islam, 

muitos séculos atrás, já garantia às mulheres o direito ao voto, ao 

estudo (esse, na verdade, uma obrigação), ao uso livre de seus bens, ao 

trabalho, à escolha do marido, ao divórcio etc. Isso é só um exemplo. Há 

muitas distorções. Islam é uma palavra que deriva da palavra salaam que 

significa paz. A saudação diária do muçulmano é ―Que a benção e a paz de 

Deus esteja sobre você‖. Um dos atributos de Deus é a paz. A religião 

está pautada nesse princípio. 
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Entrev stando... 

 

SAMI ARMED ISBELLE 

 

EQUIPE CADERNO – Professor Sami Isbelle, o senhor gostaria de deixar 

alguma mensagem para as crianças cariocas? SAMI ISBELLE – Nós precisamos 

aprender a viver com a diferença. O respeito à diferença é essencial. A 

gente precisa aprender a dar mais atenção ao caráter das pessoas e não à 

cor da pele, à riqueza ou à religião. Aprender a respeitar é fundamental, 

e a gente só vai aprender a respeitar quando a gente conhecer o outro. É 

importante ter uma abertura pra conhecer o outro e isso é primordial para 

o crescimento do ser humano. Quando se cresce respeitando seu semelhante, 

fica tudo mais fácil na vida, agora, quando se cresce com uma tendência 

ao ódio e ao desrespeito, isso só vai criar desarmonia dentro da 

sociedade. O papel das lideranças religiosas é esse, defender o respeito 

e o convívio entre as diferentes religiões. Dessa forma começa a surgir 

uma sociedade mais feliz. 1) Segundo Sami Isbelle o islamismo é uma 

religião orientada para a guerra? Justifique sua resposta citando um 

trecho da entrevista. 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 
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2) ―Eu costumo brincar com as pessoas e falo pra elas: pergunte às 

pessoas que você conhece o que lhes vêm à cabeça quando se fala a palavra 

Islam ou a palavra muçulmano? Sempre é bomba, terrorismo, mulher 

submissa, esse tipo de coisa.‖. Comente esta fala do entrevistado, 

levando em consideração aquilo que você já ouviu falar sobre o Islam. 

Converse com seus colegas e com o seu Professor. 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________



______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 3) A partir da entrevista, escreva um texto de, 

aproximadamente, cinco linhas sobre o tema ―respeito às diferenças‖. 

Utilize as seguintes palavras-chave: ―ódio‖, ―conhecer o outro‖, 

―religião‖, ―caráter‖ e ―sociedade mais feliz‖. Que tal convidar um 

colega para auxiliá-lo? Depois, leia para a turma o que escreveu. Combine 

tudo com o seu Professor. 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

 

61 

 

EDUARDO PAES PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO CLAUDIA COSTIN 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REGINA HELENA DINIZ BOMENY SUBSECRETARIA 

DE ENSINO MARIA DE NAZARETH MACHADO DE BARROS VASCONCELLOS COORDENADORIA 

DE EDUCAÇÃO ELISABETE GOMES BARBOSA ALVES MARIA DE FÁTIMA CUNHA 

COORDENADORIA TÉCNICA ILMAR ROHLOFF DE MATTOS CONSULTORIA JAIME PACHECO 

DOS SANTOS ROBERTO ANUNCIAÇÃO ANTUNES ORGANIZAÇÃO ANDREA PRESTES MASSENA 

MARIA CLAUDIA CARDOSO FERREIRA ELABORAÇÃO CARLA DA ROCHA FARIA LEILA 

CUNHA DE OLIVEIRA REVISÃO DALVA MARIA MOREIRA PINTO FÁBIO DA SILVA 

MARCELO ALVES COELHO JÚNIOR DESIGN GRÁFICO 

Mãe e filho da etnia Guajajara. Aldeia Cururu - Maranhão História - 7.º 

Ano 2.º BIMESTRE / 2013 

http://upload.wikimedia.org/commons 

 

EDIOURO GRÁFICA E EDITORA LTDA. EDITORAÇÃO E IMPRESSÃO 

 

Prezado Aluno, Nesse bimestre, vamos conhecer os povos africanos, os 

povos précolombianos e a formação dos Estados Modernos europeus. Ao 

estudarmos a história de cada povo, precisamos observar a importância de 

se respeitar as diferentes culturas. Você será convidado a comparar, a 

refletir e a opinar, sempre tomando como referência os textos e as 

discussões realizadas em sala de aula. Aproveite esses momentos 

significativos para a sua formação enquanto cidadão. Bons estudos! 
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ÁFRICA: IMPÉRIOS, CHEFIAS E REINOS ENTRE OS SÉCULOS IX E XVI 

Você estudou no 6.º Ano que, na África, surgiram os primeiros grupos 

humanos. No continente africano, as manifestações culturais apareceram e 

se sofisticaram. Uma equipe de estudiosos americanos descobriu, na atual 

Etiópia, a primeira evidência da existência de uma cozinha feita com 

instrumentos de pedra, que datam de mais de 2 milhões e 600 mil anos. 

Acredita-se que, no Egito, surgiu o primeiro Estado africano, há cerca de 

cinco mil anos. Mas diferentes organizações político-sociais como reinos, 



chefias e impérios se sucederam no continente. Estudaremos, neste 

momento, as sociedades que floresceram na África entre os séculos IX e 

XVI. Quais as possíveis origens do termo África? Os continentes africano, 

europeu e asiático sempre estiveram em contato. Foram os romanos, com a 

expansão do seu império, durante a Antiguidade, os responsáveis por 

difundir o nome África. Mas qual a origem desse nome? Eis algumas 

teorias: • Está relacionada ao povo afrig que vivia ao sul de Cartago, no 

norte do continente africano. • Vem do termo fenìcio Pharikia, que 

significa ―região das frutas‖. • Tem origem no latim aprica, que quer 

dizer ―ensolarado‖, ou no grego apriké, que significa ―sem frio‖. • Nas 

línguas indianas, a palavra apara ou africa quer dizer o que fica depois, 

ou seja, do outro lado, o Ocidente. •Acredita-se também que um chefe 

árabe teria invadido o norte do continente por volta de 2000 a.C., 

fundando a cidade de Afrikyah. •O termo vem de Afer, neto de Abraão. 

(Adaptado de Campos, Flávio. O Jogo da História, 6º. Ano, SP, 2002) 

www.aprendemos.com.br 

 

O mapa ao lado apresenta a divisão política (por países) do continente na 

atualidade. Depois de conhecer os diferentes povos africanos, volte a 

esta página e identifique, no mapa ao lado, os países que correspondem 

aos reinos e impérios estudados. 
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1- Escolha, pelo menos, mais um continente e descubra a origem do seu 

nome. Você pode pesquisar nesse link: 

http://super.abril.com.br/cotidiano/qual-origem-nome-continentes-

440638.shtml 

_________________________________________________________________________

_________________ 

_________________________________________________________________________

_________________ 

_________________________________________________________________________

_________________ 

_________________________________________________________________________

_________________ 2- E o Brasil? Como era chamado por alguns povos 

nativos da América, antes da chegada de Cabral? Qual a origem desse nome? 

Indicação de site para pesquisa: 

http://www.suapesquisa.com/historiadobrasil/nomes_do_brasil.htm 

_________________________________________________________________________

_________________ 

_________________________________________________________________________

_________________ 
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_________________________________________________________________________

_________________ 

_________________________________________________________________________

_________________ 3- O nome é a nossa primeira identidade. Nós o levamos 

por toda a nossa existência e, por isso, devemos zelar por ele. Pergunte 

a um familiar a razão do seu nome. 

_________________________________________________________________________



_________________ 

_________________________________________________________________________

_________________ 

_________________________________________________________________________

_________________ 

_________________________________________________________________________

_________________ 
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Entre os séculos IX e XVI existiram diferentes organizações político-

sociais na África. Alguns pesquisadores as classificaram em chefias, 

reinos e impérios para melhor compreendê-las. Chefia: era própria das 

sociedades que não reconheciam um poder centralizado, de povos com 

características culturais semelhantes e líderes que se destacavam pela 

força, pela capacidade de negociar, fazer justiça ou pela combinação 

dessas qualidades. Reino: era comum entre os povos que reconheciam um 

poder centralizado sob o controle do soberano, o líder principal. Os 

reinos costumavam ter um território mais delimitado, sem pretensões 

expansionistas e grupos de subordinados que pagavam tributos ao líder. O 

líder principal, cujo poder costumava ser vitalício e hereditário, podia 

acumular diferentes atribuições: • poder polìtico - o líder era 

responsável por dirigir o reino; • poder religioso - o monarca era visto 

como um deus ou tinha relação direta com os deuses, recebendo, inclusive, 

oferendas em forma de tributos e sacrifìcios; • poder bélico - o 

guerreiro mais forte e inteligente liderava o povo e o exército do reino. 

Exemplos de reinos importantes no período: Reinos Yorubá, do Congo e do 

Benin. Império: tinha, como características gerais, a formação de um 

Estado (governo) centralizado na figura do soberano, a conquista de 

outros povos pela guerra ou pelo convencimento, o pagamento de tributos e 

a cooperação para manter o poder do líder maior. Um império busca a 

expansão territorial. Os impérios de destaque, entre os séculos IX e XVI, 

foram os Impérios de Gana, Mali e Songai. 1- Cite: dois reinos: 

_______________________________ e ______________________________. dois 

impérios: ______________________________ e 

______________________________. 2- Apresente uma diferença e uma 

semelhança entre os termos reino e império. 

_________________________________________________________________________

__________________ 

_________________________________________________________________________

__________________ 

_________________________________________________________________________

__________________ 

_________________________________________________________________________

__________________ 
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A ESCRAVIDÃO 

Nas sociedades africanas, entre os séculos IX e XVI, a maioria do 

trabalho era feito por camponeses livres e artesãos, mas também ocorriam 

casos de pessoas ou grupos escravizados, em certas épocas e por certos 

povos. Havia o escravo público que trabalhava nas terras do imperador e 



das famílias nobres e estava nessa condição porque seu povo havia sido 

capturado. Trata-se da escravidão por derrota, como ocorrera em outras 

sociedades da Antiguidade, como a grega e a romana. Poderia ocorrer, 

ainda, em época de seca e fome, a venda de parte dos membros de uma 

família ou de a própria pessoa se oferecer como escrava como forma de 

sobrevivência. Era uma prática dos impérios de tradição cultural islâmica 

escravizar aqueles que não aceitavam a conversão ou se recusavam a pagar 

tributos. Com esse argumento, a escravidão virou um grande negócio, a 

partir do século VIII, quando houve a expansão árabe. O comércio de 

pessoas cresceu muito e se tornou muito lucrativo para os comerciantes 

árabes e para muitos dirigentes do próprio continente africano. Outra 

escravização muito comum consistia no direito de o grupo vencedor levar 

parte dos derrotados para trabalhar nas suas terras. Nesses casos, 

geralmente a pessoa levava uma vida próxima da dos homens livres mais 

simples: trabalhava ao lado deles nos campos e nas atividades domésticas 

e, muitas vezes, podia alcançar a liberdade. Isso ocorria se o 

escravizado lutasse junto aos guerreiros do grupo ou realizasse um feito 

significativo em benefício do povo ao qual passara a pertencer. 
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1 - Pesquise, no dicionário, o significado do termo escravidão e registre 

abaixo. 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 2 - Quando, pela 1ª vez, a prática de escravizar 

passou por uma mudança significativa no continente africano? Por quê? 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 3 - Existem casos de escravidão no Brasil atual? De 

que forma ela acontece? 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 
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O IMPÉRIO MALI (séculos XI - XV) 

O Império Mali surgiu onde hoje se encontram os países Mali e Mauritânia, 

ao longo do rio Níger, limitado pelos rios Senegal e Bakoy. O Império 

Mali foi precedido pelo Império de Gana, com a capital em Kumbi Saleh e 

dominado pelo Império Songai, com sede em Gao. A maior parte da história 

do Mali é conhecida devido ao trabalho dos griots ou griôs. Nos centros, 

ou ―escolas‖, de tradição oral no território mandinka, os Griots são os 

―Mestres da Palavra‖, responsáveis por recontar a história do império 



Mali. Há séculos, eles saem com o auxílio dos seus instrumentos musicais, 

cantando a história de seu povo. Nessas culturas há pouca tradição 

escrita, por isso os griots têm papel fundamental na preservação da 

história do país. Os anciãos têm conquistado os jovens com suas histórias 

cantadas e vêm sendo consultados nos últimos 20 anos. Foram eles os 

responsáveis por desvendar a vida de Sundjata Keita. Os relatos orais 

confirmam que, no início, existiam dois reinos – o de Do e o de Manden, 

unificados posteriormente pelos reis do clã Keita, do reino Manden, entre 

os séculos XI e XII. A partir dessa unificação, o povo mandinka se 

prepararia para vencer o reino de Gana, cujo feito se atribui a Sundjata 

Keita, na batalha de Kirina, em 1235. Assim surgiu o extenso território 

denominado Império Mali. A organização do Império Mali Com o título de 

mansa (―soberano‖, ―chefe supremo‖), Sundjata organizou o Império do 

Mali, dividindo-o em províncias e transferindo sua capital para Niani, 

região rica em ouro e ferro, na parte sul. Neste período, despontaram 

duas grandes cidades: Djenné e Timbuctu. Sundjata governou, a partir de 

diversos clãs formados por nobres guerreiros e religiosos letrados, que o 

apoiaram na conquista do território. Havia também o sistema de clãs por 

ofício, tornando as profissões hereditárias. 1- Você certamente aprendeu 

no 6 º Ano que diversos povos da Antiguidade se estabeleceram próximos 

aos rios. Que vantagens o povo Mali deve ter obtido ao se fixar próximo 

ao rio Níger? 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 2- Qual a principal fonte para contar a história do 

povo Mali? 

_________________________________________________________________________

_____________________ 3- Cite as principais cidades do Império Mali. 

Informe qual delas era a capital do Império. 

_________________________________________________________________________

_____________________ 
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Após a morte de Sundjata, o Império continuou sua expansão. Seus 

sucessores foram chamados de mansa. Em 1285, aproximadamente, o mansa Abu 

Bacar I ampliou o território do Mali conquistando o reino de Songai 

(Gao). Mas o soberano mais conhecido do Império Mali foi Mansa Musa 

(1307-1332), pois no seu governo o império alcançou o apogeu devido à 

extração de ouro e ao controle das vias de comércio com o Egito e a Líbia 

tornando a África Ocidental (Eldorado Negra) famosa na Europa e no 

Oriente Médio. Conta-se que, durante seu reinado, ele peregrinou à cidade 

de Meca, levando consigo milhares de pessoas e algumas toneladas de ouro 

para fazer caridade e presentear outros governantes muçulmanos. Essa 

atitude encheu os mercados de ouro, provocando a queda brusca do preço do 

metal. No retorno, trouxe consigo um grupo de sábios e arquitetos que 

colaboraram, ao incrementar a religião, fundando belas e suntuosas 

mesquitas nas quais também funcionavam as escolas islâmicas. Observe os 

documentos abaixo: 

http://m.rb.ru/article/7038387. 

 



O cronista Al-Omari (1301-1348) contou: ―Quando da minha primeira viagem 

ao Cairo, ouvi falar da vinda do sultão Musa. E encontrei os habitantes 

do Cairo todos excitados a contarem as largas despesas que haviam visto 

fazer às suas gentes. Este homem espalhou, pelo Cairo, ondas de 

generosidade. Não deixou ninguém, oficial da coroa ou titular de qualquer 

função sultânica, sem receber dele uma quantia em ouro. Que nobre aspecto 

tinha este sultão! Que dignidade e que lealdade!‖ (citado por KI-ZERBO, 

s/d: 171). 
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Manuscrito Catalão de 1375, retratando o mansa Musa. 

 

1- Os documentos são favoráveis ou desfavoráveis ao mansa Musa? 

Justifique. 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 2- Os documentos são da mesma época? Justifique. 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 3- Como o mansa Musa está caracterizado no 

manuscrito? Qual era a intenção do cronista Al-Omari em suas palavras? 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 
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CULTURA E ECONOMIA Séculos mais tarde, após a queda do Império Mali e o 

triunfo do Império Songhai (1464-1591), as escolas islâmicas se 

transformariam em centros de conhecimento, como as universidades para 

nós. Destacavam-se as cidades de Gao, Djenné e Tombuctu. Tombuctu tornou-

se a capital da ciência, com cerca de 150 escolas de diversos níveis de 

ensino e numerosos juízes, médicos e sacerdotes que promoviam o 

intercâmbio com outras universidades como a do Cairo (Egito) e de Córdoba 

(Espanha). Muitos procuravam por manuscritos importados e o comércio de 

livros se constituía em um dos mais lucrativos para o império. Além da 

produção e comercialização do ouro e outros minerais, o Império Mali 

tinha, como base econômica, a agricultura e o pastoreio. Cultivavam 

arroz, milhete, inhame, algodão, feijão, amendoim, mamão e diferentes 

legumes. Havia a criação de gado bovino, ovino e caprino. O peixe 

defumado completava a base da alimentação e parte da produção deveria ser 

doada ao governo como tributo. Outra forma de sobrevivência era o 

artesanato, cujos artesãos se dividiam em grupos profissionais por origem 

familiar. Assim, havia os clãs dos marceneiros, cesteiros, ferreiros, 

barqueiros, ourives etc., que deveriam ter um representante junto ao 

imperador. 

Os três impérios, em diferentes épocas: Gana, Mali e Songhai 

 

2- Elabore uma refeição (prato principal e sobremesa) com os alimentos 

produzidos naquela sociedade. 



__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

Glossário: milhete - variedade de milho, de grão muito miúdo. 
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1- Qual era a base da economia no Império Mali? 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

http://www.enciclopedia.com.pt/articles 
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Os fundadores do Mali professavam o islamismo e diziam ter relação 

próxima com a religião, pois acreditavam descender diretamente de Dion 

Bilali, companheiro do Profeta Maomé, que possuía um cargo importante em 

Medina. A religião muçulmana chegou ao continente por meio do comércio e 

se difundiu bastante pela atuação dos ulemás, sacerdotes andarilhos que 

atuavam como pregadores e professores do Corão. Mas houve muita mistura 

entre o islamismo e as religiões originais do continente. Era comum não 

serem cumpridas todas as regras do Corão como a de não comer certas 

carnes. Muitos sacerdotes realizavam rituais nativos na corte apesar de 

serem islâmicos. 1- Segundo o texto, as afirmações abaixo são falsas ou 

verdadeiras? Justifique a sua resposta. a) Segundo as normas da sociedade 

Mali, ao escolher uma profissão, a pessoa deveria seguir a tradição 

familiar e não a sua vocação. 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ b) O islamismo não é uma religião originária do 

continente africano. 

_________________________________________________________________________

_____________________ 
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c) No Império Mali, eram respeitadas todas as leis do Corão, o livro 

sagrado dos muçulmanos. 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ Acredita-se que a razão do sucesso do Império de 

Mali foi a sua administração descentralizada e a tolerância religiosa, 



pois, por mais de cem anos, povos muito variados como tuaregues, songais, 

malinqués e peules, reconheceram o imperador do Mali como soberano e não 

ocorreram guerras. No seu apogeu, o Império Mali contava com 45 milhões 

de habitantes. Contudo, no final do século XV, começou a declinar, em 

parte, pela ascensão do Império Songhai e a chegada dos comerciantes 

portugueses no litoral africano. Interessados nos cobiçados produtos do 

continente e na mão de obra barata, os portugueses passaram a oferecer 

ajuda militar às chefias rivais. Também davam vantagens comerciais para 

quem se rebelasse contra o imperador do Mali. Fraco, no século XVI, o 

Império Mali foi perdendo territórios e se esfacelou totalmente. 
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TIMBUCTU: PATRIMÔNIO CULTURAL DA HUMANIDADE AMEAÇADO 

A cidade de Timbuctu, patrimônio da humanidade pela UNESCO, desde 1988, 

atualmente consta na lista dos patrimônios em perigo devido à 

desertificação que vem sofrendo. Além disso, a cidade sofre desde meados 

de 2012, com os enfrentamentos armados entre o governo do Mali e grupos 

islâmicos separatistas. 

http://deaquiaalla.wordpress.com 

 

A Mesquita de Djingareyber, em Timbuctu, datada de 1325. Período do 

Império Mali. 

 

1- A partir do que foi estudado, no bimestre anterior, cite três 

características do islamismo. 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 2- Retire do texto ―O Império Mali‖, uma frase que 

afirme que as mesquitas do Império Mali não tinham somente fim religioso. 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 
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Quer conhecer um pouco mais sobre a mesquita de Djingareyber, em 

Timbuctu? Acesse o site abaixo e brinque com um quebra-cabeça. 

http://www.jogospuzzle.com/quebracabeca-de-mesquita-djingareyber-

nacidade-de-tombuctu-no-mali_5405.html 
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lfigueiredo.wordpress.com 

 

La différence (Salif Keita) Je suis un noir Ma peau est blanche Et moi 

j'aime bien ça C'est la différence qui est jolie Je suis un blanc Mon 

sang est noir Et moi j'adore ça C'est la différence qui est jolie Je 

voudrais que nous nous entendions dans l'amour Que nous nous comprenions 

dans l'amour et dans la paix La vie sera belle/Chacun à son tour aura son 



amour La vie sera belle/Chacun dans l'honneur Aura son bonheur/La vie 

sera belle 

lfigueiredo.wordpress.com 

 

A diferença (Salif Keita) Eu sou um negro Minha pele é branca E eu gosto 

disso É a diferença que é bonita Eu sou um branco Meu sangue é negro E eu 

adoro isso É a diferença que é bonita Eu gostaria Que nós nos 

entendêssemos no amor Que nós nos compreendêssemos no amor e na paz A 

vida será bela/Cada um terá seu amor A vida será bela/Cada um na honra 

Terá sua felicidade/A vida será bela 
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Quem é o autor? Salif Keïta nasceu em 1949, em Djoliba, República do 

Mali. Chamado muitas vezes de ―Voz dourada da África‖, o músico e cantor 

africano, que pertence à cultura Mandinka, nasceu albino, em um povo no 

qual os albinos são mal vistos em razão de serem considerados possuidores 

de poderes maléficos. Salif Keïta descende direto de Sundjata Keïta. Esta 

herança significa que ele nunca deveria ser um cantor, pois a ação de 

cantar é desempenhada tradicionalmente pela casta dos griots e os Keïta 

são de uma família de príncipes, ou seja, devem governar. Rejeitado por 

sua família, Salif Keïta se exilou e passou a integrar, a partir de 1968, 

vários grupos de música. Ele tornou-se conhecido, sobretudo, por 

interpretar canções tradicionais de modo mais moderno. Keita chegou a 

morar na Costa do Marfim e, mais tarde, foi para a Europa, onde se 

consagrou internacionalmente. Em 2007, Salif Keïta foi candidato nas 

eleições legislativas do Mali, mas não foi eleito. Em julho de 2010, o 

presidente da comissão da União Africana nomeou Salif Keïta como 

―Embaixador da Paz‖, a fim de apoiar os esforços da Comissão para 

resolver os conflitos e promover a paz no continente africano. A 

descrição – o ato de descrever consiste em apresentar as características 

de uma imagem, pessoa, paisagem, animal etc. 

 

A B 

ww.africasounds.com/salif_keita_2006.htm 

 

1- Em parceria com um colega de turma, faça uma breve descrição das 

imagens de Salif Keita, expostas abaixo. 
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__________________________________ __________________________________ 

__________________________________ __________________________________ 

__________________________________ __________________________________ 

__________________________________ __________________________________ 

__________________________________ __________________________________ 

__________________________________ __________________________________ 

__________________________________ ________________________________ 

 

http://www.africapresse.com 
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1 - Quem foi Sundjata Keita? 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 2 - Qual a função social do Griot na sociedade 

malinense? 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 3 - Explique por que, pela tradição, Keita 

desempenha uma função ―errada‖. 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 4 – Leia, com atenção, a letra da música, considere 

as informações sobre o artista e explique as razões que levaram Salif 

Keita a compor a canção La différence. 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 5- A espécie humana é indiscutivelmente diversa. 

Idênticos mesmo, apenas os gêmeos univitelinos, ou seja, aqueles que se 

originaram de uma mesma célula-ovo (fusão do óvulo com o espermatozoide). 

No entanto, a nossa diferença, muitas vezes, é usada como fator para 

gerar desigualdades. Assim, ser diferente se torna um problema e não uma 

singularidade. Foi o que aconteceu com Salif Keita. Porém, apesar do 

preconceito de muitos, ele deu a volta por cima. E você, qual a sua 

diferença? 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 
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As imagens abaixo representam griôs exercendo sua atividade nos dias de 

hoje. Redija um texto sobre os griôs (sua formação, seu papel nas 

sociedades africanas, como exercem seu trabalho, a importância que têm no 

passado e no presente de seus paìses). O texto ―O Império Mali‖ irá 

ajudá-lo. 

http://cronicasdaterra.com.pt www.ruadireita.com/musica/info/griots-os-

interpretes-musicais-dahistoria-africana 

 

«Na África, quando morre um ancião é uma biblioteca que desaparece.» 

(Ahmadou Hampaté Bá). 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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O REINO DO CONGO ( SÉCULOS XII – XVI ) 

Conta-se que, do casamento de Nimi Lukeni, do povo Kicongo, com uma 

mulher do povo Ambundo, surgiu o reino do Congo, no final do século XIV, 

próximo ao rio Congo (rio Zaire). Com o título de Mani Congo, que 

significa "senhor do Congo―, Lukeni passou a governar todas as aldeias, 

auxiliado por conselheiros, chefes militares, coletores de impostos e 

juìzes. A capital do reino era M‘banza Congo (cidade do Congo) e para lá 

iam todos os tributos em forma de mercadorias e alimentos. Os manis, que 

sucederam Nimi Lukeni, expandiriam o poder do reino por meio de 

conquistas militares e de casamentos de aliança. No reino do Congo, os 

mais velhos controlavam os meios de produção (terras, instrumentos de 

trabalho) e o poder político. Tratava-se de uma sociedade organizada na 

relação familiar, também chamada de linhagem porque se baseava no 



parentesco e se apoiava nas diferenciações de idade e sexo. Cabia a cada 

linhagem, ou seja, a cada família extensa, responder por uma atividade 

econômica. 1- Retire a passagem do texto que comprova que geralmente o 

Mani Congo governava com o auxílio de diferentes assistentes. 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 2- Explique por que 

se diz que, no Reino do Congo, a sociedade era organizada pela linhagem. 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ O trabalho Em muitos 

lugares, vigorava o trabalho escravo ao lado do trabalho livre. Nesses 

casos, os escravos eram membros dominados de outras linhagens (famílias) 

que não tinham ligações com a rede de parentesco dominante. É importante 

frisar que os escravizados não eram destituídos de sua humanidade. Por 

vezes, ficavam temporariamente nesta condição. Os escravos desempenhavam 

praticamente as mesmas funções que os membros da linhagem dominante: 

trabalho cooperativo, expedições de caça, defesa das cidades e 

participação em cerimônias religiosas. A escravidão não era fator social 

predominante e coexistia com outras formas de dependência. Por isso, 

alguns historiadores preferem afirmar que não havia escravidão no reino 

do Congo, até a chegada dos portugueses no final do século XV. 
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1- Pense e responda: o que é escravidão? 

_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 

 

Veja a definição de escravidão, presente no dicionário Aurélio. 

Escravidão – condição de escravo, cativeiro, servidão. Regime social de 

sujeição do homem e utilização de sua força, explorada para fins 

econômicos, como propriedade privada; sinônimo: escravatura. Antônimo: 

liberdade_____ 

 

3- Lembre-se do estudo sobre a escravidão na Antiguidade. Havia 

escravidão na Grécia e Roma antigas? Em que condições as pessoas poderiam 

ser escravizadas? Havia qualquer referência a cor/etnia nessa prática 

escravista? 

_________________________________________________________________________

_________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________ 

_________________________________________________________________________



_________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________ 4- Agora volte à página anterior e leia sobre o 

trabalho no reino do Congo. Em que a escravidão, no reino do Congo, 

diferia da escravidão praticada por outros povos? 

_________________________________________________________________________

_________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________ 
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2- Há alguma referência à cor/etnia na definição? 

_________________________________________________________________________

_______________________ 
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Reino do Congo 
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MAPA DO REINO DO CONGO 

 

O Mani Congo gastava parte dos tributos que arrecadava com um exército 

particular, que garantia a sua proteção e a dos funcionários reais. Os 

habitantes do reino acreditavam que o Mani Congo possuía poderes 

sagrados. A economia do reino se baseava na agricultura e no comércio de 

diferentes produtos da região, como o sorgo, o vinho da palma, metais 

como o cobre, frutas, gado, marfim, peles, tecidos de ráfia e sal. No 

reino, circulava uma moeda chamada zimbo (pequeno búzio colhido nas 

praias de Luanda). Estima-se que, no reino, viviam quase três milhões de 

pessoas. Em 1483, os portugueses chegaram à foz do rio Congo, no litoral 

do reino do Congo, e estabeleceram os primeiros contatos. Acordos 

políticos e econômicos foram firmados entre os monarcas de Portugal e do 

Congo, com a conversão do Mani e sua corte ao cristianismo (1491). Por 

muitos anos, as relações foram diplomáticas entre os dois reinos com 

intensas trocas comerciais. Mas, depois, os portugueses acabaram por 

dominar o sul do território, região que hoje corresponde ao norte de 

Angola, provocando, gradativamente, a decadência de todo o reino. 

 

www.kongoking.org 

 

1- Vá ao mapa do continente africano, localizado na página 4, e informe 

os países da atualidade que correspondem ao território do antigo reino do 

Congo. 

_________________________________________________________________________

______________________ 2- É correto afirmar que, logo nos primeiros 

contatos com os navegantes portugueses, durante o século XV, o reino do 

Congo decaiu? Justifique a sua resposta. 



_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 
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A escola de samba Unidos de Vila Isabel apresentou, no carnaval de 2012, 

um enredo que abordou a história de um país africano. Você saberia dizer 

o nome desse país? _____________________________________________________ 

Rainha Jinga 

 

Converse com seus colegas e registre o nome de mulheres da atualidade que 

ocupam cargos políticos (liderança e/ou governo). Seu Professor vai 

auxiliá-lo. __________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
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Pois bem! Alguns versos do samba-enredo abordam a vida da rainha Jinga 

(ou Nzinga, como se pronunciava em mbundu) que nasceu por volta de 1581 e 

viveu num dos territórios do reino do Congo, Ndongo. Sua trajetória é 

surpreendente e fabulosa, pois, em 1622, ao ser enviada a Luanda (atual 

capital de Angola), cidade que sediava a administração portuguesa na 

África, Jinga se tornou uma aliada do império português, se convertendo 

inclusive ao cristianismo, com o nome católico de Ana de Souza. Em 1624, 

o reino de Ndongo sofreu um esvaziamento de poder e Jinga disputou com 

Ngola-a-Ari, que saiu vencedor. Passados três anos, Ngola-a-Ari morreu 

envenenado, permitindo o regresso de Jinga, que havia se retirado com seu 

povo. Jinga governou, soberana, até o ano de 1663, negociando, tanto com 

portugueses como com holandeses, a entrada no território africano. Ou 

negociavam ou enfrentavam a resistência de Jinga em alguns territórios de 

Ndongo. 

 

purl.pt 
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Ao longo de seu reinado, Jinga enfrentou várias guerras contra outros 

reis africanos e contra autoridades europeias. Numa guerra travada, em 

1629, pelo controle de Matamba, suas irmãs, Kambo e Funji, caíram nas 

mãos dos portugueses, acabando presas em Luanda. Em outubro de 1641, uma 

ordem do Conselho Ultramarino* criticava Fernão de Souza, então 

governador em Angola, por este ―ter tirado a realeza de Jinga‖, 

reiterando que a ela, e só a ela, ―assistia o direito e a justiça‖ em 

Ndongo. Em retaliação, Jinga fez acordos com os holandeses, que ocuparam 

Luanda. Ela lutou também contra o povo Imbagalas que resistia à presença 

holandesa. A partir de 1644, os portugueses foram seus principais 



inimigos, em sucessivas batalhas, que duraram até 1648. Em 1651, porém, a 

rainha Jinga e o governador de Angola, Salvador Correia de Sá e Benevides 

– que governara o Rio de Janeiro entre 1637 e 1642 – firmaram a paz, bem 

como acordos comerciais. Naquela ocasião, Salvador de Sá afirmara à Jinga 

que era ―a maior honra poder cooperar pelo aumento de sua grandeza, do 

que ser servido por todos os escravos não só da Matamba, mas de toda a 

África‖. Em 1656, aos 75 anos de idade, como última estratégia de poder, 

Jinga permitiu a entrada de religiosos capuchinhos em seu território, 

convertendo-se totalmente ao catolicismo numa política de alianças com os 

portugueses. (Adaptado de Silva, Luiz Geraldo. Princesas Negras. Revista 

Agentes de Leitura, ano 9. fasc.19. 2009. 

Ediouro). 
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2) Retire do texto uma passagem que comprove o poder conquistado pela 

rainha Jinga. 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 3) Que nome cristão Jinga adotou ao se converter ao 

catolicismo? 

_________________________________________________________________________

__________________ 4) Qual era a estratégia de Jinga? Deu certo? 

Justifique. 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

* CONSELHO ULTRAMARINO – foi o órgão responsável pela administração do 

império português (Brasil, África, Ásia, ilhas atlânticas e no próprio 

reino) no período de 1642 a 1833. (fonte: revistadehistoria.com.br) 
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OS POVOS PRÉ-COLOMBIANOS 

Denominamos de pré-colombianos os povos que habitavam o nosso continente 

antes da chegada do explorador europeu Cristóvão Colombo, em 1492. A 

intenção do navegante era chegar às Índias, região do continente asiático 

na qual os europeus tinham inúmeros negócios. Assim, os povos que aqui 

habitavam passaram a ser chamados de índios pelos europeus. Esse termo 

não levava em consideração as características de cada grupo. Colombo 

morreu sem saber que havia chegado em um continente desconhecido pelos 

europeus: a América. Havia uma diversidade enorme de povos nessas terras, 



dentre eles, estudaremos o povo asteca, o povo inca e alguns povos do 

Brasil. É importante relembrar que o homem americano não é nativo do 

próprio continente, ou seja, ele não é autóctone. Estudos indicam que a 

ocupação do nosso continente foi resultado de diversas migrações que se 

deram por terra e por mar. Possivelmente grupos asiáticos atravessaram o 

Estreito de Bhering e iniciaram o povoamento do continente a partir da 

América do Norte. Outras pesquisas afirmam que grupos da Melanésia e da 

Austrália chegaram à América do Sul, através da navegação pelo oceano 

Pacífico. 

www.soi.com.vn 

 

1 – O quadro acima, intitulado Dia das Flores, foi pintado por Diego 

Rivera, um conhecido pintor mexicano do século XX. É possível, por meio 

da pintura, afirmarmos que o artista pintou pessoas indígenas? Justifique 

sua resposta. 

_________________________________________________________________________

_________________ 

_________________________________________________________________________

_________________ 

_________________________________________________________________________

_________________ 

_________________________________________________________________________

_________________ 
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Observe o mapa abaixo e faça o que é pedido 

 

http://www.infoescola.com/historia/chegada-do-homem-a-america 
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1 – Rota que representa a chegada dos primeiros habitantes da América 

através do Estreito de Bering. Reforce-a, cobrindo com um lápis vermelho. 

2 – Rota que representa a chegada dos primeiros habitantes da América 

através da Polinésia. Reforce-a, cobrindo com um lápis verde. 
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TERRITÓRIOS OCUPADOS PELOS POVOS ASTECAS E INCAS NO PASSADO 

http://www.radioeduca.org 

 

O território que abrigou os Astecas – os guerreiros do Colibri Azul - é 

formado por cadeias montanhosas situadas na América do Norte, entre as 

quais se destacam a Sierra Madre Ocidental, que se estende para o 

Pacífico, e a Sierra Madre Oriental, que se estende para o Golfo do 

México. Entre essas cadeias montanhosas, encontra-se o planalto de 

Anahuac, com bacias e bolsões cujas águas não têm saída para o mar. Os 

povos astecas foram precedidos pelos olmecas (1500 a 500 a.C.) e pelos 

teotihuacán (500 a.C. a 700 d.C.). 

 

http://romancingthestones.wordpress.com 



 

Huitzilopochtli, deus asteca da guerra. 

 

O território que abrigou os Incas, os filhos do Sol, é marcado pelas 

cadeias da Cordilheira dos Andes, na América do Sul,onde se situam vales 

profundos com a presença de diversos rios. Os Incas foram precedidos por 

inúmeros povos. Entre os últimos, podemos destacar os tiahunacos (600 a 

800 d.C.) na bacia do Lago Titicaca, os wari (800 a 1200 d.C.) e chimu 

(1200 a 1466 d.C.). 

 

Inti, Deus Sol, divindade suprema do povo Inca. 
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www.ptax.dyndns.org 

 

http://mapcollection.wordpress.com 

 

1 – Observe os mapas. 

 

ASTECAS 

 

MAIAS 
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INCAS 
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www.movimentoculturalgaiawordpress.com 

 

1 – A partir da comparação dos mapas da página anterior, localize e 

registre qual (quais) país (países) está (estão) localizado(s), 

atualmente, em regiões que pertenceram ao Império Asteca. 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 2 – Faça o mesmo em relação ao Império Inca. 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

 

http://www.mundoeducacao.com.br/historia-america/indios-sioux.htm 

http://mundoestranho.abril.com.br/materia/quais-eram-as-principais-

tribos-de-indios-do-velho-oeste http://www.brasilescola.com/historiag/os-

esquimos.htm 

 

Escolha dois desses povos e faça uma ficha no seu caderno com as 

seguintes informações: a) Forma de organizar o poder, economia/modos de 



sobreviver e religiosidade; a) Cole no seu caderno pelo menos duas 

imagens (atuais) dos povos que você escolheu para pesquisar. 
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No mapa da página anterior, estão representados os territórios habitados 

pelos povos asteca, maia e inca. Outras áreas da América também eram 

povoadas. Centenas de outros povos habitavam o continente. Por exemplo, 

na América do Norte, podemos citar os Inuítes ou Esquimós, como são mais 

conhecidos, os Dakota/Sioux, os Apaches e os Comanches. Sugestão de sites 

para consulta: 
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OS ASTECAS 

Os astecas ou mexicas chegaram à América Central vindos de uma região do 

Sudoeste do atual território dos Estados Unidos, chamada, à época, de 

Aztlan. De acordo com uma lenda, o deus da Guerra – Huitzilopochtli – 

mostrou aos astecas onde construir uma cidade. A ilha, sobre o lago 

Texcoco, onde foi fundada a cidade de Tenochtitlan, corresponderia a esse 

local, pois nela havia sido avistada a águia que, sobre o cactos, 

devorava uma serpente, como havia profetizado o deus da guerra. A 

fundação da cidade de Tenochtitlan deu início a um império que se impôs 

militarmente sobre todos os povos que habitavam a região. O poder 

político era exercido pelo monarca que, além de chefe político, era 

considerado um ser divinizado, chamado de Tlatoani (aquele que fala com 

os deuses). Em uma audiência com o Tlaotani, era necessário usar roupas 

muito simples e não erguer os olhos para ele. O principal auxiliar do 

governante era responsável pela aplicação das leis, cobrança de tributos, 

construções e abastecimento das cidades. 

 

http://clio.missouristate.edu 
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Somente algumas pontes permitiam o acesso à cidade de Tenochtitlan. Dessa 

forma, era quase impossível conquistar esta cidade. 

 

A cidade de Tenochtitlan em 1519. 
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1 – Pesquise, no dicionário, o significado da palavra teocracia. Após a 

pesquisa, responda se podemos afirmar que os astecas viviam uma 

teocracia. Justifique sua resposta. 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

 

A VIDA COTIDIANA DAS CRIANÇAS ASTECAS 



A partir dos sete anos, os filhos dos astecas frequentavam uma escola. Os 

filhos da nobreza eram destinados aos calmecacs e os filhos das camadas 

populares iam para os telpochcalli. Desde pequeno, o indivíduo tomava 

conhecimento do seu lugar naquela sociedade, sendo difícil a ascensão 

social. Nos calmecacs, as crianças realizavam trabalhos manuais e 

intelectuais, com uma rotina bastante dura. Além disso, participavam de 

jejuns,cumpriam penitências e faziam treinamentos com armas. Preparavam-

se para assumirem altos cargos no Estado ou para serem sacerdotes. Nos 

telpochcalli, as crianças das camadas populares recebiam educação para 

atividades práticas, principalmente a militar. Os meninos exercitavam-se 

com espadas e escudos, aprendiam a fazer escavação de canais, a limpar 

templos e a cultivar a terra. As meninas astecas casavam cedo, com 

maridos escolhidos pelos pais. As meninas eram estimuladas a terem muitos 

filhos por conta das guerras. Suas funções como esposa se limitavam aos 

ofícios domésticos como cozinhar, tecer e limpar objetos sagrados. 

Diferencie a educação oferecida nos calmecacs da educação oferecida nos 

telpochcalli. 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

 

1 – E, atualmente, no Brasil, você acredita que a educação propicia a 

ascensão social? Você conhece alguém que tenha ascendido socialmente pela 

sua dedicação aos estudos, investindo no seu progresso profissional? 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 

 

História - 7.º Ano 2.º BIMESTRE / 2013 

 

28 

 

2 – Pesquise o que diz a legislação brasileira atualmente sobre os 

castigos físicos praticados contra crianças. Registre aqui as suas 

conclusões. Peça ajuda ao seu Professor. 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________



_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 
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UM JOGO ASTECA Segundo a Professora Maria Ângela Barbato Carneiro, entre 

os indígenas mexicanos (olmecas, astecas e maias) o jogo era mais do que 

uma diversão. Tinha um caráter religioso. O mais conhecido e praticado 

era o jogo da pelota (bola). A bola, feita de látex, pesava entre 3 e 4 

quilos. A quadra, em forma de I, representava o universo, a bola, o sol 

em sua viagem diária pelo céu e as regras do jogo indicavam a luta do bem 

contra o mal. As crianças dessas civilizações aprendiam, no convívio com 

os adultos, o que nos leva a deduzir que as atividades dos pequenos 

confundiam-se com as dos mais velhos, uma vez que meninos e meninas os 

tinham como modelos a serem seguidos. Apesar da violência de algumas 

brincadeiras, sabe-se que, entre aqueles indígenas, os pais tinham muito 

afeto e consideração pelas suas crianças. (Disponível em: 

http://www.pucsp.br/educacao/brinquedoteca/downloads/OMEP) 
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OS INCAS 

Os incas, conhecidos como os filhos do sol por se julgarem descendentes 

do deus sol Inti, sucederam, na região das Cordilheiras dos Andes, grupos 

de tribos que habitavam a região como os waris, tiahuanacos e chimus. No 

século XIII, os incas conquistaram Cuzco e travaram lutas contra tribos 

vizinhas. No século XV, os incas conquistaram e definiram seu território, 

que se estendia da região andina até a zona litorânea do oceano Pacífico. 

Em 1525, o trono foi ocupado por Atahualpa. Este imperador acabaria sendo 

capturado e executado pelo conquistador espanhol Francisco Pizarro. O 

imperador recebia o título de Sapa Inca. A esposa do imperador era, 

geralmente, membro da própria família, sendo, muitas vezes, sua irmã. O 

Sapa Inca era temido e adorado como um deus, descendente do Sol, 

possuindo plenos poderes sobre a vida das pessoas. 1 – Observe a imagem 

ao lado. Quem seria a pessoa representada? Qual a relação dessa pessoa 

com o Sol? _________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 2 – ―No meu reino 

nenhuma ave voa, nenhuma folha oscila, se tal não for a minha vontade.‖ 

(Provérbio de um imperador inca). A partir da leitura do provérbio, 

apresente uma característica do governo inca. 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 



Você sabia? 

 

Glossário: região andina - região da Cordilheira dos Andes, localizada na 

América do Sul (andina – Andes). 
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www.guascatur.com 
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A VIDA COTIDIANA DAS CRIANÇAS INCAS 

Ao nascer, a criança inca era lavada com água fria, enrolada em uma manta 

e colocada em uma cova feita no chão. A chegada de uma criança inca era 

comemorada, pois era vista como uma futura força de trabalho. Quando 

completava 1 ano de vida, esperava-se que essa criança engatinhasse ou 

andasse. Aos 2 anos de vida, os cabelos da criança eram cortados, 

simbolizando o fim da infância. A partir daí, as crianças deveriam ajudar 

nas tarefas de casa e eram severamente castigadas caso se portassem mal. 

Aos 14 anos, os meninos eram vestidos com uma tanga e declarados adultos. 

Na sociedade inca, as escolas recebiam somente os filhos dos nobres. 

Aprendia-se sobre as leis, a arte da guerra, a religião. As crianças 

também estavam submetidas a castigos e exercícios físicos pesados. As 

crianças das camadas populares eram educadas pelos próprios pais, 

aprendendo a exercer o ofício dos pais. Leia abaixo os dizeres de um 

governante inca: ―Não é conveniente que os filhos dos plebeus recebam 

ensinamentos que só são apropriados aos nobres, para que as classes 

inferiores não fiquem arrogantes, pondo em risco o império. É suficiente 

que aprendam as profissões de seus pais, pois o governo não é de sua 

conta.‖ 

Disponível em MURATORI, Anita, SANTANA, Wendy. Filhos e filhos: as 

particularidades do ser criança no império inca e da construção da 

infância na Europa A m e r í n d i a volume 3, número 1/2007 

http://www.amerindia.ufc.br/articulos/pdf3/anita.pdf História - 7.º Ano 

2.º BIMESTRE / 2013 

 

1 – Por que o governante inca afirma que não é conveniente crianças não 

nobres frequentarem a escola? Discuta com seus colegas e formule sua 

resposta com uma justificativa pertinente. (Peça sempre ajuda ao seu 

Professor.) 

_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 2 – Essa pode ser uma forma de manter os 

privilégios de um determinado grupo? Justifique sua resposta. Seu 

professor irá auxiliá-lo. 

_________________________________________________________________________

________________________ 



_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 
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Museu argentino exibe múmias de crianças incas sacrificadas As três 

múmias, conhecidas como Crianças de Llullaillaco, descobertas em 1999, no 

topo de um vulcão da Argentina, serão exibidas a partir desta quarta-

feira no Museu de Arqueologia de Alta Montanha, na província de Salta 

(norte do país). As três valiosas peças arqueológicas de 500 anos de 

idade terão sua primeira mostra após um ato oficial de "apresentação 

mundial―. A Donzela, a Menina do Raio e o Menino foram achados, em março 

de 1999, no topo do vulcão Llullaillaco, nos Andes, a 6.739 metros de 

altitude. Com as múmias havia mais de 150 objetos, também exibidos no 

museu da cidade de Salta. As condições ambientais da alta montanha 

garantiram o excelente estado de preservação no qual foram achadas as 

múmias. Especialistas explicam que elas serão exibidas em vitrines, 

especialmente projetadas para reconstruir as condições ambientais do 

local, com uma temperatura de -20ºC, pouca exposição à luz e baixa 

pressão. O museu, criado para exibir o patrimônio, também oferecerá uma 

visita guiada virtual em seu site www.maam.culturasalta.gov.ar. 

Sacrifício Segundo os pesquisadores, que estudaram as peças, as Crianças 

do Llullaillaco foram sacrificadas numa oferenda dos incas a seus deuses, 

numa cerimônia chamada de Capacocha. Escolhidas por sua perfeição física 

e por sua condição política e social, as crianças foram conduzidas ao 

alto do vulcão, o "ponto mais próximo do Sol", para se transformarem em 

deuses atentos e protetores das comunidades sob o império inca. É o 

túmulo inca mais alto já encontrado. 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/ciencia/ult306u325906.shtml 

(adaptação) 

 

1 – Segundo o texto, que sacrifícios eram realizados pelos incas? 

Provavelmente, de que forma as crianças incas encaravam o sacrifício? 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 
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HERANÇAS DOS POVOS PRÉ-COLOMBIANOS 



Os povos pré-colombianos criaram pirâmides que eram construídas para 

templos sagrados. Nelas, os sacerdotes teriam maior proximidade com os 

deuses, segundo a crença. Os astecas foram responsáveis pela construção 

da Grande Pirâmide de Tenochtitlan, da Pirâmide de Tenaiuca e do Palácio 

de Montezuma. Construíram também represas, obras hidráulicas e de 

irrigação. Desenvolveram estudos astronômicos, organizando os calendários 

solar e lunar. Os astecas também desenvolveram um rico artesanato de 

pedras preciosas e criaram um sistema de escrita hieroglífica baseada em 

símbolos. Os incas se destacaram na arquitetura, com a construção de 

palácios, templos e fortalezas em cidades como Cuzco e Machu Picchu. 

Desenvolveram um sistema eficiente de transporte e comunicação através de 

estradas, pontes, balsas e correios. Os incas possuíam importante 

conhecimento de astronomia, o que permitiu o desenvolvimento de um 

calendário lunar que dividia o ano em 12 meses. Criaram um sistema de 

numeração decimal chamado quipu, desenvolvido a partir de cordões, com 

diferentes nós, presos a um cordão principal. 
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1- É correto afirmar que os povos astecas e incas possuíam um elevado 

nível de desenvolvimento tecnológico? Justifique sua resposta. 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

Incaglossary.com.br 

 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

Quipu, sistema de contagem inca. 

 

________________________________________________ 
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http://www.doismiledoze.com/incas-arte/ 

 

( ) 

 

( ) ( ) 

 

( 

 

) 

 

1 - Relacione as imagens às descrições abaixo: A – Templo, em formato de 

pirâmide, construído pelos astecas. B – Faca usada em sacrifícios incas. 

C – Artesanato asteca. D – Santuário de Machu Picchu – arquitetura inca. 
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http://viagem.uol.com.br/guia/cidade/machu-picchu--santuario-

historico.jhtm 



 

http://wikimedia.org/commons http://www.doismiledoze.com/incas-arte 
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POVOS INDÍGENAS DO BRASIL 

A maioria dos estudiosos concorda que os seres humanos ocuparam o 

território que hoje denominamos Brasil há pelo menos 60 mil anos. Alguns 

pesquisadores classificam os habitantes do território brasileiro que 

chegaram aqui, antes dos navegantes portugueses, de acordo com as 

ferramentas que usavam e o estilo de vida que tinham. Assim, temos: a) 

povos caçadores-coletores - ocuparam do sul ao nordeste do Brasil, entre 

60 mil e 2500 anos atrás. Habitavam cavernas, espaços abertos ou 

florestas. Usavam, para caçar, arcos e flechas, boleadeiras e 

instrumentos de pedra em forma de bumerangue (recurvada). Esses povos 

caçavam pequenos animais e também comiam peixes, moluscos e frutos 

silvestres. Expressavam-se por meio da arte rupestre que pode ser 

encontrada em inúmeras cavernas e áreas abertas no Nordeste; 

 

b) povos do litoral - habitaram as regiões litorâneas do Espírito Santo 

até o Rio Grande do Sul, há cerca de 6 mil anos. Viviam da coleta e se 

alimentavam dos animais que eram abundantes na orla marítima, como 

peixes, moluscos e crustáceos. Eles usavam o fogo e tinham vida 

seminômade. Sabiam fabricar arpões, anzóis de ossos e polir seus 

instrumentos. Nos locais que ocuparam foram encontrados enormes dunas 

(chamadas de sambaquis) formadas pelos restos dos animais que eles comiam 

e encontrados, também, artefatos; 
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c) povos agricultores - são os habitantes de cultura mais recente e 

ocuparam várias regiões do Brasil há 3500 anos, aproximadamente. 

Costumavam morar em cabanas ou casas subterrâneas. Alguns sabiam usar o 

barro para fazer cerâmica. Muitos extraíam da natureza corantes e 

substâncias medicinais. Para a maioria desses povos a mandioca era a 

principal base da alimentação. Outros produtos cultivados eram o milho, o 

feijão, a abóbora, a banana e outros. A caça, a pesca e a coleta de 

frutos da terra eram também praticadas. Você pode aprender muito sobre o 

passado e sobre o presente dos povos indígenas do Brasil nos sites 

abaixo: • • • • http://pibmirim.socioambiental.org 

http://www.funai.gov.br http://www.inbrapi.org.br 

http://www.tvintertribal.com.br 
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Glossário: boleadeira - aparelho para laçar animais em campo aberto e 

constituído de três esferas de pedra ou de ferro, forradas de couro e 

ligadas entre si por meio de cordas de couro. 

 

1- Os grupos humanos que habitaram as terras que depois se chamariam 

Brasil, durante milhares de anos, são agrupados pelos estudiosos em três 

grupos. Que critérios foram utilizados para esse grupamento? 

_________________________________________________________________________

______________________ 



_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

 

2- Esses grupos viveram nessas terras na mesma época? Justifique. 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 
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3- Faça uma ficha no seu caderno e organize os três povos conforme os 

critérios abaixo: •Localização no espaço. •Datação (localização no 

tempo). •Modo de sobrevivência. •Conhecimento/cultura. 
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Retome os dados da sua ficha e informe aqui uma característica comum dos 

povos que ocupavam a maior parte do território brasileiro, por volta do 

século X: ___________________________. A maioria dos grupos que aqui 

habitavam já conheciam a agricultura e eram muito diversos entre si. Para 

compreender melhor esse passado os pesquisadores passaram a considerar 

também a língua falada por esses povos. A comunicação falada e escrita é 

singular aos seres humanos. Seguindo as trilhas e vestígios de uma língua 

podemos aprender muito sobre a ocupação humana na Terra. As línguas 

indígenas do Brasil, e mesmo as extintas, são classificadas em quatro 

grandes grupos: os troncos linguísticos MACRO-TUPI e MACRO-JÊ; e as 

famílias linguísticas KARIB e ARUAK. Um tronco pode possuir diversas 

famílias. Acredita-se que o tronco MACRO-TUPI tenha surgido há milhares 

de anos no atual estado de Rondônia e que, há cerca de 5.000 anos, esses 

povos tenham se separado, provocando o surgimento de novas línguas que, 

por sua vez, se separaram novamente. Quando os portugueses chegaram ao 

nosso litoral, eles entraram em contato com diferentes povos, que tinham 

algo em comum: a origem tupi. A copa da árvore representa o tronco 

MACROTUPI. As raízes, as famílias, que originaram as fg línguas. Na 

família TUPI-GUARANI, por exemplo, encontramos atualmente 19 línguas, 

como o anambé, apiacá, guarani, cocama, teneteara, guajá etc. Uma língua 

pode ser falada por mais de um povo. É o caso do teneteara, falado pelos 

povos Guajajara e Tembé. As línguas tupinambá e tupi foram extintas e o 

avá-canoeiro pertence a um povo que só tem 7 indivíduos. Agora responda: 

Quantas famílias pertencem, atualmente, ao tronco tupi? ____ 10 

 

http://pibmirim.socioambiental.org 
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FIQUE LIGADO!!! 

Palavras oxítonas terminadas em i e u não levam acento: tupi, aweti, 

munduruku, tupari. 
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Pindorama 

(Palavra Cantada) 

 

Pindorama, Pindorama É o Brasil antes de Cabral Pindorama, Pindorama É 

tão longe de Portugal (...) Pindorama, Pindorama Mas os índios já estavam 

aqui Pindorama, Pindorama Já falavam tupi-tupi Só depois, vêm vocês Que 

falavam tupi-português Só depois com vocês Nossa vida mudou de uma vez 

(...) 

http://letras.mus.br/palavra-cantada/286863/ 

 

Pindorama é uma palavra tupi que significa ―terra das palmeiras‖. 

Palmeiras como inajá, pupunha, buriti, tucum, tucumã, pindoba, tucumaí. 

Em Pindorama, todos os dias eram dos índios, e também dos papagaios, dos 

tamanduás, dos gaviões. E do urubu-rei, da jaguatirica, da ariranha, do 

jacaré-depapo-amarelo, do peixe-boi, do lobo-guará, do macacoprego e do 

mutum. Pindorama era como os diferentes povos que aqui viviam nomeavam 

essa terra que hoje chamamos de Brasil. (CASTANHA, Marilda. Pindorama: 

terra das palmeiras SP, Cosac Naify, 

2008 Adapt.) 

 

Veja o que diz a jovem indìgena Daiara Tukano: ―Somos 240 povos e falamos 

183 línguas distintas. Somos 817.963 autodeclarados ao IBGE, mas somos 

mais. Somos mais nos 74 pontos isolados nas florestas onde o IBGE não 

chega e somos mais nas cidades onde a sociedade teima em não nos 

reconhecer, onde muitos de nós deixaram de reconhecer nossa origem e 

nossa cultura.‖ 

Fonte: http://blogueirasfeministas.com/2012/10/a-resistencia-dos-

guaranikaiowa 

 

1) Na última frase do seu depoimento, Daiara denuncia a perda de 

identidade de muitos povos indígenas. Em grupo, elabore um breve texto 

sobre as possíveis consequências da perda da identidade indígena para o 

próprio grupo e para o nosso pais. Lembre-se de contar com o auxílio do 

seu Professor. 
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O tupi era falado pelos diversos povos (Tamoios, Tupinambás, Temiminós, 

Potiguaras, Caetés, Tabajaras, Tupiniquins etc.) que habitavam o nosso 

litoral quando os exploradores portugueses aqui chegaram. Por conta 

disso, muitas palavras da língua tupi foram incorporadas à nossa língua 

oficial, o português. Esse contato mais permanente com os povos tupis, 

fez com que se criasse uma visão geral dos povos indígenas do Brasil, a 

partir da cultura tupi. Mas isso é uma distorção. É fato que, nesses 

últimos quinhentos e treze anos de contato, muitas culturas desaparecem, 

mas mesmo assim, ser indígena no Brasil é muito mais que manter a cultura 

tupi. Até porque a maioria dos povos tupis não existe mais. 
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POVOS INDÍGENAS DO BRASIL: MODOS DE VIVER 

As casas De acordo com cada povo, a casa pode possuir diversas funções. 

Ou ser apenas o lugar onde se mora ou também o lugar onde acontecem os 

rituais. Para vários povos, a casa é das mulheres. Um local onde elas 

possuem poder absoluto. Na casa, pode morar, apenas, a família nuclear 

(pai, mãe e filhos) ou a família extensa (pai, mãe e filhos, avós, 

primos, tios etc.). Mesmo nesse espaço, cada família tem seu lugar 

reservado e pede permissão para entrar no espaço do outro grupo familiar. 

As casas costumam ser muito confortáveis, com ventilação e luz 

suficientes e construídas de forma a refrescar durante o dia e aquecer 

durante a noite. Também para aquecer e para espantar insetos, mantém-se 

fogo aceso dentro da casa à noite. Geralmente, elas são construídas de 

caibros (sustentação), cipós (amarração) e palha de palmeiras 

(cobertura). Cada povo nativo constrói suas casas, obedecendo a 

diferentes padrões. Veja alguns abaixo. As aldeias Os povos nativos de 

nosso território organizavamse em aldeias. A forma das aldeias e a 

quantidade de casas de cada aldeia variava de acordo com cada grupo. Os 

povos seminômades não possuíam aldeia fixa, migrando de acordo com as 

estações do ano. As aldeias podiam ser: 

 

1 

 

2 

 

3 
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1) ALDEIAS CIRCULARES As casas são dispostas em círculos. No espaço 

interno, ocorrem as principais cerimônias e as atividades comunitárias. É 

construída sobre uma elevação, nas áreas próximas a rios e a florestas. 

2) ALDEIAS RETANGULARES São aldeias construídas em forma de U, com as 

casas dispostas em torno de um pátio central. 3) ALDEIAS LINEARES As 

casas ficam dispostas paralelamente umas às outras, podendo ocorrer 

arruamentos formados por fileiras de casas. 

 

MUNDURUKU, Daniel. Casas de Índio. São Paulo: Calis Ed. 2010 (Repare que 

o sobrenome do autor, se refere ao tronco tupi da tribo a qual ele 

pertence). 
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Glossário: arruamentos – conjunto de ruas. 

 

O trabalho ―Nas aldeias indìgenas, todos ajudam, todos aprendem. 

Geralmente, as mulheres plantam e colhem, preparam os alimentos, cuidam 

dos filhos. Em muitos povos - não em todos, porque alguns povos não são 

caçadores – os homens cuidam da caça e da pesca e também confeccionam, 

com habilidade e arte, utensílios de que precisam como arcos, tacapes, 

canoas e armadilhas para caçar e pescar. As crianças também participam da 

vida da aldeia, ajudando as mães, acompanhando os adultos nas roças e na 



coleta de alimentos na mata, brincando com miniaturas de objetos como 

cestos, arcos, flechas e recebendo de todos atenção e respeito.‖ 

(CASTANHA, Marilda. Pindorama: Terra das palmeiras. São Paulo Cosac 

Naify, 2008. adapt.) 1) Numere as tarefas comuns, exercidas nas 

sociedades indígenas, de acordo com a divisão sexual ou natural do 

trabalho. Coloque (F) para trabalho feminino, (M) para o trabalho 

masculino. 

 

• Organizar atividades coletivas de colheita ou de conservação de 

alimentos (defumação de peixes em quantidade, conservação de pinhões na 

água etc.) ( 

 

) 

 

• Organizar ações coletivas relacionadas à pesca (pesca com timbó). ( ) ) 
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• Coleta que exija maior destreza e força fìsica como derrubar • Coletar 

frutas, cocos, larvas, verduras do mato etc. ( pinhões e castanhas, 

cortar palmitos, coletar mel e cortar • Produzir meios de caçar e pescar 

(arcos e flechas, folhas de palmeira. ( ) armadilhas etc). ( ) • Preparar 

terrenos para aldeia ou para roça. ( ) • Assistência às gestantes e ao 

parto. ( ) 

 

• Preparar os alimentos, o que inclui a divisão dos animais caçados, a 

fabricação de farinhas e de bebidas. ( ) • Produzir cerâmica, fios, 

redes, tecidos e roupas. ( • Produzir enfeites delicados para o corpo. ( 

) ) 

 

• Construir casas permanentes e construir abrigos em acampamentos. ( ) 

•Plantar e semear. ( ) ) ) 

 

•Colher os produtos das roças. ( •Providenciar a caça e a pesca. ( 

 

• Produzir instrumentos de madeira ou pedra, como pilões e mãos de pilão. 

( ) 
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Adaptado - D‘ Angelis, Wilmar. Veiga. Juracilda. O trabalho e a 

perspectiva das sociedades indígenas no Brasil disponível em 

www.portalkaingang.org 

 

A TERRA É A GRANDE MÃE ―Os povos indìgenas têm um profundo respeito pela 

terra. Eles a consideram como uma ―grande mãe‖ que os alimenta e dá vida, 

porque é dela que tiram todas as coisas de que precisam para sua 

sobrevivência física e cultural. Para eles, a terra não é apenas vista 

como um bem a ser explorado e depredado,mas como algo vivo, possuidor de 

um espírito protetor, um guardião. Além disso, os nativos guardam um 

profundo respeito pela terra por ela ser a morada dos mortos e de todos 

os espíritos ancestrais que equilibram o universo. É por tudo isso que a 

terra é tão importante para as populações indígenas. Sem ela, o povo não 

se sustenta nem fìsica nem espiritualmente.‖ 



(Retirado de MUNDURUKU, Daniel. Coisas de Índio. São Paulo: Callis 

Editora, 2010.) 

 

http://upload.wikimediacommons.org 

 

Modelo de ocupação da terra pelos povos nativos. Aldeia no Parque Xingu, 

povo Kuikuro. 
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1) Aponte as principais razões para a terra ser associada a uma grande 

mãe entre os povos indígenas. 

_________________________________________________________________________

_________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________ 2) Explique a afirmativa abaixo. a) Sem a terra 

um povo indígena não se sustenta espiritualmente . 

_________________________________________________________________________

_________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________ 3) Observe a imagem da aldeia indígena acima e, 

a partir dos conhecimento adquiridos até aqui, liste todas as 

possibilidades de sobrevivência que o uso correto da terra/natureza pode 

oferecer a essa aldeia. 

_________________________________________________________________________

_________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 
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A MANDIOCA 

Essa raiz era a base da alimentação de muitos povos indígenas e foi 

inserida na cultura alimentar do brasileiro, de Norte a Sul. 

http://www.embrapa.br/imprensa/noticias 

 

Quando os colonizadores portugueses entraram em contato com os povos 

indígenas, constataram que era comum a utilização de uma planta. Da sua 

raiz, eles faziam a farinha e diversos alimentos. Essa planta tem 

diferentes nomes, sendo os mais conhecidos mandioca ou aipim. Que outros 

nomes ela recebe? Você poderia citá-los? ________________________________ 

________________________________ ________________________________ 

 

Já se sabe que os mitos, assim como as lendas e fábulas, são criações 

humanas e servem para dar sentido a nossa vida, explicar uma situação 

vivida ou o estado de coisas. Pois bem! Os diferentes povos indígenas, 



que habitavam o território brasileiro, antes de 1500, também tinham e têm 

os seus próprios mitos, lendas e fábulas. Veja como três povos explicam o 

surgimento da mandioca, conforme pesquisa do folclorista Câmara Cascudo: 

 

hoje contam com 1955 pessoas, um casal teve dois filhos, Atiolô e 

Zôkôôiê. Atiolô, a menina, era desprezada pelo pai que se comunicava com 

ela só por assobios. Muito triste, a menina quis morrer e pediu para ser 

enterrada viva. Sua mãe a enterrou na mata, onde era de seu agrado. 

Passado algum tempo, a mãe ouviu um grito, correu até o local do enterro 

e descobriu uma nova planta. Kôkôtêrô, a mãe, cuidou da planta e depois a 

tirou do solo, descobrindo a mandioca. 
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929 indivíduos, um veado salvara o bagadu (uma espécie de peixe) e este, 

para recompensá-lo, deu-lhe mudas de mandioca que tinha escondidas na 

beira do rio. O veado não queria dividir com os humanos a raiz, que tinha 

o seu interior branco, mas Keri, o herói dos bacairis, conseguiu pegá-la 

e distribuiu entre a

um chefe indígena apareceu grávida, sem que ele descobrisse o causador da 

desonra. A moça dizia não ter tido relação com homem algum. O pai tinha 

decidido matá-la, mas em um sonho foi aconselhado por um homem branco a 

não matar a moça, porque ela era inocente. A moça deu a luz a uma menina 

branca, causando surpresa na aldeia e nos povos vizinhos que passaram a 

visitar a criança. A criança, que recebeu o nome de Mani, morreu com 

menos de um ano, sem mostras de doença e dor. Mani foi enterrada dentro 

da própria casa, segundo o costume do povo. Passado algum tempo, brotou 

da cova uma planta que, por ser inteiramente desconhecida, deixaram de 

arrancar. Cresceu, floresceu e deu frutos. Os pássaros que comeram os 

frutos se embriagaram, e este fenômeno, desconhecido dos índios, 

aumentou-lhes a superstição pela planta. A terra afinal fendeu-se, 

cavaram-na e reconheceram, na raiz, o corpo de Mani. Comeram-no e assim 

aprenderam a fazer uso da mandioca. (Adapt. CASCUDO. Câmara. Dicionário 

do Folclore Brasileiro RJ:Ediouro, s/d. verbete: mandioca). 1) Explique 

por que as três narrativas acima são chamadas de mito, lenda. 

_________________________________________________________________________

__________________ 

_________________________________________________________________________

__________________ 

_________________________________________________________________________

__________________ 

_________________________________________________________________________

__________________ 2) Das três narrativas, quais você já conhecia? A 

história contada acima está igualzinha ou tem alguma diferença? Tratando-

se de narrativas orais, com séculos de duração, é possível que elas se 

perpetuem entre os povos sem qualquer alteração? Por quê? 

_________________________________________________________________________

__________________ 



_________________________________________________________________________

__________________ 

_________________________________________________________________________

__________________ 

_________________________________________________________________________

__________________ 

_________________________________________________________________________

__________________ 3) O que as narrativas têm de semelhante? O que isso 

significa? 

_________________________________________________________________________

__________________ 

_________________________________________________________________________

__________________ 

_________________________________________________________________________

__________________ 
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Retome, aqui, conceitos e noções sobre os povos nativos da América. Em 

seguida, complete a cruzadinha da página seguinte. VERTICAIS 1. Como os 

diferentes povos do tronco tupi nomeavam essa terra que hoje se denomina 

Brasil: _________________________ 2. Nome comum dado pelo explorador 

europeu aos moradores da América na época do descobrimento: 

______________________. 3. Povo do tronco Tupi: 

______________________________. 4. Os povos asteca e inca elaboraram 

calendários, construíram templos, estradas, ou seja, se destacaram na 

______________________ e na arquitetura. 6. Nome do último imperador 

inca: _____________________. 11. Nome dado à comunidade indígena, 

organizada em determinado espaço: _________ . 13. Órgão federal 

responsável por fazer o recenseamento da população brasileira:________ . 

 

HORIZONTAIS 5. Muitos pesquisadores concluíram que os grupos humanos 

chegaram à América de duas maneiras: navegando ou ______________________. 

7. Família linguística indígena do Brasil: ____________________________. 

8. Na cultura indígena, o trabalho está organizada conforme o 

_____________. 9. Astro celeste adorado pelo povo inca 

_____________________. 10. Os povos _______________ e asteca formaram 

sociedades complexas no continente americano com o poder centralizado e o 

culto divino ao soberano . 12. As dunas formadas pelos restos dos 

crustáceos e peixes deixados pelos antigos habitantes do litoral 

brasileiro são chamadas de ________________________. 14. Conhecendo a 

história das escolas astecas constata-se que naquela sociedade havia 

____________________________ social. 15. A ___________________________ é 

planta conhecida pelos indígenas e que se tornou popular na alimentação 

do povo brasileiro. 
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http://www.doismiledoze.com/incas-arte 
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Combine com seus amigos ou familiares e assista aos filmes estrelados 

pela indiazinha Tainá. É diversão garantida e você ainda aprende mais 

sobre os povos indígenas da Amazônia. Mas atenção: verifique sempre a 

indicação etária (por idade) dos filmes. 

 

A CENTRALIZAÇÃO POLÍTICA E A FORMAÇÃO DOS ESTADOS MODERNOS 

Se voltássemos no tempo e desembarcássemos na Europa do ano 1000, 

Europa Centro-Ocidental onde vigorava o sistema feudal, cuja 

característica importante era a 

Oriental em que valia o Império Bizantino ou o Império Romano do Oriente. 

No caso particular da Europa Feudal, se avançássemos um pouco mais no 

tempo, descobriríamos que diversos fatores modificariam aquela sociedade, 

como a expansão das cidades e das atividades comerciais e os 

acontecimentos críticos que resultaram em guerras, fome e doenças, 

caracterizando a crise do século XIV. No decorrer dos séculos seguintes, 

os grupos sociais passariam a se reorganizar frente às transformações. 

Nesse cenário, destaca-se a figura do rei. Durante o feudalismo, o poder 

político estava distribuído entre os senhores feudais, ou seja, o poder 

era descentralizado. O que unia os europeus era a religião, com a forte 

presença da Igreja na vida das pessoas. Mas, durante a crise e depois 

dela, alguns reis iniciaram um projeto de fortalecimento do seu poder, 

apoiados pela burguesia mercantil que tinha os seus interesses 

particulares. Foi o projeto de fortalecimento do poder de alguns reis que 

aproveitaram da crise para centralizar os feudos sob o seu comando. 

Assim, surgiam territórios únicos nos quais as decisões políticas, 

econômicas, administrativas, sociais e culturais passaram a ser tomadas 

estados, tributos, leis e moedas únicas. Essa era uma reivindicação 

antiga dos burgueses que reclamavam dos inúmeros tributos e moedas 

aplicados em cada feudo. Os reis que tomaram essa iniciativa receberam 

exército real, inicialmente pago com os investimentos da burguesia e, 

depois, pelos impostos arrecadados. Como o poderio militar dependia do 

dinheiro dos tributos, os reis passaram a beneficiar comerciantes com 

leis protetoras (moeda única e tributos pagos somente ao rei, 

os reis podiam cobrar pela paz, justiça, segurança e o ‗bem-comum‘ dos 

súditos. Assim, esses reis passaram a ter o ―monopólio da força‖ 

(exército) e ―da justiça‖ (fazendo e aplicando as leis). 

 

E que projeto foi esse? 
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1) Informe a principal característica do poder na época da Idade Média da 

Europa Centro-Ocidental. 



_________________________________________________________________________

__________________________ 

_________________________________________________________________________

__________________________ 

_________________________________________________________________________

__________________________ Aprendemos no bimestre passado que a sociedade 

feudal estava organizada em ordens ou estamentos. Em qual delas o rei se 

encontrava? E a burguesia? 

_________________________________________________________________________

__________________________ 

_________________________________________________________________________

__________________________ 3) Leia o documento histórico com atenção. 2) 

 

Dom Afonso pela graça de Deus rei de Portugal e do Algarve (...) vendo 

que Beringel Omberte me pedia por si e pela dita Companhia dos Bardos e 

pelos mercadores da sobredita cidade de Florença e querendo-lhes fazer 

graça e mercê, tendo por bem e mando que os sobreditos mercadores que 

vieram à minha terra, que venham e morem e andem seguros por todo o seu 

senhorio por mar e por terra, assim eles com seus haveres e mercadorias 

(...). E eu lhes devo assinar lugar em que morem e em que possam fazer 

loja (...).‖ 

(Carta de Privilégios de 1338, em que o rei português Afonso IV autorizou 

a instalação de comerciantes em Lisboa, citado em MARANHÃO, Ricardo. 

ANTUNES, Maria F. ―Trabalho e civilização: do Ocidente ao Oriente‖ Vol. 

2. 1ª. Edição. SP: Moderna, 1999) 
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a) Qual a data e a finalidade do documento? 

_________________________________________________________________________

__________________________ 

_________________________________________________________________________

__________________________ b) Qual o grupo social beneficiado pelo 

documento? 

_________________________________________________________________________

__________________________ c) Ao garantir segurança por mar e terra e 

autorizar a instalação de lojas em Lisboa, o rei de Portugal mostrava o 

seu interesse em transformar a região em um grande centro de comércio. 

Que vantagens D. Afonso IV poderia obter com essa atitude? 

_________________________________________________________________________

__________________________ 

_________________________________________________________________________

__________________________ 

_________________________________________________________________________

__________________________ 
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A FORMAÇÃO DOS ESTADOS IBÉRICOS 

Portugal e Espanha foram os primeiros Estados Modernos que surgiram. Os 

dois países ficam na Europa, mais precisamente na Península Ibérica. 

http://www.imagens-terra.com/images/europa-imagem.jpg 

 

Breve história da Península Ibérica 



 

Península quer dizer quase ilha e caracteriza-se por ser uma extensão de 

terra cercada pelo mar por três lados e ligada ao continente pelo istmo. 

A Península Ibérica fica na parte mais ocidental da Europa e é banhada 

pelo Oceano Atlântico e pelo mar Mediterrâneo. Está separada do 

continente africano pelo estreito de Gibraltar e ligada ao resto da 

Europa pelo istmo que forma a cordilheira dos Pirineus. 

 

Península Ibérica Imagem de satélite do mapa da EUROPA 

 

Iberos, Lusitanos, Celtas e Celtiberos são exemplos de povos que 

habitaram a Península Ibérica há milhares de anos. Ibéria era como os 

gregos antigos denominavam aquela região. Depois, com a conquista romana, 

a partir de 218 a.C., a península passou a ser conhecida como Hispânia. 

Já os muçulmanos, no período em que estiveram na região (séculos VIII ao 

XV), denominavam-na de Al-Andalus, o Paraíso, em árabe. 

http://www.macroevolution.net/images/acheuleanbiface-500-412-35.jpg 

 

Biface- instrumento de pedra-polida de 350.000 a.C. Foi encontrado na 

Espanha, na cidade de Atapuerca. Servia para quebrar, cortar, raspar, 

cavar, perfurar, bater. 
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1) 2) 

 

Circule a Península Ibérica nas duas imagens abaixo. Delimite o 

território português e o espanhol, no mapa, com caneta ou lápis vermelho. 

3) Informe o oceano e o mar que banham a Península Ibérica. 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 4) Defina 

península. ______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

http://upload.wikimedia.org/commons 

 

(b) 

 

http://moodle.cmpa.tche.br 

 

(a) 

 

França 
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Espanha 

 



Saiba mais sobre a pré-história e a Antiguidade da península Ibérica, 

pesquisando nos sites abaixo: http://www.scoop.it/t/historia3 e 

http://chc.cienciahoje.uol.com.br/as-origens-deportugal 
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A RECONQUISTA DA PENÍNSULA IBÉRICA OU A EXPULSÃO DOS MUÇULMANOS 

A maior parte da Península Ibérica ficou sob o domínio muçulmano durante 

a Idade Média. Os cristãos dominavam apenas o norte da região e formaram 

os reinos de Leão, Castela, Navarra e Aragão. O processo de retomada da 

Península Ibérica pelos cristãos começou ainda no século VIII, mas foi a 

partir do século XI que a chamada guerra da Reconquista se intensificou. 

No entanto, os conflitos entre islâmicos e cristãos ibéricos duraram até 

o século XV, com a vitória definitiva dos cristãos, em 1492, com a tomada 

da cidade de Granada, último reduto dos muçulmanos. Portanto, na formação 

dos Estados Modernos, português e espanhol, além das transformações 

urbanas e comerciais ocorridas no final da Idade Média, as forças 

políticas reunidas para fazer a chamada Reconquista foram importantes. 1) 

Cite o nome e a localização dos reinos cristãos presentes na Península 

Ibérica entre os séculos IX e X. ________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 2) Entre os séculos IX e X, Leão 

e Castela formavam reinos distintos. Observe o último quadro, de 1492. O 

que aconteceu? Qual a possível razão? 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

Fonte: Atlas Histórico Escolar – 7ª edição – Rio de Janeiro 
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A FORMAÇÃO DE PORTUGAL 

O território português original era uma pequena faixa de terra retomada 

pelos cristãos, sob o comando de Afonso VI, rei de Leão e Castela. O rei 

passou a administração do território reconquistado ao nobre francês 

Henrique de Borgonha, em reconhecimento ao seu empenho na luta contra os 

muçulmanos. Portanto, Henrique de Borgonha tornarase vassalo de Afonso 

VI. A região situada entre os rios Minho e D‘Ouro recebeu o nome de 

Condado Portucalense. Em 1139, Dom Afonso Henriques (filho de Henrique de 

Borgonha) tornou independente o condado, dando início ao reino de 

Portugal. Precavido, o novo rei buscou a ajuda da Igreja. Em 1179, o papa 

reconheceu o novo reino, mediante uma oferta de mil moedas de ouro. 

Afonso Henriques tratou de povoar o território, concedendo benefícios, 

como a isenção de taxas aos servos e aos burgueses e a concessão de 

privilégios aos nobres e à Igreja, distribuindo castelos e terras. A boa 



localização geográfica, aliada à consolidação de rotas marítimas, que 

ligavam o Mar do Norte ao Oceano Atlântico, fizeram da região uma área 

comercial próspera, com destaque para as cidades de Lisboa e Porto. O 

forte apoio da burguesia comercial ao rei Dom Afonso garantiu sucessivas 

vitórias sobre os muçulmanos. Dessa forma, o território português se 

ampliou, havendo um estímulo ao povoamento. Assim, surgiram novos 

consumidores e o poder do Rei aumentou ainda mais . Em 1383, morre o 

último monarca da dinastia de Borgonha, Dom Fernando. Sem deixar 

herdeiros, sua sucessão foi conturbada, devido ao interesse do reino de 

Leão e Castela em voltar a dominar o território português. Resulta dessa 

disputa a Revolução de Avis que coroou o meio-irmão de Dom Fernando, Dom 

João, Mestre de Avis, defensor dos interesses dos burgueses. D. João 

organizou um governo forte, centralizador e voltado para os interesses 

mercantis e expansionistas. O seu reinado vai inaugurar a Dinastia de 

Avis, que governaria o país até 1580. Os governantes dessa dinastia 

ficaram conhecidos mundialmente pelos feitos das Navegações Europeias nos 

séculos XV e XVI. Informe o papel dos governantes, cujas imagens estão ao 

lado, na formação do Estado Moderno português. 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ Dom João, 

mestre de Avis D. Afonso Henriques 
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http://upload.wikimedia.org/commons 

 

2 

 

vidaslusofonas.pt 
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A FORMAÇÃO DA ESPANHA 

Ocorreu na mesma época em que o vizinho Portugal já havia definido suas 

fronteiras, expulsado os muçulmanos, consolidado o poder do rei e 

iniciado suas aventuras de navegação e descobrimentos. A formação dos 

reinos que originaram a Espanha, também esteve ligada à luta para a 

expulsão dos muçulmanos, empreendida pelos reinos cristãos de Leão, 

Castela, Navarra e Aragão. Foi a partir do casamento de Isabel, irmã do 

rei de Castela e Leão, com Fernando, herdeiro do reino de Aragão, em 

1469, que a unificação desses reinos se consolidou, possibilitando o 

domínio desses monarcas sobre uma vasta extensão de terras, formando o 

núcleo que depois resultaria no Estado Moderno espanhol. Motivados por um 

forte sentimento religioso (de luta contra os infiéis) e pelo objetivo de 

vencer a Guerra da Reconquista, Fernando e Isabel vão ter um importante 

papel na expulsão total dos muçulmanos da Península Ibérica, em 1492 



(tomada da cidade de Granada). Tal empenho fez com que se tornassem 

conhecidos como os REIS CATÓLICOS. O centro do poder real foi 

estabelecido em Castela, no final do século XV, por ser a área mais 

desenvolvida e com a maior população (em torno de 5 a 7 milhões de 

habitantes) da Hispânia. O reino de Navarra foi incorporado à Castela 

poucos anos depois. Inicia-se, então, um processo de centralização e de 

amplo fortalecimento do poder real. Houve tentativas de estabelecimento 

de uma moeda única, de um sistema tributário unificado e de uma 

legislação que atendesse aos interesses dos mercadores e da nobreza. 

Estavam lançadas, assim, as bases do que faria do reino espanhol a 

primeira grande potência da Europa do século XVI. 

http://upload.wikimedia.org/commons 

 

Fernando e Isabel, os reis católicos 
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1- Verifique se você compreendeu o processo de formação dos estados 

português e espanhol, realizando as atividades abaixo. Concorde ou 

discorde das afirmativas. Justifique a sua resposta. Você pode usar 

trechos dos textos lidos. b) A Revolução de Avis, iniciada em 1383, 

manteve a independência e a unidade do reino de Portugal. 

_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ a) A atuação da burguesia (mercadores e 

banqueiros) foi relevante na formação de Portugal. 

_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ c) O processo de formação do Estado Moderno 

espanhol foi anterior ao português e não esteve influenciado pela Guerra 

da Reconquista. ____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

www.trabalhonota10.com.br. 
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2) Qual o nome da embarcação ao lado? Que importância ela teve para a 

projeção política e comercial de Portugal ao longo do século XV? 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 
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Glossário: suserano – senhor de um feudo de que outros dependiam. 

 

Caro estudante! Esperamos que você tenha gostado de seus estudos de 

história neste bimestre. No próximo bimestre, você vai conhecer e estudar 

outras épocas, outros povos e culturas. A viagem pela história é sempre 

uma aventura repleta de emoção e novos conhecimentos! Abaixo, seguem 

indicações de sites que você pode consultar, pesquisar e conhecer! 

 

HISTÓRIA do MUNDO 

www.historiadomundo.com.br http://www.brasilescola.com 

 

www.educopedia.com.br 
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Caro aluno/aluna, Nesse bimestre vamos conhecer uma série de 

transformações ocorridas entre os séculos XV, XVI e XVII que afetaram 

profundamente a história do nosso planeta, marcando o nascimento da Idade 

Moderna. Foi nesse momento que os europeus lançaram-se por diversas 

regiões do mundo a bordo de navios, estabelecendo rotas comerciais que 

alcançavam desde o Japão até a América, onde encontraram grandes Impérios 

como o Asteca e o Inca, formados por milhões de indivíduos. Também foi 



nesse período que a Cristandade ocidental se dividiu em diversas Igrejas, 

e que o continente europeu passou pelo chamado ―Renascimento Cultural‖, 

que consagrou artistas como Leonardo da Vinci, Rafael Sanzio, 

Michelangelo Buonarroti e Donatello. Bons estudos! 

 

Nesse bimestre, sugerimos que você consulte esses sites para complementar 

os seus estudos. * portaldoprofessor.mec.gov.br * www.brasilescola.com * 

chc.cienciahoje.uol.com.br * www.educopedia.com.br 

www.brasilescola.com www.educopedia.com.br 
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A EXPANSÃO MARÍTIMA IBÉRICA 

O processo de centralização política, ocorrido no continente europeu, 

teve, como pioneiros, os países da Península Ibérica, resultando na 

formação dos reinos de Portugal e Espanha respectivamente nos anos de 

1139 e 1492. Depois disso, os reinos de Portugal e Espanha se lançaram ao 

mar, entrando em contato com terras, plantas, animais e povos até então 

desconhecidos por eles. O que levou portugueses e espanhóis a realizarem 

viagens longas e penosas a bordo de caravelas e naus que sempre corriam o 

risco de não completarem seus percursos? Não houve uma causa única. Na 

verdade, o que os moveu foi uma mistura de ambições e interesses 

diversos. Por um lado, os comerciantes desses países estavam ansiosos por 

explorar as riquezas de além-mar, como os escravos da costa ocidental da 

África, os produtos tintoriais (pau-brasil) das Ilhas Atlânticas e as 

especiarias e outros produtos do Oriente – tomando das cidades 

mediterrâneas de Gênova e Veneza o controle desse lucrativo comércio. Por 

outro lado, havia os interesses religiosos destes reinos cristãos, que 

pretendiam continuar a combater os infiéis (muçulmanos) e conquistar 

novos fiéis (indígenas, africanos não islamizados e asiáticos) para o 

seio da Cristandade. Tocar e trocar: essas duas palavras sintetizam o 

principal legado deixado pelas navegações. Desde então, povos e culturas, 

em diferentes partes do mundo, tocavam-se e trocavam entre si! 
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A TECNOLOGIA A SERVIÇO DA EXPANSÃO 

O termo tecnologia se refere ao conhecimento científico e técnico 

empregado na produção de ferramentas e materiais e à elaboração de 

métodos e processos utilizados na resolução de problemas científicos ou 

cotidianos. Hoje, falamos em tecnologia quase sempre para nos referirmos 

a computadores, aparelhos celulares, tablets e televisores de última 

geração. No entanto, a tecnologia está presente há milhares de anos na 

vida dos homens. A roda, por exemplo, foi uma tecnologia criada há, 

aproximadamente, 5500 anos pelos mesopotâmios. Durante a expansão 

marítima, a tecnologia teve um papel fundamental, especialmente no que se 

refere ao desenvolvimento dos instrumentos que auxiliavam os navegadores 

a se orientar em suas viagens por mares desconhecidos. Abaixo, você pode 

ver três desses instrumentos. Ao lado deles, há as descrições e algumas 

informações referentes a cada um deles. No entanto, as imagens e os 



textos que correspondem a elas estão embaralhados. Estabeleça a relação 

correta entre eles, ligando o instrumento ao texto que o define. 

Wikimedia Commons 

 

Instrumento criado na Antiguidade para medir a altura dos astros acima do 

horizonte. Foi utilizado, durante séculos, como instrumento para a 

navegação. Era formado por um disco de latão graduado na borda, um anel 

de suspensão e um ponteiro. 

 

Bússola 

Wikimedia Commons 

 

Instrumento que consiste em um quarto de círculo graduado em que está 

fixo um fio de prumo. A sua função é a medição da altura, que é a 

distância angular de um objeto em relação ao horizonte. Foi o primeiro 

instrumento de medição de altura utilizado na navegação. 

Astrolábio 

 

Instrumento de navegação e orientação baseado em propriedades magnéticas 

dos materiais ferromagnéticos e do campo magnético terrestre, indicando 

sempre o norte geográfico do planeta. Foi inventada na China, por volta 

do século IV a. C., e chegou à Europa por intermédio dos árabes. 

Quadrante 
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AGORA, É COM VOCÊ 

 

!!! 

 

MAPA DA EXPANSÃO PORTUGUESA 

 

Assinale no mapa os locais indicados abaixo, seguindo as instruções: a) o 

norte da África (pintar de cinza); b) a costa ocidental africana (pintar 

de roxo); c) o Cabo Bojador (assinalar com um X e escrever Cabo Bojador 

ao lado); d) a costa oriental da América do Sul (pintar de verde); e) o 

Cabo das Tormentas/ Boa Esperança (assinalar com um X e escrever Cabo das 

Tormentas/ Boa Esperança ao lado); f) as Índias alcançadas pelos 

portugueses (pintar de amarelo). 
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A EXPANSÃO PORTUGUESA 

Os portugueses foram os primeiros europeus a empreender viagens pelo Mar 

Tenebroso (Oceano Atlântico). Foram também os primeiros a dobrar os cabos 

Bojador e das Tormentas (que foi rebatizado como Cabo da Boa Esperança), 

e a alcançar as Índias através dos oceanos Atlântico e Índico. A expansão 

portuguesa foi voltada para distintas regiões do planeta e obedeceu a 



diversas motivações. No caso do norte da África, o objetivo era derrotar 

os infiéis muçulmanos, de acordo com o espírito das cruzadas que já havia 

estado presente nas guerras de Reconquista. A costa ocidental da África 

interessava em função da presença de escravos e especiarias. As Índias (o 

sudeste asiático) foram, a partir de meados do século XV, o alvo 

principal dos esforços lusitanos em função da presença, nessa região, de 

um sem número de especiarias e outros produtos de altíssimo valor no 

mercado europeu. Por fim, a porção oriental da América do Sul tornou-se 

fornecedora de pau-brasil (produto tintorial de alto valor no mercado 

europeu) e entreposto estratégico utilizado nas viagens para as Índias, 

além de ter se transformado num fértil campo para os missionários 

dedicados à tarefa de converter os pagãos ao cristianismo. As principais 

viagens marítimas portuguesas foram aquelas comandadas por Gil Eanes 

(1434), Bartolomeu Dias (1487), Vasco da Gama (1498) e Pedro Álvares 

Cabral (1500). Gil Eanes foi pioneiro ao conseguir dobrar o Cabo Bojador, 

após uma série de expedições fracassadas enviadas pelo Infante Dom 

Henrique. Bartolomeu Dias foi o primeiro europeu a contornar o Cabo das 

Tormentas, no extremo sul do continente africano, rebatizando-o como Cabo 

da Boa Esperança. Vasco da Gama alcançou a cidade de Calicute, na Índia, 

inaugurando a rota marítima das especiarias. Cabral também se dirigiu às 

Índias, mas antes alcançou o extremo oriente da América do Sul, tomando 

posse desse território em nome da Coroa Portuguesa. 

embaixadadeportugal.jp 

 

Torre de Belém, Lisboa. Local de onde partiam as expedições portuguesas 

para o ultramar. 
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DE LISBOA A MACAU 

 

Wikimedia Commons 

 

Ao lado, podemos ver uma fotografia da fachada da Igreja Madre de Deus, 

na cidade de Macau. Com a ajuda de seu Professor, faça uma pesquisa para 

responder às seguintes perguntas: Atualmente, em que país fica a cidade 

de Macau? Quando a Igreja Madre de Deus foi construída? Quem a construiu? 

_______________________________ _______________________________ 

_______________________________ _______________________________ 

_______________________________ 
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Quer saber mais sobre a Igreja Madre de Deus em Macau? Veja o vídeo 

produzido pela emissora portuguesa RTP sobre o tema em 

http://www.youtube.com/watch?v=i31w2gjquc4. 
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1- O poema ao lado foi escrito pelo poeta português Fernando 

 

MAR SALGADO 



Ó mar salgado, quanto do teu sal São lágrimas de Portugal! Por te 

cruzarmos, quantas mães choraram, Quantos filhos em vão rezaram! Quantas 

noivas ficaram por casar Para que fosses nosso, ó mar! Valeu a pena? Tudo 

vale a pena Se a alma não é pequena. 

mxstudio.com.br 

 

Pessoa (1888-1935). Por que um poeta, que viveu tanto tempo depois do 

período das grandes navegações, dedicou-se a escrever um poema sobre 

elas? _____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 2- Sobre que ―mar 

salgado‖ Fernando Pessoa escreve? Justifique. 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 
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Quem quer passar além do Bojador Tem que passar além da dor. Deus ao mar 

o perigo e o abismo deu, Mas nele é que espelhou o céu. 

Fernando Pessoa 

 

_____________________________________________________ 

 

Já vimos que os portugueses se aventuraram na exploração dos mares, ao 

longo dos séculos XV e XVI. No poema acima, Fernando Pessoa utiliza, como 

tema, as viagens marítimas portuguesas, chamando a atenção para a glória 

e o sofrimento que acompanhavam os navegadores. Elabore, no espaço 

abaixo, um desenho que traduza aquilo que você sente a partir da leitura 

do poema de Fernando Pessoa. 
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Investigando ... MAPA DA EXPANSÃO ESPANHOLA 

Assinale, no mapa, os locais indicados abaixo, seguindo as instruções: a) 

as ilhas de Hispaniola e Cuba, exploradas por Colombo (pintar de cinza); 

b) o arquipélago das Molucas (pintar de roxo); c) a cidade de Acapulco 

(assinalar com um X e escrever Acapulco ao lado); d) a cidade de Manila 

(assinalar com um X e escrever Manila ao lado). 

 

mapasparacolorir.com.br 
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A EXPANSÃO MARÍTIMA ESPANHOLA 

Os espanhóis sucederam os portugueses nas viagens oceânicas a partir do 

final do século XV. Eles demoraram um pouco mais do que os seus vizinhos 

da Península Ibérica para se lançar nessa empreitada pois, até 1492, 

estavam envolvidos em uma série de questões internas. Em 1469 os 

governantes dos dois mais importantes reinos do que viria a ser a Espanha 

(Fernando, rei de Aragão, e Isabel, rainha de Castela) se casaram, 



iniciando o processo de unificação do reino. No entanto, esse processo só 

chegaria ao fim em 1492, quando os últimos muçulmanos foram expulsos de 

seu antigo reino de Granada, no episódio derradeiro do processo conhecido 

como a Reconquista Cristã da Península Ibérica. O principal centro do 

Império Ultramarino Espanhol foi a América. Ao contrário dos portugueses, 

os espanhóis encontraram ouro e prata logo nas suas primeiras incursões 

pelo continente recém descoberto, o que aumentou seu interesse na defesa 

e na exploração dessas terras. Entretanto, os espanhóis, assim como os 

portugueses, alcançaram as Índias, mas para isso se valeram de uma rota 

diferente daquela utilizada por estes últimos. Enquanto os portugueses, 

como vimos, contornavam o continente africano para chegarem às Índias, os 

espanhóis saíam de Acapulco, e, navegando pelo Oceano Pacífico, chegavam 

a Manila. 
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Sebastiano dell Piombo (pintor). Retrato póstumo de Cristóvão Colombo, 

1519. Metropolitam Museum of Art, Nova Iorque. 

 

As principais viagens marítimas espanholas foram aquelas lideradas por 

Cristóvão Colombo (1492) e Fernão de Magalhães (1519). Nenhum dos dois 

era espanhol. Colombo, genovês a serviço dos reis de Espanha, foi o 

primeiro europeu a alcançar a América no período moderno. Já Fernão de 

Magalhães, português de nascimento que, assim como Colombo, havia 

oferecido seus serviços à Coroa Espanhola, foi pioneiro ao conceber uma 

viagem de circunavegação pelo planeta, que só não conseguiu concluir pois 

foi morto num combate contra nativos da ilha de Mactan, nas atuais 

Filipinas, tendo sido substituído por Juan Sebástian Elcano na liderança 

da expedição. 

Glossário: circunavegação - viagem ao redor do mundo; derradeiro - 

último. 

 

Pintor anônimo. Retrato de Fernão de Magalhães, século XVI ou XVII. 

Mariners Museum. Newport News. 
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A DIFÍCIL VIDA DOS NAVEGANTES 

[...] Já não tínhamos mais nem pão para comer, mas apenas polvo 

impregnado de morcegos, que tinham lhe devorado toda a substância, e que 

tinha um fedor insuportável por estar empapado em urina de rato. A água 

que nos víamos forçados a tomar era igualmente pútrida e fedorenta. Para 

não morrer de fome, chegamos ao ponto crítico de comer pedaços de couro 

com que se havia coberto o mastro maior, para impedir que a madeira 

roçasse as cordas. Este couro, sempre ao sol, à água e ao vento, estava 

tão duro que tínhamos que deixá-lo de molho no mar durante quatro ou 

cinco dias para amolecer um pouco. Frequentemente nossa alimentação ficou 

reduzida à serragem de madeira como única comida, posto que até os ratos, 

tão repugnantes ao homem, chegaram a ser um 
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manjar tão caro, que se pagava meio ducado por cada um. [...] 

PIGAFETTA, Antonio. Diário da expedição de Fernão de Magalhães. 1519-

1522. 



 

Imagine que você é um navegante português e que está na esquadra 

comandada por Vasco da Gama rumo às Índias em 1498. Escreva um pequeno 

texto de 5 a 10 linhas relatando aspectos do cotidiano de sua viagem. 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 
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OS TRATADOS DE TORDESILHAS E SARAGOÇA 

Portugal e Espanha, os países que mais cedo se lançaram à exploração dos 

oceanos, envolveram-se em disputas pelas mais diversas regiões do 

planeta. Buscando pôr fim a tais disputas foram assinados o Tratado de 

Tordesilhas (1494) e o Tratado de Saragoça (1529) , que dividiram os 

continentes e oceanos do planeta em áreas cujo direito de exploração 

caberia à Coroa Portuguesa e áreas que ficariam sob a égide da Coroa 

Espanhola. O Tratado de Tordesilhas foi o primeiro tratado internacional 

de grande importância que não contou com a arbitragem do papa, marcando o 

início da decadência do poder do pontífice sobre o mundo da política. 

 

-----colônias portuguesas----- 

 

Os tratados de Tordesilhas e de Saragoça dividiram o mundo em duas 

partes, que correspondiam às áreas de influência das coroas portuguesa e 

espanhola. Podemos dizer que os governos de Inglaterra, França e Holanda 

ficaram satisfeitos com esses tratados? Por quê? 

_________________________________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________________________________

___________________ 

 

História - 7.º Ano 3.º BIMESTRE / 2013 

 

www.geocities.ws colônias espanholas 
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AS NAVEGAÇÕES INGLESAS, FRANCESAS E HOLANDESAS 

Inglaterra, França e Holanda demoraram mais do que Portugal e Espanha 

para se lançarem às conquistas marítimas. Ou seja, num momento em que 

Portugal e Espanha já eram grandes potências ultramarinas, Inglaterra, 

França e Holanda ainda estavam se constituindo em Estados centralizados. 

Foi a partir do final do século XVI que estes países iniciaram suas 

navegações, deparando-se com um mundo dividido, exclusivamente, entre 

Portugal e Espanha pelos tratados de Tordesilhas e de Saragoça, como já 

vimos. Inglaterra, França e Holanda ignoraram estes tratados e passaram a 

concorrer com portugueses e espanhóis pelo domínio de territórios na 

América e de entrepostos e rotas comerciais na Ásia. As guerras 

envolvendo Portugal, Espanha, Inglaterra, França e Holanda, pelo domínio 

dos oceanos, conduziram os navegantes desses países a uma série de 

batalhas marítimas, tornando o ato de navegar – que já era bastante 

arriscado à época – mais perigoso do que nunca. Alguns dos principais 

navegadores destes países foram o inglês Francis Drake, segundo homem a 

completar uma circunavegação do planeta, o holandês Abel Tasman, que 

explorou diversas ilhas do que hoje conhecemos como o continente da 

Oceania e o francês Samuel de Champlain, que fundou a cidade de Quebec, 

no atual Canadá. 
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Paul-Romain Chevré. Estátua de Samuel de Champlain, 1898. Quebec. 

 

Wikimedia Commons 

 

Jacob Gerritsz Cuyp (pintor). Retrato de Abel Tasman, sua esposa e filha, 

c. 1637. Biblioteca Nacional da Austrália, Canberra. 

 

SIR FRANCIS DRAKE: O MAIOR CORSÁRIO DA INGLATERRA 

 

I 

 

stig nve 

 

... o nd a 

 

Você sabe a diferença entre um corsário e um pirata? Um pirata é um fora 

da lei que, sozinho ou em bandos, viaja pelos mares saqueando navios e 

cidades costeiras. Um corsário realiza atividade semelhante, mas possui 

uma carta de corso de um governo, autorizando-o a saquear navios e 

povoados de nações inimigas em nome do rei. Sir Francis Drake foi o 

corsário mais famoso do mundo. Ele esteve em atividade nos mais distintos 

mares e oceanos do mundo por mais de 30 anos, tendo sido amado pelos 

ingleses e temido e odiado por seus inimigos, em especial os espanhóis. 

Realize uma breve pesquisa, nos sites indicados na página 3, e responda 

às questões abaixo. 1- Onde e quando nasceu Francis Drake? Onde e quando 

ele morreu? 



_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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Wikimedia Commons 

 

2- Que atividades, ligadas à navegação, Francis Drake desempenhou ao 

longo de sua vida? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 3- Por 

que a rainha da Inglaterra o condecorou, em 1581, com o título de Sir? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 4- Qual 

foi o feito mais espetacular realizado por Sir Francis Drake? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Marcus Gheeraerts the Younger. Sir Francis Drake, portando a Jóia Drake, 

1591. National Maritime Museum, Londres. 
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UM NOVO MUNDO 

 

Os mapas abaixo foram produzidos, respectivamente, nos anos de 1490 e 

1570. Com a ajuda de seu Professor, identifique o que está representado 

em cada um deles. Em seguida, crie uma hipótese para explicar por que os 

mapas são tão diferentes um do outro. 

 

Wikimedia Commons 

 

Abraham Ortelius Typvs Orbis Terrarvm, 1570. The Library of Congress, 

Washington. 

Wikimedia Commons 
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Henricus Martellus Germanus,1490. British Library, Londres. 
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_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 

 

A CONQUISTA DA AMÉRICA 



 

Como vimos nas páginas anteriores, os primeiros europeus a chegarem ao 

continente americano, na era moderna, foram os espanhóis, comandados por 

Cristóvão Colombo, que desembarcaram na ilha de Hispaniola em 1492. No 

entanto, também já sabemos que o continente americano não estava 

desabitado quando da chegada desses homens. Havia aqui diversas 

sociedades organizadas de formas bastante diferentes umas das outras. 

Onde hoje é o México, existia o Império Asteca; no atual Peru, o Império 

Inca; na costa do que hoje é o Brasil, viviam diferentes grupos Tupis. O 

encontro entre os europeus (sobretudo espanhóis e portugueses, mas também 

ingleses, franceses e holandeses) e os Astecas, Incas, Tupis, Siouxs e 

diversos outros povos que habitavam as Américas foi também o encontro 

entre mundos diferentes. Estavam frente a frente homens que conheciam 

partes diferentes do planeta, e que possuíam línguas, religiões, 

experiências, técnicas e costumes totalmente diferentes entre si. Os 

primeiros contatos entre os exploradores europeus e os indígenas 

americanos foram amistosos, prevalecendo a prática do escambo entre eles. 

No entanto, o interesse dos europeus na exploração das riquezas do Novo 

Mundo levou-os a iniciar a colonização do continente e a explorar o 

trabalho dos indígenas de forma intensiva. A partir daí surgiram os 

primeiros conflitos envolvendo europeus e indígenas na América. Com o 

passar do tempo, a ambição dos europeus levou-os a impor aos indígenas, 

seja por meio do convencimento, da negociação ou da força, os seus 

costumes, sua religião, sua língua e sua lei. Esse processo de conquista, 

acompanhado pela resistência que os indígenas ofereceram a ele ao longo 

da história, foi fundamental para a formação da América tal e qual a 

conhecemos hoje. 

 

Glossário: escambo – troca de bens ou serviços que não envolve dinheiro 

ou moeda. 
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A QUEDA DOS IMPÉRIOS ASTECA E INCA 

As sociedades indígenas que possuíam as estruturas políticas mais 

centralizadas e os exércitos mais temidos e poderosos do continente 

americano eram a asteca e a inca. Como vimos no caderno anterior, os 

astecas ocupavam uma faixa de terra situada no atual México e os incas 

habitavam onde hoje é o Peru. O Império Asteca, sob o domínio do 

imperador Montezuma, possuía cerca de 12 milhões de habitantes, dos quais 

100 mil viviam na capital Tenochtitlan. Foi conquistado pelos espanhóis 

entre os anos de 1519 e 1521 por uma força constituída inicialmente por 

11 navios, 100 marinheiros, 600 soldados, canhões e cavalos sob o comando 

de Hernan Cortez. Algo muito semelhante ocorreu ao Império Inca, que 

contava com aproximadamente 6 milhões de pessoas em 1531. Foi conquistado 

por três navios e 180 homens comandados por Francisco Pizarro, que 

aprisionou pessoalmente o Sapa Inca (imperador) Atahualpa. 

Machu Pichu, cidade inca. 

Wikimedia Commons 

 



Aparentemente, parece impossível que forças militares tão reduzidas, a 

serviço dos conquistadores, tenham derrotado impérios tão poderosos. No 

entanto, três fatores podem nos ajudar a entender a conquista: 

História - 7.º Ano 3.º BIMESTRE / 2013 

Wikimedia Commons 

 

1- A superioridade militar dos espanhóis – Os espanhóis, ao contrário dos 

indígenas, conheciam e utilizavam armas de fogo e cavalos nas batalhas. 

Além disso, as armaduras e armas brancas dos espanhóis eram tecnicamente 

superiores às dos indígenas. 2- Rivalidades entre os povos indígenas – Os 

impérios Asteca e Inca utilizaram a força para submeter outros grupos e 

ampliar seu poder e território. Isso fez com que muitos grupos indígenas 

os vissem como inimigos. A chegada dos europeus foi vista por esses 

grupos como uma possibilidade de libertação. 

Tenochtitlan por Diego Rivera (Detalhe do mural intitulado ―Mercado de 

Tlatelolco‖). 
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3- Doenças – A população nativa da América não possuía anticorpos para 

doenças comuns entre os europeus como gripe, varíola e sarampo. Em razão 

disso, milhares de indígenas acabaram morrendo contaminados por estas 

doenças. 

 

Glossário: anticorpos – substâncias produzidas pelo organismo com a 

função de defendê-lo contra substâncias estranhas. 

 

OS TESTEMUNHOS DO CONQUISTADO E O DO CONQUISTADOR 

Isso tudo se passou conosco Nós vimos, estamos estupefatos: Com essa 

triste e lamentosa sorte Nos vimos angustiados. Nos caminhos jazem dardos 

quebrados; Os cabelos estão espalhados. Destelhadas estão as casas, 

Ensanguentados os seus muros. Vermes abundam por ruas e praças , E as 

paredes estão manchadas de miolos arrebentados. Vermelhas estão as águas, 

como se alguém as tivesse tingido e, se as bebíamos, pareciam-se como 

águas de salitre. Golpeávamos os muros de adobe em nossa ansiedade E nos 

restava por herança uma rede de buracos. Nos escudos esteve nosso 

resguardo, mas os escudos não detêm a desolação. [...] 

BEOZZO, José Oscar. Visão indígena da conquista e da evangelização. In: 

SUESS, Paulo (Org.) Inculturação e libertação. São Paulo: Paulinas, 1986. 

p.82. 

 

Antes que os nativos pudessem se juntar, queimei seis povoados e prendi e 

levei para o acampamento quatrocentas pessoas, entre homens e mulheres, 

sem que me fizessem qualquer dano. [...] Antes do amanhecer do dia 

seguinte tornei a sair com cavalos, peões e índios e queimei dez 

povoados, onde havia mais de três mil casas. Como trazíamos a bandeira da 

cruz e lutávamos por nossa fé e por serviços de vossa sacra majestade, em 

sua real ventura nos deu Deus tanta vitória, posto que matamos muita 

gente sem que nenhum dos nossos sofresse dano. 

CORTEZ, Hernan. Carta ao Imperador Carlos V. A conquista do México. Porto 

Alegre, LP&M Editores, 1986. História - 7.º Ano 3.º BIMESTRE / 2013 

 

Glossário: adobe - tijolo cru, seco ao sol; estupefato - espantado; 

salitre - nitrato de potássio. 



 

Após a leitura dos dois textos acima, que apresentam respectivamente um 

testemunho asteca e um espanhol da conquista do México, identifique os 

pontos em que os textos se assemelham e os aspectos em que eles 

apresentam diferenças importantes. 

_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 
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A QUESTÃO INDÍGENA 

Entre os anos de 1550 e 1551 foi travada, na cidade espanhola de 

Valladolid, uma disputa entre o filósofo e jurista Juan Ginés de la 

Sepúlveda e o frei dominicano Bartolomé de Las Casas acerca da justiça da 

conquista espanhola da América. Os debates da chamada Controvérsia de 

Valladolid mostram diferentes visões de colonizadores europeus sobre o 

que fazer em relação aos indígenas. 

 

TEXTO 1 
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[..]Submeter com as armas, se não for possível por outro caminho, aqueles 

que por condição natural devem obedecer a outros e recusam-lhe o 

império.[...] É justo e natural que os homens prudentes, probos 

[honrados] e humanos dominem sobre os que não o são [...] Com perfeito 

direito os espanhóis imperam sobre estes bárbaros do novo mundo e ilhas 

adjacentes, os quais em prudência, engenho, virtude e humanidade são tão 

inferiores aos espanhóis como as crianças aos adultos e as mulheres aos 

varões, havendo entre eles a diferença que há entre gentes ferozes e 

cruéis e gentes clementíssimas [que perdoam] [...] e quase diria entre 

macacos e homens. Que coisa poderia ter acontecido a estes bárbaros mais 

conveniente ou mais saudável do que ficarem submetidos ao império 

daqueles cuja prudência, virtude e religião os haverão de converter de 

bárbaros – tais que mal e mal mereciam o nome de seres humanos – em 

homens civilizados na medida em que podem sê-lo; de torpes [desonestos] e 

libidinosos em probos e honrados; de ímpios [incrédulos] e servos dos 

demônios em cristãos e adoradores do verdadeiro Deus? 

 

SEPÚLVEDA, Juan Ginés de la. In: RICHARD, Pablo. 1492: a violência de 

Deus e o futuro do cristianismo, (Concilium – A voz das vítimas). 

Petrópolis: Vozes, 1990. p.60/61. 

 

TEXTO 2 

 



[...]Os índios são nossos irmãos pelos quais Cristo deu sua vida. Por que 

os perseguimos sem que tenham merecido tal coisa, com desumana crueldade? 

O passado, e o que deixou de ser feito, não tem remédio; seja atribuído a 

nossa fraqueza, sempre que for feita a restituição dos bens impiamente 

arrebatados [...]. Sejam enviados aos índios pregoeiros [pregadores] 

íntegros, cujos costumes sejam espelho de Jesus Cristo [...] Se for feito 

assim, estou convencido de que eles abraçarão a doutrina evangélica, pois 

não são néscios [incapazes] nem bárbaros, mas de inata [de nascença] 

sinceridade, simples, modestos, mansos e, finalmente, tais que estou 

certo que não existe outra gente mais disposta do que eles a abraçar o 

Evangelho[...] 

LAS CASAS, Bartolomé de. In: SUESS, Paulo (Org.). A conquista espiritual 

da América Espanhola. Petrópolis: Vozes, 1992. p. 543. 
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SEPÚLVEDA X LAS CASAS 

A partir da leitura dos textos da página anterior, responda às questões a 

seguir: 1- De acordo com Juan Ginés de la Sepúlveda a escravidão dos 

indígenas americanos é justa? Por quê? 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 2- De acordo com Bartolomé de Las Casas os índios 

devem ser perseguidos e escravizados pelos colonizadores? Por quê? 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 3- Para Las Casas, qual é a vocação dos indígenas 

americanos? Segundo o mesmo autor, quais devem ser as iniciativas dos 

colonizadores europeus diante destes indígenas? 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 
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A Controvérsia de Valladolid nos mostra que há diversas maneiras de se 

lidar com o outro, com aquele que é diferente de nós, que nos causa 

estranhamento e desafia nossos hábitos, nossas ideias, nossa vida. O 

outro pode ser o estrangeiro, o negro (para um branco, por exemplo), um 

branco (para um negro ou um indígena), o muçulmano (para um cristão), o 

portador de síndrome de down, o homossexual etc. Muitas vezes, ao 

qualificarmos aqueles que são diferentes de nós como bárbaros, ignorantes 

e inferiores, também abrimos espaço para a entrada do preconceito, da 

opressão e da violência em nossas próprias relações, em nossas próprias 

vidas. Mais proveitoso é compreender o outro, entender no que ele difere 

de nós e no que se assemelha a nós, respeitar essa diferença e até mesmo 



aprender com ela. Aprender, por exemplo, que nosso modo de ser e de 

pensar não é o único e nem o melhor do mundo. Que há diversas maneiras de 

se cumprimentar alguém pelo mundo. Que até o que as pessoas comem é 

diferente! E se a feijoada é uma delícia, por que o falafel, o sashimi e 

o burrito não podem ser também? Você já experimentou? 

Glossário: burrito- tortilha de farinha recheada de carne (México); 

falafel- bolinho de grão de bico frito (Oriente Médio); sashimi- fatia 

fina de peixe fresco (Japão). 
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UMA IMAGEM DA CONQUISTA 

A imagem ao lado é uma gravura produzida pelo editor, ourives e 

gravurista belga Théodore de Bry no ano de 1552, para ilustrar o 

Brevíssimo Relato da Destruição das Índias, obra escrita pelo frei 

Bartolomé de Las Casas. 1- Descreva a imagem ao lado. 

_____________________________ _____________________________ 

_____________________________ _____________________________ 

_____________________________ _____________________________ 

_____________________________ _____________________________ 

_____________________________ _____________________________ 

_____________________________ _____________________________ 2- Crie um 

título para a imagem. _____________________________ 3- Já lemos, na 

página 22, um texto escrito pelo frei Bartolomé de Las Casas. A imagem ao 

lado ilustra um livro de sua autoria. Como a imagem elaborada por 

Théodore de Bry poderia auxiliar o texto de Las Casas, ampliando sua 

força? 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

 

portalsaofrancisco.com.br 
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PALAVRAS CRUZADAS DA CONQUISTA DA AMÉRICA 

 

1 4 

 

2 

 

3 1- Frei dominicano contrário à escravização dos indígenas. 2- 

Conquistador do Peru. 3- Imperador asteca no momento da chegada de Hernan 

Cortez. 4- Povo que habitava a região do atual México. 5- Conquistador do 

México. 7 
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9 

 

5 

 

8 10 

 

6 

 

6- Muitas delas foram trazidas pelos europeus e causaram a morte de 

milhares de indígenas que não tinham imunidade a elas. 7- Defendia a 

escravização dos indígenas americanos. 8- Primeiro navegador europeu a 

chegar à América na época moderna. 9- Povo que habitava a região do atual 

Peru. 10- Foi largamente utilizada na conquista do México e do Peru. 
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AS REFORMAS RELIGIOSAS DO SÉCULO XVI 

Você sabia que há milhares de religiões no mundo? Sabia que só no Brasil 

há religiões tão diferentes quanto o candomblé, o islamismo, o santo 

daime e o cristianismo. A maior parte dessas religiões não considera 

Jesus Cristo um personagem sagrado. No entanto, o cristianismo (religião 

que possui Jesus Cristo como figura central) é atualmente a maior 

religião do mundo, com mais de 2 bilhões de seguidores espalhados pelo 

planeta. Após a morte de Jesus Cristo, a religião cristã foi levada a 

diversas regiões da Europa, Ásia e África por seus seguidores. Como nem 

sempre esses seguidores ensinavam a religião da mesma maneira, os 

representantes dos cristãos de diversas partes do mundo se reuniram no 

ano de 325 na cidade de Niceia para determinar quais seriam os dogmas que 

deveriam ser respeitados por todos os cristãos. Perseguidos inicialmente 

pelos imperadores romanos, os cristãos viram sua religião tornar-se a 

religião oficial do Império Romano em 380. Em 395, houve a divisão em 

Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente, evento que, com o 

passar dos anos, provocou distanciamento físico e cultural entre os 

cristãos. A Igreja se dividiu em duas sedes, uma em Roma e outra em 

Constantinopla. Com o passar do tempo, surgiram divergências nos rituais 

e interpretações dos dogmas religiosos. O cristianismo continuaria forte, 

apesar da queda do Império Romano do Ocidente, em 476. Tanto na Europa 

Ocidental quanto na Oriental (Império Bizantino), durante a Idade Média, 

as lideranças cristãs fariam alianças com os novos governantes aumentando 

o seu poder político, econômico e o número de fiéis. Em ambos os lugares 

a Igreja passou a guardar os conhecimentos da Antiguidade e a se 

responsabilizar pela educação, apesar de continuar apresentando 

diferenças do ponto de vista religioso. Durante quase 700 anos houve uma 

única Igreja cristã em todo o mundo. Em 1054, porém, ocorreu o Grande 

Cisma do Oriente, com o patriarca de Constantinopla e o papa de Roma se 

excomungando mutuamente. Surgia assim a primeira divisão significativa 

entre os cristãos: a Igreja Ortodoxa (Oriente) e a Igreja Católica* 

Romana (Ocidente). 
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* O termo católico vem do grego ―katholikós‖ e significa ―referente a 

todos‖, abrangente. 
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No ano de 1517, um monge alemão chamado Martinho Lutero colocou, nas 

portas da igreja do castelo de Wittemberg, 95 teses escritas por ele, nas 

quais criticava duramente algumas práticas da Igreja Católica e defendia 

um novo modelo para a religião cristã. Foi esse ato de Lutero, 

contestando a autoridade do Papa, que inaugurou as chamadas Reformas 

Protestantes, que dividiriam os cristãos do Ocidente europeu. Depois de 

Lutero surgiram reformadores como João Calvino, Thomas Müntzer, Philip 

Melanchthon e outros. A primeira igreja cristã reformada da Europa 

Ocidental foi a Luterana, criada pelo próprio Martinho Lutero. Depois 

dela, nasceram outras igrejas reformadas como a Presbiteriana, a Batista, 

a Anglicana, a Metodista, as Pentecostais e Neopentecostais. As igrejas 

evangélicas presentes em nossa cidade na atualidade são herdeiras do 

movimento reformador do século XVI. 

 

1- Concorde ou discorde das afirmações abaixo: 
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a) A divisão entre Império Romano do Oriente, com sede em Constantinopla 

e Império Romano do Ocidente, com sede em Roma, contribuiu para aumentar 

as divergências entre os cristãos. 

_________________________________________________________________________

_______________ 

_________________________________________________________________________

_______________ b) Durante a Idade Média, a Igreja Católica perdeu o 

poder, pois o conhecimento da Antiguidade e a educação não estavam sob o 

seu controle. 

_________________________________________________________________________

________________ 

_________________________________________________________________________

________________ c) A primeira divisão importante, ocorrida na Igreja, 

foi em decorrência da Reforma Protestante, no século XVI. 

_________________________________________________________________________

________________ 

_________________________________________________________________________

________________ 
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Além da divisão, ocorrida no século XI, as diferenças entre cristãos do 

Ocidente continuariam ao longo dos séculos. 

 

* Era comum a perseguição aos grupos hereges, como eram denominados os 

cristãos que negavam a autoridade da Igreja Romana ou que não aceitavam 

os seus princípios religiosos (dogmas). Um desses grupos, ditos hereges, 

eram os cátaros, que acreditavam no mundo do Bem (espiritual) e do Mal 

(material) e foram duramente combatidos na Cruzada de 1209-1229. * A 

Igreja perdia prestígio e poder porque, com a formação dos Estados 

Modernos, os reis passaram a unificar os impostos e organizar as leis, 

tarefas controladas pela Igreja. Em reação, a Igreja fazia grandes obras 

e envolvia-se em guerras com alguns reis. Para arrecadar dinheiro, vendia 

o perdão dos pecados (indulgências), inclusive de quem já havia morrido e 

relíquias sagradas como as vestes de Jesus, pedaços da cruz etc. * Com a 



expansão do comércio, a Igreja passou a condenar algumas práticas, por 

exemplo, a usura. Os religiosos diziam que o tempo pertencia a Deus e que 

o banqueiro, ao emprestar dinheiro e lucrar sem trabalhar, estaria 

vendendo o tempo. Vê-se logo que, para alguns burgueses, ficava difícil 

seguir a Igreja Católica, já que prejudicava os seus negócios. 
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O ESTOPIM DA REFORMA PROTESTANTE 

Em 1517, o Papa Leão X ofereceu indulgências àqueles que dessem esmolas 

para reconstruir a Basílica de São Pedro, em Roma. O problema é que o 

padre Johann Tetzel, encarregado de divulgar as indulgências, na 

Alemanha, exagerou, prometendo perdão para toda a vida e até de quem já 

havia morrido! O monge Martinho Lutero se indignou e publicou as 95 

teses, propondo uma reflexão e mudanças em algumas doutrinas e práticas 

da Igreja. O Papa Leão X reagiu negativamente, excomungou e expulsou 

Lutero, que buscou apoio entre alguns nobres e ricos burgueses 

insatisfeitos com as intervenções da Igreja em seus negócios. Refugiado 

no castelo do príncipe Frederico, da Saxônia, o monge começou a traduzir 

a Bíblia para o alemão e divulgar as suas ideias com o intuito de formar 

uma nova Igreja. 
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Glossário: cátaros – cristãos que foram considerados hereges pela Igreja. 

 

A REFORMA DE LUTERO 

A DOUTRINA LUTERANA – A Reforma Religiosa de Lutero marcou uma revolução 

de sentimentos. O antigo monge agostiniano defendia um retorno ao 

cristianismo dos primeiros tempos, puro, distante da corrupção que 

grassava na Igreja. Para ele, a salvação seria obtida exclusivamente 

através da fé, e não por meio das obras, como acreditavam os católicos. 

Lutero também era contra as hierarquias religiosas. Defendia o contato 

direto entre o fiel e o divino, ou seja, não haveria mais a intermediação 

do padre ou qualquer outro religioso. Foram abolidas as imagens, o culto 

aos santos, a missa, a confissão e o celibato clerical. A autoridade 

seria a Bíblia, lida e interpretada por qualquer fiel. Não à toa, Lutero 

foi o primeiro a traduzir a Bíblia do latim para uma língua vernácula: o 

alemão. As 95 teses de Martinho Lutero 27.ª Tese: Pregam futilidades 

humanas quantos alegam que, no momento em que a moeda soa ao cair na 

caixa, a alma se vai do purgatório. 45.ª Tese: Deve-se ensinar aos 

cristãos que aquele que vê seu próximo padecer necessidade e a despeito 

disto gasta dinheiro com indulgências, não adquire indulgência do papa, 

mas desafia a ira de Deus. 50.ª Tese: Deve-se ensinar aos cristãos que se 

o papa tivesse conhecimento da traficância dos apregoadores de 

indulgência, preferiria ver a basílica de São Pedro ser reduzida a cinzas 

a ser edificada com a pele, a carne e os ossos de suas ovelhas. 

 

O que são indulgências? Quais os comportamentos que Martinho Lutero está 

criticando em suas teses? 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 



_________________________________________________________________________

_____________________ 
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CALVINISTAS E ANGLICANOS 

A DOUTRINA CALVINISTA – Em meados do século XVI, a Reforma Religiosa já 

havia se expandido por boa parte do continente europeu, especialmente no 

norte. A Escandinávia, os Países Baixos, a Suíça e a França – além da 

Alemanha – já contavam com um número considerável de protestantes. Ao 

mesmo tempo, crescia a repressão aos adeptos do movimento, considerados 

hereges pela Igreja de Roma. João Calvino foi um protestante francês que, 

diante do clima de perseguição religiosa em vigor na França, decidiu 

fugir de seu país. Encontrando refúgio na cidade de Genebra, na Suíça, 

ele formulou sua própria doutrina religiosa, que passou a ser conhecida 

como ―calvinismo‖. De acordo com essa doutrina, o fiel deveria ter 

autocontrole e disciplina interior, sendo rigoroso e coerente com suas 

decisões e atitudes morais. Ele deveria ter disciplina para o trabalho e 

para realizar suas obrigações cotidianas. Para o protestante calvinista, 

cada minuto dedicado ao trabalho e ao enriquecimento aumentava a glória, 

pois um sinal de predestinação divina era o sucesso econômico. Essa nova 

mentalidade contribuiu para a formação de uma conduta que tornava o 

trabalho e o enriquecimento valores positivos. A IGREJA ANGLICANA – Na 

Inglaterra a Reforma ocorreu em função de uma combinação entre a questão 

da sucessão do rei Henrique VIII e a crise financeira pela qual a 

monarquia passava. Impedido pelo Papa Clemente VII de divorciar-se de 

Catarina de Aragão (que não lhe dava filhos), o rei, em 1534, declarou-se 

chefe da Igreja da Inglaterra, assumindo o controle de todas as 

propriedades eclesiásticas no país. Essa foi a origem da Igreja 

Anglicana, que assumiu um caráter híbrido em termos doutrinários, 

combinando elementos das doutrinas católica e calvinista. Relacione: 

Calvinismo Recebeu apoio de nobres e ricos burgueses da Alemanha. 
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Luteranismo 

 

Pôs fim às intervenções da Igreja Católica na Inglaterra. 
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Anglicanismo 

 

Um sinal de predestinação ao paraíso eterno era a prosperidade do fiel. 

 

CAMINHANDO EM DEFESA DA TOLERÂNCIA RELIGIOSA 

 

Leia o texto com atenção. Sublinhe os trechos que você considera mais 

importantes. Em uma demonstração de que é possível a convivência pacífica 

entre as religiões, milhares de pessoas de diferentes credos estiveram 

presentes no dia 18 de setembro de 2011 na 4ª Caminhada em Defesa da 

Liberdade Religiosa na Orla de Copacabana, Rio de Janeiro. A caminhada é 



fruto do empenho de seguidores do Candomblé e da Umbanda para denunciar o 

avanço da violência contra os praticantes dessas religiões, especialmente 

após a ocorrência de atos sequenciais de vandalismo e discriminação 

religiosa na cidade do Rio de Janeiro e em outras partes do país. (...) 

De acordo com a Comissão de Combate à Intolerância Religiosa (CCIR), 

cerca de 180 mil pessoas caminharam pela Avenida Atlântica, incluindo 

judeus, umbandistas, muçulmanos, candomblecistas, kardecistas, católicos, 

evangélicos, wiccans, ciganos, budistas, harekrishnas, seguidores do 

Santo Daime, maçons, ateus e agnósticos. (...) Sheikh Khaled, 

representante da comunidade islâmica do Brasil, ressaltou a importância 

de se ―declarar a liberdade de religião e reafirmar os princìpios morais 

de cada uma delas‖. Ele reforçou que o Islã não prega o fundamentalismo, 

mas sim a promoção de uma sociedade mais justa. Disse ainda que ―todos os 

mensageiros vêm com uma mesma missão‖ e lamentou o fato de que ―o 

fundamentalismo existe‖ entre os seguidores de todas as religiões. Sarita 

Schaffel, representante da comunidade judaica do Rio de Janeiro, 

ressaltou a importância da participação na caminhada. ―Participamos desde 

a primeira caminhada em 2008, pois através dessa mobilização da sociedade 

o mundo deve se tornar mais justo e igual‖, afirmou. 

Nova Saquarema. Jornal Poesis. 24/09/2011. Disponível em: 

http://www.novasaquarema.com.br/news/index.php/outras-cidades/1668-

caminhada-contra-a-intoleranciareligiosa-reune-180-mil-pessoas-em-

copacabana. 
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a) O texto da página anterior deve ser classificado como uma 

_________________________________________ b) Que veículo de informação 

foi utilizado para divulgar o texto? 

_________________________________________________________________________

__________________ c) Por que surgiu a necessidade de se criar a 

Caminhada em defesa da Liberdade Religiosa em 2008? 

_________________________________________________________________________

__________________ 

_________________________________________________________________________

__________________ d) Retire do texto uma afirmação que comprove a 

existência da diversidade religiosa no evento realizado pela CCIR. 

_________________________________________________________________________

__________________ 

_________________________________________________________________________

__________________ 

_________________________________________________________________________

__________________ e) No Brasil existe uma religião oficial que deve ser 

seguida por todos os brasileiros? Explique. 

_________________________________________________________________________

__________________ 

_________________________________________________________________________

__________________ 

_________________________________________________________________________

__________________ 
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f) No dicionário, intolerância é sinônimo de ―repugnância, atitude 

odiosa, agressiva a respeito daqueles com os quais não concordamos em 

opinião, crença etc.‖ Só existem manifestações de intolerância religiosa? 

Que outras situações de intolerância temos presenciado no Brasil e no 

mundo? 

_________________________________________________________________________

__________________ 

_________________________________________________________________________

__________________ 

_________________________________________________________________________

__________________ 

_________________________________________________________________________

__________________ g) Imagine que você foi convidado para escrever uma 

matéria sobre uma experiência bem sucedida de harmonia entre grupos 

sociais diferentes. Qual seria o título da sua reportagem? 

_________________________________________________________________________

__________________ 

_________________________________________________________________________

__________________ 

_________________________________________________________________________

__________________ 

_________________________________________________________________________

__________________ 
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A REFORMA CATÓLICA: REAGINDO AO AVANÇO PROTESTANTE 

A Igreja reagiu através de uma série de medidas adotadas das quais a mais 

importante foi a organização de um concílio realizado entre 1545 e 1563 

na cidade italiana de Trento. O alto clero tomou diversas resoluções a 

fim de reformular a Igreja, exercer maior controle sobre a prática de 

seus fiéis e religiosos e aumentar o número de seguidores. Dentre as 

decisões tomadas pelos religiosos, antes e durante o Concílio de Trento, 

destacam-se: - a criação dos seminários para formação dos padres; - a 

introdução do catecismo, livro que reúne e ensina aos fiéis os principais 

rituais e crenças católicos; - a obrigação dos bispos em visitarem 

anualmente suas igrejas; - as indulgências continuaram a ser concedidas, 

mas com extrema moderação; - a criação do Index, uma lista de livros 

proibidos, pois, segundo a Igreja, eram contrários aos dogmas e às ideias 

da Igreja; - a concessão de maiores poderes à Inquisição que, sob 

qualquer acusação de negação da doutrina católica, podia estabelecer o 

Tribunal do Santo Ofício responsável por definir a pena do infiel. A 

punição maior era a morte na fogueira. Cerca de uma década antes, em 

1534, surgiu a Companhia de Jesus, mais conhecida como companhia dos 

jesuítas. Os jesuítas se espalharam pela Ásia, África e América, ou seja, 

em áreas que os europeus vinham conquistando durante as grandes 

navegações com o objetivo de evangelizar nas novas terras. Os soldados de 

Cristo foram importantes para o povoamento português no Brasil e na 

conversão e consequente apaziguamento dos indígenas. A cidade de São 

Paulo, por exemplo, surgiu nos arredores do colégio jesuíta de São Paulo, 

fundado em 1554, por um grupo de treze religiosos. A Reforma Católica 

teve muita força na Península Ibérica (Espanha e Portugal), pois as 

monarquias desses países não aderiram ao protestantismo. 1- Um concílio é 

uma reunião das principais autoridades da Igreja (bispos, arcebispos, 



cardeais, o papa) com a finalidade de discutir e decidir sobre questões 

problemáticas. Entre 1545 e 1563, a Igreja promoveu vários encontros na 

cidade de Trento, na atual Itália. Quais eram os objetivos dessas 

reuniões? 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 2- Relacione as decisões tomadas pela Igreja 

Católica, listadas acima, com os objetivos apresentados a seguir: a) Para 

controlar o avanço de novas ideias e manter o domínio sobre o 

conhecimento. 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ b) Diminuir as diferenças de ideias e de práticas 

religiosas entre os fiéis e entre os padres, bispos etc. 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 
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A INQUISIÇÃO NA AMÉRICA PORTUGUESA 

Denomina-se inquisição as diversas instituições criadas na Europa para 

combater a heresia, no interior da Igreja Católica, desde a Idade Média. 

Durante a Reforma Católica, a Igreja decidiu, em 1542, refundar a 

Inquisição, criando a Suprema e Sacra Congregação da Inquisição 

Universal, com a função de combater os desvios dos católicos e o 

crescimento de outras religiões (protestantes, judeus e islâmicos), 

através do Tribunal do Santo Ofício. A primeira visita do Tribunal ao 

Brasil se deu em 1591, com a finalidade de investigar denúncias sobre os 

cristãos-novos* que moravam na Bahia e Pernambuco. Segundo o professor e 

historiador Ronaldo Vainfas a ―estreia do Santo Ofìcio no Brasil 

amedrontou mais do que prendeu os cristãos-novos, embora tenha destroçado 

a sinagoga de Matoim, no Recôncavo Baiano.‖ A partir daì a Igreja 

Católica portuguesa continuaria investigando os suspeitos de heresia, com 

presos, sendo 776 homens e 298 mulheres; 

-

viviam em terra fluminense. Vinte homens e duas mulheres que moravam na 

América Portuguesa foram condenados à morte, todos por judaizar. Dentre 

eles, o dramaturgo carioca Antônio José da Silva (1739) e a octogenária 

Ana Rodrigues, matriarca do engenho de Matoim, na Bahia. Ela morreu na 

cadeia, em 1593, mas nem assim foi poupada da fogueira. A Inquisição 

ordenou que se desenterrasse os seus ossos para queimá-los, no Terreiro 

do Paço, em Lisboa. 

História - 7.º Ano 3.º BIMESTRE / 2013 Adaptado – VAINFAS, Ronaldo. O que 

a Inquisição veio fazer no Brasil? Revista de História da Biblioteca 

Nacional, 05 out. 2011. 

 



*cristão-novo era como se chamava o judeu convertido ao cristianismo na 

Península Ibérica. Muitos se convertiam para não sofrer intolerância e 

perseguição religiosa. 

 

1- Circule as palavras-chave do texto acima. Justifique as suas escolhas. 

religião - heresia - sinagoga - Inquisição – cultura - morte - 

Contrarreforma 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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2- Com a ajuda dos seus Professores (História e Matemática) elabore um 

gráfico com os dados citados no texto sobre a Inquisição no Brasil. 

Glossário: judaizar – tornar-se judeu. 

 

Leia o documento a seguir. Ele tem a ver com as Reformas Religiosas. As 

Reformas e a América Portuguesa Denúncia feita por Lourenço Pereira, de 

Curral de El Rei, em 1775, ao comissário e vigário geral Lourenço José de 

Queiros, encaminhada à inquisição de Lisboa: [...] Sr. Dr. Vigário Geral 

Lourenço José de Queiros. Hoje que se constam treze de Março de 1775 por 

ter ouvido ler o edital do Santo Ofício nesta Matriz do Curral de El Rei 

onde de presente assisto, tenho a obrigação de dar parte a Vossa Senhoria 

como comissário que sou que há quatro ou cinco anos na casa de Jerônimo 

José de Oliveira ouvi a José de Souza e afirmar com argumento que não 

havia Inferno, nem Purgatório onde iam parar os condenados. [...] De V. 

S. o mais humilde Servo e Criado Anastácio José Pereira. 

Adaptado. Coletânea de Documentos do Brasil Colônia. 

 

Qual é o assunto tratado no Documento acima? 
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_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ De que é acusado José de Souza? 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ O documento nos permite saber que o Santo Ofício não 

atuou apenas na Europa, chegando até a América Portuguesa do século 

XVIII. Qual era a função do Santo Ofício? 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 



_________________________________________________________________________

____________________ 
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Glossário: dogma – crença ou doutrina que não pode ser posta em 

discussão. 

 

O RENASCIMENTO CIENTÍFICO E CULTURAL 

 

Durante a Idade Média a principal instituição existente na Europa era a 

Igreja. Eram os religiosos da Igreja que explicavam o mundo a partir das 

escrituras sagradas e da doutrina de sua religião. Aos outros homens, 

cabia crer na doutrina. Ter fé. Durante os séculos XV e XVI essa maneira 

de entender e se relacionar com o mundo passou por mudanças. Um movimento 

de renovação artística, científica e cultural iniciado nas cidades 

italianas – Florença, Luca, Pisa, Mântua, Modena e Roma – que se espalhou 

por outras cidades do continente europeu, passou a propor uma nova 

relação com o mundo. Esse movimento ficou conhecido como Renascimento. 

Essas mudanças só foram possíveis devido à presença de uma série de 

fatores que contribuìram para o desenvolvimento do Renascimento, como: • 

os contatos existentes entre o mundo islâmico e a Cristandade, que 

permitiram a esse último obter informações e saberes de diversas partes 

do mundo e de diferentes épocas, como, por exemplo, textos de astronomia, 

medicina e até mesmo filosofia da antiguidade grega que foram preservados 

pelos muçulmanos; 
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• o surgimento da imprensa na Europa, que permitiu o aumento da produção 

e circulação de livros – e das ideias expressas em suas páginas – pelo 

continente; • o impacto das navegações e descobrimentos ultramarinos, que 

acabaram por comprovar o formato esférico do planeta – opondo-se à versão 

oficial da Igreja – e a colocar os europeus em contato com homens 

inteiramente desconhecidos, cuja existência desafiava o conhecimento que 

se tinha do mundo até então; • a presença de burgueses (comerciantes e 

banqueiros) e aristocratas ricos nas cidades italianas que investiam em 

obras de arte e financiavam o trabalho de artistas buscando ampliar seu 

prestígio na sociedade. Esses homens abastados que sustentaram 

importantes artistas como Leonardo da Vinci e Michelangelo Buonarroti 

ficaram conhecidos como mecenas. 
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O Renascimento está relacionado às seguintes caracterìsticas: • 

surgimento de novas explicações dos fenômenos da natureza, nem sempre de 

acordo com as crenças medievais defendidas pela Igreja; • valorização das 

ações individuais dos artistas e cientistas; • busca pela forma perfeita 

das representações humanas. O ser humano como criatura mais perfeita da 

natureza por ser dotado de inteligência (característica do 

ANTROPOCENTRISMO); • a arte para apreciar, contemplar e não apenas para 

retratar alguma cena religiosa; • introdução de cenas da natureza nas 

telas; • prática de observar animais e plantas para pintar o mais real 

possìvel e para ajudar nos inventos dos cientistas; • otimismo perante a 

vida, o mundo; • criação da técnica da PERSPECTIVA que, baseada em 

cálculos matemáticos e geométricos, permitiu aos artistas dar 



profundidade diferente às cenas de uma tela; • valorização da Antiguidade 

Clássica com a retomada dos textos e da arte greco-romana. 

Wikimedia Commons 

 

1- Observe, com atenção, a imagem acima de autoria de Leonardo da Vinci e 

dê um título a ela. 2- É possível relacionar o desenho feito por Leonardo 

da Vinci exposto acima a alguma(s) característica(s) do Renascimento? 

Qual (quais)? 

_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

Glossário: antropos – homem; antropocentrismo – sistema que tem o homem 

no centro. 
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O HUMANISMO 

 

O Humanismo foi o movimento literário, filosófico e científico que 

propunha uma nova educação, baseada na observação da natureza, na visão 

crítica da realidade, no estudo de línguas e na análise aprofundada dos 

textos lidos. As origens do humanismo devem ser buscadas no final da 

Idade Média, quando os textos da Antiguidade Clássica – Grega e Romana – 

voltaram a ser estudados nas universidades europeias. O humanismo 

produziu transformações na maneira como o mundo era compreendido pelos 

homens, e, acima de tudo, mudou a forma como os homens viam a si 

próprios. O movimento colocou o homem no centro do mundo, entendendo-o 

como o meio e o fim superior de todas as coisas, defendendo os valores 

humanos contra qualquer crítica que os colocasse em risco. Em linhas 

gerais, podemos dizer que o humanismo exaltou a capacidade criativa e a 

sabedoria do ser humano, o que culminou na substituição do teocentrismo 

medieval pelo antropocentrismo moderno. 
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Alguns dos principais nomes do humanismo foram Francesco Petrarca, Erasmo 

de Roterdã, Marsilio Ficino e Giovanni Pico della Mirandola. 

http://www.reclusland.com http://www.rkk.nl 

 

Petrarca 
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Erasmo de Roterdã Glossário: Teo - Deus; Teocentrismo - sistema que 

coloca Deus no centro do universo. Antropos - Homem; Antropocentrismo – 

sistema que coloca o homem no centro do universo. 

 

Com o auxílio do seu Professor, pesquise sobre as duas concepções de 

mundo colocadas abaixo e complete o quadro. Pesquise em seu livro 

didático ou nos sites indicados na página 3. 



 

Pensamento medieval (TEOCENTRISMO) 

 

Pensamento Renascentista (ANTROPOCENTRISMO) 

 

O ser humano era a criação mais perfeita de Deus. As superstições, o 

misticismo e a religião explicavam a realidade. 
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A criação humana deveria estar a serviço da Igreja. 

 

A Bíblia era fonte de fé e conhecimento. 
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O PAPEL DA CIÊNCIA NO RENASCIMENTO 

Nicolau Copérnico foi cônego da Igreja Católica, matemático, astrônomo, 

médico, administrador e jurista. Copérnico foi o primeiro estudioso do 

período moderno a defender o Sistema Heliocêntrico, ao afirmar em 1543, 

que, de fato, os planetas giravam em torno do Sol. Era o único astro com 

luz própria do sistema e, portanto, não poderia ficar fora do centro, 

para que pudesse iluminar bem os demais planetas. A Terra, portanto, não 

era o centro do Universo. Copérnico construiu essa teoria observando os 

movimentos dos planetas e do Sol, analisando os escritos do egípcio 

Ptolomeu (século II d.C.) e os modelos do grego Aristóteles (século IV 

a.C.), que acreditavam no Sistema Geocêntrico e comparando suas pesquisas 

com os estudos de um outro astrônomo grego Aristarco de Samos (século III 

a.C.), primeiro a escrever sobre o heliocentrismo. Quase cem anos mais 

tarde, entre 1613 e 1615, o matemático Galileu Galilei, reconhecido 

professor em universidades italianas, retomou os estudos de Copérnico, 

divulgando o Sistema Heliocêntrico. Tal fato acabou resultando em sua 

condenação pelo Santo Ofício e em sua abjuração (ele teve de renegar o 

heliocentrismo, para não ser executado), realizada em 1633. Em 1983, a 

Igreja Católica reconheceu a condenação injusta de Galileu Galilei, 

absolvendo-o, pós-morte, do crime de contrariar as ideias defendidas pela 

Igreja. 

 

Clipart 

 

educ.fc.ul.pt 
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1- Das imagens acima, qual é uma representação do Sistema Heliocêntrico? 

Justifique a sua resposta. 

_________________________________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________________________________

___________________ 2- Pode-se afirmar que Nicolau Copérnico foi o 

primeiro a defender o heliocentrismo? Por quê? 

_________________________________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________________________________

___________________ 
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Glossário: helio – sol; heliocentrismo – sistema que tem o Sol como 

centro do Sistema ; geo – Terra; geocêntrico – sistema que tem a Terra no 

centro do Sistema. 

 

. 

 

3- Retire do texto uma passagem que confirma que Nicolau Copérnico foi um 

típico homem do Renascimento, pois, em suas pesquisas, buscou inspiração 

na Antiguidade Clássica. 

_________________________________________________________________________

__________________ 

_________________________________________________________________________

__________________ 

_________________________________________________________________________

__________________ 

_________________________________________________________________________

__________________ 4- Entre 1613 e 1615, o cientista Galileu Galilei 

retomou as ideias de Nicolau Copérnico, contrariando a opinião da Igreja 

Católica que defendia o modelo aristotélico. O que afirmava o modelo 

aristotélico? Como ele ficou conhecido? 

_________________________________________________________________________

__________________ 

_________________________________________________________________________

__________________ 

 

Justus Sustermans. Retrato de Galileu Galilei, 1636. Museu Nacional 

Marítimo - Londres. 
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Wikimedia Commons 
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Conheça um pouco mais sobre Galileu Galilei. Informe aqui as outras áreas 

do conhecimento em que ele atuou e, pelo menos, mais uma descoberta 

científica ou ideia defendida por ele. Sites para consulta: 

www.infoescola.com ou www.educacao.uol.com.br. 
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_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 



_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 
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E O RENASCIMENTO TRANSFORMOU AS ARTES... 

Durante os quase três séculos que durou o movimento do Renascimento 

científico e cultural na Europa, as artes em geral passaram por profundas 

mudanças. Cite aqui as áreas da expressão cultural relacionadas à arte: 

_________________________________________________________________________

__________________ Em geral, a arte produzida durante a Renascença, 

apresentou as seguintes cara

pessoas, paisagens e objetos, tornando as obras mais familiares ao 

pinturas. Com cálculos geométricos e combinação de luzes e sombras, o 

artista conseguia pintar vários planos, representando o longe, o perto, o 



-romana com o uso de 

pintura ocorreu a representação da mitologia clássica e de temas 

-se importância aos detalhes das roupas, da 

paisagem, dos objetos do entorno etc. A partir das características acima, 

circule apenas o que é arte renascentista. Informe, na página seguinte, 

que marca do Renascimento pode ser vista na obra. a) Gattamelata. 

Wikimedia Commons 

 

b) Corte do Imperador Justiniano. 

Wikimedia Commons 

 

c) Dama com Arminho 

Wikimedia Commons 

 

d) Vênus de Willendorf 

História - 7.º Ano 3.º BIMESTRE / 2013 Vênus de Willendorf cerca de 2500 

a. C. 

 

Wikimedia Commons 

 

Donatello. Gattamelata. Piazza del Santo Pádua. 

 

Corte do Imperador Justiniano acompanhado pelo arcebispo Maximiliano, por 

oficiais da corte e por guardas pretorianos. 547. Basilica de San Vitale 

Ravena, Itália. 

 

Leonardo da Vinci. Dama com Arminho. Museu Nacional da Polônia Cracóvia. 
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_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ A pintura abaixo denomina-se A Última Ceia e foi 

realizada pela maior expressão do Renascimento, Leonardo da Vinci. 

Explique como a técnica da perspectiva aparece nesta obra. 

 

Wikimedia Commons 
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_________________________________________________________________________

______________ 

_________________________________________________________________________

______________ 

_________________________________________________________________________

______________ 

_________________________________________________________________________

______________ 

_________________________________________________________________________

______________ 

 

TEXTOS, IMPRENSA E PROFISSÕES EXTINTAS 

 

A prensa de Gutenberg 

http://www.sabbatini.com/renato/correio/ciencia/print2.jpg 
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O papel já era usado pelos chineses desde o século I. A imprensa, com 

tipos móveis de madeira (de onde vem a palavra tipografia) foi inventada 

na China no século XI. Os europeus, entre os séculos XII e XIII, 

conheceram o papel por meio dos árabes. Na Alemanha de 1455, Johannes 

Gutenberg inventou a impressão de textos com tipos móveis de metal, 

feitos numa prensa. No início do Renascimento, os humanistas escreviam 

suas ideias, mas era difícil divulgá-las. A primeira impressão de 

Gutenberg foi a Bíblia. Além de textos religiosos, impressores imprimiam 

coleções de lendas tradicionais. Levou tempo até que, em meados do século 

XVI, a imprensa se tornou um instrumento de difusão das ideias 

humanistas. Antes de 1454, os livros eram feitos à mão, ou seja, copiados 

por monges chamados copistas. Uma Bíblia chegava a demorar dois anos para 

ser copiada. Depois da imprensa, a mesma Bíblia demorava apenas alguns 

dias! Cerca de 30 anos após o início da impressão de livros, já havia 

cerca de 8 milhões de livros no mercado, dez vezes mais do que todos os 

livros produzidos manualmente pelos copistas nos cinco séculos 

anteriores. No início do século XVI, a profissão de copista se extinguia. 
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Em 1886, o americano Ottmar Mergenthaler desenvolveu uma máquina, chamada 

linotipo, que tinha um teclado capaz de compor os tipos automaticamente, 

tornando sem utilidade o artesão compositor, responsável por montar as 

palavras. Anos depois, vieram impressoras automáticas permitindo o 

aparecimento dos jornais diários e das revistas populares. Já não servia 

a profissão de entintador (trabalhador encarregado de espalhar tinta de 

impressão sobre os tipos metálicos). Na atualidade, o computador, o 

offset e a fotocopiadora dominam as impressões. Sumiram os linotipistas, 

profissionais que montavam as matrizes tipográficas. Nos jornais, por 

exemplo, após os jornalistas digitarem seus textos e os enviarem para os 

revisores, os textos são remetidos para as gráficas, onde são impressos 

de acordo com processos que envolvem alta tecnologia como o computerto-

film ou o computer to plate. 

Adaptado de SABBATINI, Renato. Profissões que desapareceram. Disponível 

em: sabbatini.com/renato/correio/ciencia/cp990917.htm). 
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Os tipos são peças de metal fundido ou madeira que, recobertas de tinta, 

imprimem letra, sinal e números. 

 

Há registros de que na Holanda, Laurens Coster foi o primeiro a usar 

tipos móveis de madeira para imprimir, no ano de 1440. 
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Glossário: linotipista – operador de máquina. 

 

1- Escreva sentenças coerentes com o texto lido, a partir da combinação 

das palavras abaixo: a) comércio – árabes – papel 

_____________________________________________________________________ b) 

copistas – Bíblia – imprensa 

____________________________________________________________________ c) 

profissões – computador – extinção 

______________________________________________________________ 2- A 

imprensa com tipos, ou seja, a tipografia foi inventada durante o 

Renascimento. Com base nessas informações relacione imprensa e ideias 

renascentistas. Para o humanista do Renascimento a impressão de livro era 

importante? Justifique. 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 3- O primeiro livro impresso por Gutenberg foi a 

Bíblia. O que isso nos informa sobre o papel da religião no século XV? 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 
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4- Observe as imagens abaixo com atenção e diga qual delas representa um 

livro medieval e qual representa uma obra elaborada pela prensa de 

Gutenberg. Justifique sua resposta. 

_________________________________________________________________________

_________________ 

_________________________________________________________________________

_________________ 

_________________________________________________________________________

_________________ 

_________________________________________________________________________



_________________ 

_________________________________________________________________________

_________________ 

_________________________________________________________________________

_________________ 

_________________________________________________________________________

_________________ 

 

http://relijournal.com/christianity/the-gutenberg-bible/ 

 

http://commons.wikimedia.org 

 

História - 7.º Ano 3.º BIMESTRE / 2013 

 

Imagem 1 

 

Imagem 2 
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Descubra, no caça-conhecimento, as palavras grifadas ao lado: 

H O H C E T F A B L I V I E C O P I T I X S S A I T R R V A A T Y U C K O 

H I 

 

O E L A N D C 

 

Q C 

 

 

eram as letras, números e sinais gráficos feitos de metal ou madeira, 

manuseados por um ARTESÃO COMPOSITOR que montava no ENTINTADOR o texto a 

ser impresso no papel; profissão extinta com o surgimento das impressoras 

tecnológicos após o surgimento do COMPUTADOR. 

 

O R E L H T I X 

 

C N M H C O A A R A R A B I E E Ç U S C J 

 

R U O E A E Y T K P O L R T I T P L P 

 

N N A 

 

N R 

 

O C O H I A V E Y 

 

R Q S V V I S 

 

U C S L T H 

 

O W A N T E Z T I V S B E 



 

O C T I 

 

O R E J 

 

O C 

 

I T U E I S 

 

T A T N T Ã 

 

M Ã A A T U 

 

T 

 

E 

 

A T Z A Z 

 

D H N N E E N Z B E E T 

 

Z 

 

R 

 

M P 

 

O G U D O R I T N U T J 

 

R G H N I L E T 

 

C O M P A S A S Y R T V T E O E 

 

D O R N R C O S P I Ç T 

 

O C O M P 

 

O R 

 

Caro estudante! Esperamos que você tenha gostado de seus estudos de 

história neste bimestre. No próximo bimestre, você vai conhecer e estudar 

outras épocas, outros povos e culturas. A viagem pela história é sempre 

uma aventura repleta de emoção e de novos conhecimentos! 
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A M O O A 

 

H M V W O N Ç C 
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EDUARDO PAES PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO CLAUDIA COSTIN 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REGINA HELENA DINIZ BOMENY SUBSECRETARIA 



DE ENSINO MARIA DE NAZARETH MACHADO DE BARROS VASCONCELLOS COORDENADORIA 

DE EDUCAÇÃO 

 

ELISABETE GOMES BARBOSA ALVES MARIA DE FÁTIMA CUNHA COORDENADORIA TÉCNICA 

ILMAR ROHLOFF DE MATTOS CONSULTORIA ROBERTO ANUNCIAÇÃO ANTUNES 

ORGANIZAÇÃO 
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ARTHUR TORRES CASER ROBERTO ANUNCIAÇÃO ANTUNES ELABORAÇÃO ELISABETH 

MARTINS BRANDT SIMONE CARDOZO VITAL DA SILVA REVISÃO DALVA MARIA MOREIRA 

PINTO FÁBIO DA SILVA MARCELO ALVES COELHO JÚNIOR DESIGN GRÁFICO EDIOURO 

GRÁFICA E EDITORA LTDA. ACABAMENTO E EDITORAÇÃO 

 

EXPANSÃO MARÍTIMA PORTUGUESA E ESPANHOLA 

O QUE LEVOU NAVEGADORES PORTUGUESES E ESPANHÓIS A REALIZAREM VIAGENS PARA 

LOCAIS DESCONHECIDOS E DISTANTES? 

 

NÃO HOUVE UMA CAUSA ÚNICA. Na verdade, o que os levou foram ambição e 

interesses diversos. Os comerciantes buscavam a exploração de riquezas, 

os escravos da costa ocidental da África, os produtos tintoriais (usados 

como tinturas, como o pau-brasil) das Ilhas Atlânticas e as especiarias 

(principalmente, condimentos e temperos) e outros produtos do Oriente. 

Por outro lado, havia os interesses religiosos de reinos cristãos, que 

pretendiam continuar a combater aqueles que consideravam ―infiéis‖ 

(muçulmanos) e, ao mesmo tempo, conquistar novos fiéis (indígenas, 

africanos não islamizados e asiáticos). 
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Marcos simbólicos dos locais de partida das navegações em Portugal e na 

Espanha. 

 

www.galeon.com/alfarac2000/album22019.html 

 

www.multirio.rj.gov.br 

 

www.all-about-portugal.com 
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Torre de Belém, Lisboa, Portugal. 

 

Porto de Palos, Espanha. 

 

Glossário: legado – herança. 

 

CHEGADA DOS ESPANHÓIS À AMÉRICA 

Quando chegaram à América, os ESPANHÓIS encontraram sociedades que já 

faziam uso de metais preciosos, como ouro e prata. 

 

Observem os detalhes das imagens. 

 

Narigueira (nariz). 
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Livro da Exposição POR TI AMÉRIA: ARTE PRÉCOLOMBIANA. CCBB 2005/2006. 

Página 112 e 1123 

 

www.multirio.rj.gov.br 

 

www.multirio.rj.gov.br 

 

Adorno (enfeite) de peitoral 

 

Pingente 

 

Brincos 
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Os Astecas, antigos nativos do México, por exemplo, eram tão competentes 

na elaboração de objetos de ouro que deixaram os espanhóis encantados com 

algumas de suas joias e máscaras. 

 

O TRABALHO NAS MINAS DE POTOSÍ 

 

"Não é prata o que se envia à Espanha, é o suor e o sangue dos ìndios― 

Frase atribuída ao frei Domingo de Santo Tomás. 

 

historycambridge.com 

 

Observe a imagem ao lado e converse com seu Professor sobre as minas de 

Potosí. Em seguida, responda: 1- Explique o que quis dizer o frei Domingo 

de Santo Tomás com a sua frase citada acima. 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 2- Onde fica Potosí? Consulte o 

Atlas ou seu livro didático. _____________________________________ 3- 

Qual era o metal extraído de suas minas? 

_____________________________________ 
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As Minas de Potosí. Theodore de Bry. In: BENZONI, Girolamo. Historia 

Americae Sive Novi Orbis, pars sesta, 1596. 

 

OURO E PRATA ENVIADOS DA AMÉRICA PARA A EUROPA Metais preciosos enviados 

da América para a Europa no século XVI 

PERÍODO QUILOS DE OURO QUILOS DE PRATA 

 



1- A que século se refere a tabela ao lado. 

____________________________________________ 2- Em que período, de acordo 

com a tabela, foi enviada a maior quantidade de ouro da América para a 

Europa? 

 

1503-1510 1511-1520 1521-1530 1531-1540 

 

4 965 9 153 4 889 14 466 

 

0 0 148 86 193 

 

1541-1550 

1551-1560 1561-1570 
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24 957 

42 620 11 530 9 429 12 101 19 451 

 

177 573 

303 121 942 858 1 118 592 2 103 027 2 707 626 

 

____________________________________________ 

 

1571-1580 1581-1590 1591-1600 

 

3- Ainda em que período foi enviada a maior quantidade de prata da 

América para a Europa? ____________________________________________ 

 

Vilar, Pierre. Ouro e moeda na história (1450-1920). In: Vainfas, 

Ronaldo. Economia e sociedade na América Espanhola. Rio de Janeiro: 

Graal, 1984. p. 70. 

 

Investigando ... 
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Por que regiões ricas em metais preciosos, nos tempos coloniais – como 

Potosí, na atual Bolívia, por exemplo – são, na atualidade, pobres e 

pouco desenvolvidas do ponto de vista econômico? Forme um grupo para 

debater esta questão. Peça auxílio ao seu Professor. 

 

HIERARQUIA SOCIAL NA AMÉRICA ESPANHOLA 

A colonização espanhola da América deu origem a sociedades profundamente 

marcadas pela hierarquia, nas quais cada grupo social tinha o seu lugar 

determinado e a MOBILIDADE SOCIAL era bastante limitada. 

 

Chapetones Espanhóis de nascimento (reinóis). Integram a alta 

administração e o poder político central. Criollos Filhos de espanhóis 

nascidos na América. Detinham o poder econômico e o poder político local. 

 

Artesãos e pequenos comerciantes Mestiços de origem branca e indígena. 
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Servos Maioria da população. Indígenas submetidos ao trabalho 

obrigatório. 



 

Escravos Negros africanos aprisionados, que foram utilizados, 

principalmente, na produção agrícola no Caribe e na atual Colômbia 

(antigo vice-reinado de Nova Granada). 
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Glossário: mobilidade social - possibilidade de se passar, em uma dada 

sociedade, de um grupo a outro; servos - pessoas ligadas à terra, que 

possuíam uma série de obrigações com o dono das terras. 

 

ORGANIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA NA AMÉRICA ESPANHOLA 

As duas principais formas pelas quais o trabalho dos indígenas foi 

explorado, na América Espanhola, foram a mita e a encomienda. A mita foi 

utilizada nas regiões mineradoras e funcionava da seguinte maneira: um 

grupo de indígenas era selecionado para trabalhar por uma temporada em 

uma determinada mina em troca de uma remuneração muito baixa. Ainda que 

remunerados, os indígenas não tinham escolha. Eram obrigados a trabalhar 

nas minas. A encomienda predominou no meio rural, regulando o trabalho 

nas haciendas (fazendas) e funcionava da seguinte maneira: a coroa 

concedia a alguns espanhóis, estabelecidos na América, o direito de 

explorar o trabalho de um grupo de indígenas. Em troca, o encomendero 

(aquele que recebe a encomienda) se comprometia a ensinar a fé católica e 

a cuidar do bem estar material dos indígenas. Na encomienda, o trabalho 

era permanente e não havia remuneração. Ao lado dos indígenas, existiam 

escravos de origem africana. Em algumas regiões, a brutalidade da 

conquista acabou levando ao extermínio das populações nativas. Também 

havia trabalhadores livres em diversas partes da América Espanhola, como 

em Veracruz, no México e Cartagena, na Colômbia. 
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Complete o quadro abaixo que trata das formas de exploração da mão de 

obra indígena na América Espanhola. Mita Atividade econômica Tempo de 

trabalho Temporário Não havia remuneração Encomienda Agropecuária 
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Remuneração 

 

A IGREJA CATÓLICA E A COLONIZAÇÃO DA AMÉRICA ESPANHOLA 

A Igreja Católica desempenhou um papel de extrema importância na América 

Espanhola, desde a chegada de Cristóvão Colombo ao continente, em 1492. 

Se, na primeira viagem, foi o próprio Colombo quem pôs a primeira cruz em 

solo americano, na segunda, diversos missionários o acompanharam e deram 

início à conversão dos indígenas à religião católica que acabou por se 

tornar um dos pilares da organização da América Espanhola. 

 

Nem sempre a atuação dos religiosos foi unanimidade entre os 

colonizadores. Uma das causas de conflito entre os missionários e os 

demais colonizadores, foi a escravidão imposta por parte dos 

missionários, além da crítica à exploração do trabalho indígena. Iniciada 

pelos dominicanos, António de Montesinos e Bartolomé de Las Casas, a 

religião tinha como objetivo principal, a conversão dos gentios. Muitas 

vezes, entrava em choque com os interesses dos colonizadores espanhóis. 



Glossário: gentios - pagãos. 
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Creative commons 
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Catedral de Santa María La Menor. Santo Domingo (1514-1540). A Cidade 

Colonial de Santo Domingo é considerada Patrimônio Mundial pela UNESCO. 

 

A CATEDRAL METROPOLITANA DO MÉXICO 

A imagem mostra, ao fundo, a Catedral Metropolitana do México. Ela foi 

construída entre os anos de 1571 e 1813, onde, antes de sua construção, 

existiam templos dedicados a deuses, cultuados pelos antigos habitantes 

da região, os astecas. Na imagem, vemos ainda escavações arqueológicas 

que buscam vestígios de antigos templos astecas. 

 

www.viajesim.com/2013/01/roteiro-3-dias-cidade-do-mexico.html 

 

Investigando ... 

Na construção da catedral, foram utilizados diversos tipos de materiais, 

como por exemplo, madeira, metal, rocha vulcânica, pedra e mármore. 

Adaptado http://www.arquidiocesismexico.org.mx/Catedral Estilos 

Artisticos.html 
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Área da escavação. 
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Por que os espanhóis ergueram um templo dedicado à sua fé (uma grande 

catedral católica) sobre templos dedicados aos deuses astecas? 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 

 

... que tivemos movimentos de resistência à colonização na América 

Espanhola? Leia esta página com atenção. Houve um MOVIMENTO DE 

RESISTÊNCIA DOS POVOS NATIVOS ao sistema colonial, estabelecido pelos 

espanhóis, na América Espanhola. O maior dos movimentos foi a REVOLTA DE 

TÚPAC AMARU, na região andina, nos vice-reinados do Peru e do Prata, 

entre os anos de 1780 e 1783. O movimento conseguiu obter o apoio de 

milhares de indígenas, mestiços, escravos e até mesmo de alguns criollos. 

Quando o movimento passou a defender o fim do trabalho indígena nas 

minas, a abolição da escravidão e a restauração do Império Inca, os 

criollos retiraram seu apoio ao movimento. Os criollos juntaram-se aos 

colonizadores e derrotaram o movimento em 1783. Apesar da derrota do 

movimento, liderado por Túpac Amaru II, no século XVIII, este movimento 



acabou inspirando outros movimentos revolucionários no Peru e no Uruguai, 

na década de 1960. 
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Nota de 500 intis (antiga moeda peruana) com imagem de Tupac Amaru II. 

 

Wikimedia Commons 
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Glossário: andina – referente à região dos Andes, na América do Sul; 

vice-reinados – uma das divisões político-administrativas da América 

Espanhola. 

 

DIVISÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DA AMÉRICA ESPANHOLA 

 

O mapa apresenta a divisão político-administrativa da América Espanhola, 

no século XVIII. A partir da observação do mapa, responda às questões a 

seguir: 1- Quantos e quais eram os vice-reinados da América Espanhola? 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 2- Quantas e quais 

eram as capitanias gerais da América Espanhola? 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 3- Compare o mapa ao 

lado com o mapa atual, da mesma região. Cite alguns países que fizeram 

parte dos domínios espanhóis na América. Utilize, para consulta, o Atlas 

Geográfico ou o seu livro didático. 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 4- Qual foi o maior 

vice-reinado da América do Sul? Atualmente, que países ocupam esse 

território? __________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

historiagam.wordpress.com 
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A COLONIZAÇÃO DA AMÉRICA INGLESA 

Diferentemente das experiências de colonização, praticadas pelos 

espanhóis e pelos portugueses, ainda no século XVI, a colonização inglesa 

da América teve início apenas no século XVII. A colonização inglesa 

concentrou-se na costa atlântica da América do Norte, onde foram fundadas 

treze colônias nas quais se instalaram, em um primeiro momento, grupos de 

refugiados políticos e religiosos da Inglaterra. 

AS TREZE COLÔNIAS 

 



As TREZE COLÔNIAS eram independentes: não era uma grande colônia, 

repartida em treze pedaços; era, na verdade, treze colônias autônomas, 

unidas, apenas, pela obediência ao rei da Inglaterra. 
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As TREZE COLÔNIAS, em especial as colônias do norte, também gozavam de 

liberdade econômica. 
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OS LIMITES DA IGUALDADE NAS TREZE COLÔNIAS 

 

Wikimedia Commons 

 

Wikimedia Commons 
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John Endecott, desembarcando em Block Island, em 1636, durante a Guerra 

Pequot, travada pelos colonos de origem inglesa contra os indígenas 

entre, 1634 e 1638. Gravura de A. R. Waud - 1881. 

 

Legenda original da fotografia, de autor desconhecido, datada de 1863: ―O 

contramestre Artayou Carrier me açoitou. Depois das chibatadas, eu fiquei 

dois meses de cama. Meu senhor chegou após minha flagelação; ele demitiu 

o contramestre. Essas são as próprias palavras do desafortunado Peter no 

momento em que posava para a foto‖ 

 

As imagens acima – uma gravura e uma fotografia – foram produzidas no 

século XIX, muito depois que as Treze Colônias declararam sua 

independência – No entanto, elas tratam de temas que marcaram fortemente 

a história colonial da América Inglesa. Observe as imagens, leia as 

legendas e responda: A sociedade estabelecida pelos colonos na América 

Inglesa era igualitária? Justifique sua resposta. 
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_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

 

CAUSAS DA COLONIZAÇÃO DA AMÉRICA INGLESA 

POLÍTICO-

(protestantes radicais) e anglicanos (denominação da doutrina oficial da 

o cercamento de campos (enclousures) gerou êxodo rural e miséria nas 



resultou na formação de grandes COMPANHIAS DE COMÉRCIO, interessadas na 

exploração comercial de colônias no Novo Mundo. 

 

Em função da diversidade de causas e interesses que ocorreram durante a 

colonização inglesa da América, as TREZE COLÔNIAS acabaram se 

desenvolvendo de modo diverso uma das outras. A experiência colonial 

inglesa, nessa parte da América, se deu através de dois modelos: um deles 

para as colônias do norte e o outro para as colônias do sul (rever mapa 

da página anterior). 
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Glossário: compulsória – que obriga ou compele. 

 

ESPAÇO PES 

 

UISA 

 

O MAYFLOWER E OS PRIMEIROS COLONOS INGLESES 

 

Wikimedia Commons 
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Mayflower no porto de Plymouth - William Halsall (1882). 

 

Pesquise sobre a chegada dos primeiros colonos ingleses à América. 

http://photos.state.gov/libraries/amgov/30145/publications-portuguese/ 

OutlineofUSHistory_Portuguese. pdf A partir da pesquisa, responda: 1- 

Quem compunha a tripulação do Mayflower que aportou em solo americano no 

ano de 1620? 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 2- Por que alguns ingleses buscaram um outro 

continente para viver? 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

 

15 

 

CAÇA-CONHECIMENTO 

1- A colonização inglesa da América teve início apenas no século XVII. 

Ela concentrou-se na costa atlântica da América do Norte, onde foram 

fundadas as ______________________________. 2- O processo de colonização 

foi movido por causas diversas, que podem ser divididas em dois grandes 

blocos: as político-religiosas e 

as_______________________________________. 3- Nem sempre a atuação dos 



religiosos foi unanimidade entre os colonizadores espanhóis. Uma das 

causas de atrito entre os missionários e os demais colonos foi a 

condenação da escravidão pelos missionários, e a crítica à exploração 

desmedida do trabalho________________________________________. 4- O 

modelo de exploração das colônias do Sul era baseado no sistema de 

plantation, ou seja, na mão de obra compulsória (escrava africana ou 

servil indígena), utilizada na grande propriedade rural e na monocultura 

voltada para o mercado externo do continente 

___________________________________. 5- As colônias do norte acabaram por 

desenvolver um sistema que tinha como fundamentos a mão de obra familiar 

ou livre, a manufatura e a pequena propriedade rural, com produção 

voltada para o mercado _________________. S F 
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D R E O O N F G T N R B 

 

S E A S Z D Z F G O E K 

 

U U R I G I T C E D Z J 

 

W R H M E G Y Q R E E Y 

 

T O J E X E G X I R C H 

 

G P K N Ç N I Z F C O A 

 

H E L T O A L C R V L S 

 

Y U S O R W J S B B O G 

 

K Q D S T I I D A N N A 

 

I N T E R N O L Q M I K 

 

F K G S D F C L Ç Ç A Ç 

 

N V H E G N F Ç F I S L 

 

E C O N O M I C A S H E 

 

G H J I J R S Y T 
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O 

 

DEPOIMENTO DE UMA DESCENDENTE DE INDÍGENAS DOS ESTADOS UNIDOS. 

 

Leia o texto e sublinhe a passagem que mostra as transformações 

ambientais verificadas na porção central dos Estados Unidos. ―Minha mãe 

nasceu em 1925, em Fort Yates, Dakota do Norte, uma cidade empoeirada, na 

Reserva Indígena Sioux de Standing Rock. Seu nome Dakota é Mahpeyabogawin 

que, em nossa língua tribal, significa Mulher que Anuncia Tempestades. 

Portanto, ela veio a este mundo como uma premonição de todas as 



tempestades negras que ocorriam, já que o solo das Grandes Planícies que 

tinha sido muito explorado pelo colonizador, transformou-se em um pó 

seco, abundante e assassino‖. 

Adaptado de Susan Power, descendente de índios americanos e disponível em 

Literatura Multicultural: http://portuguese.brazil.usembassy.gov/e-

journals.html 
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MAC DONALD, Fiona. Índios das planícies. São Paulo. Moderna. 1996. 

Coleção Desafios. p. 11 

 

Sioux 

(localização aproximada) 
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A COLONIZAÇÃO PORTUGUESA NA AMÉRICA 

Estudamos, até aqui, características da colonização espanhola e inglesa 

nas Américas. Agora, vamos estudar características da colonização 

portuguesa. 

 

O Império Colonial Português 

 

http://historia6ano.com.br 
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Em abril de 1500, os portugueses chegaram à parte sul do continente que, 

nos anos seguintes, passaria a ser chamado de América. Conforme os 

tratados de Tordesilhas (1494) e Saragoça (1529), as terras descobertas 

durante a Expansão Marítima Europeia estariam sob o domínio português ou 

espanhol. 

 

www.multirio.rj.gov.br 
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Nas próximas páginas, vamos conhecer um pouco da realidade dessa época, 

por meio da interpretação de FONTES HISTÓRICAS. 

 

A ESCRAVIZAÇÃO DO AFRICANO E DE SEUS DESCENDENTES NA AMÉRICA PORTUGUESA 

Documento 1 ―O momento de partida do barco era traumático. Os escravos 

passavam a noite em rebuliço. Eles sentiam os movimentos do navio. Nunca 

ouvi gritos piores do que aqueles [...]. Os homens abanavam as grilhetas, 

o que provocava um ruído ensurdecedor. A angústia devia-se em parte pelo 

fato de muitos africanos estarem convencidos de que os europeus eram 

seres marinhos, canibais da terra dos mortos, cujas solas dos sapatos 

eram feitas de pele de africano, cujo vinho tinto era sangue de africanos 

e cuja pólvora era feita dos ossos queimados e moídos dos africanos.‖ 

(diário de bordo de um marinheiro) 

ILIFFE, John. Os africanos, história dum continente. Lisboa, 

Terramar,1999 apud Campos, Flávio. O Jogo da História. SP:Moderna, 2002. 

 



Documento 2 ―Estes negros, tanto machos como fêmeas, vinham ver-me como 

uma maravilha, e parecia-lhes coisa extraordinária ver um cristão em tal 

lugar, nunca dantes visto: e não menos se espantavam do meu traje e de 

minha brancura; o traje era à espanhola, com um gibão de damasco preto, e 

uma capinha de pele; reparavam para o pano de lã, que eles não têm, e 

reparavam para o gibão, e muito pasmavam; alguns tocavam-me nas mãos e 

nos braços, e com cuspe esfregavam-me, para ver se a minha brancura era 

tinta ou carne; e vendo que era carne branca, ficavamse em admiração.‖ 

(relato de um nobre de Veneza, ao chegar ao rio Gâmbia) 

CHANDEIGNE, Michel (org.) Lisboa Ultramarina; 1415-1580: a invenção do 

mundo pelos navegadores portugueses. RJ, Jorge Zahar, 1992 apud Campos, 

Flávio. O jogo da história. SP: Moderna,2002. 
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1- Pode-se afirmar que os dois documentos tratam do estranhamento 

cultural entre africanos e europeus? Justifique. 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 2- É possível que o autor do documento 1 tenha 

presenciado os acontecimentos narrados? Justifique. 

_________________________________________________________________________

______________________ 

3- Retire dos dois textos, trechos que demonstrem o sentimento que os 

africanos possuíam em relação aos europeus. 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

Glossário: grilhetas - argolas de ferro. 
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A ilustração está no livro Casa-grande & Senzala de Gilberto Freyre. 

Refere-se ao Engenho Noruega que existiu na capitania de Pernambuco. 

Identifique e coloque a numeração das principais dependências de uma 

típica propriedade rural do período colonial. 1. Casa-grande 2. Senzala 

3. Pomar, galinheiro e chiqueiro 4. Casa de engenho 5. Capela 6. 

Plantation ou lavoura de cana 
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Desenho de Cícero Dias, 1933. 
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Desenho de Cícero Dias, 1933. 

 

TIPOS SOCIAIS E SUAS ATIVIDADES NA SOCIEDADE COLONIAL AÇUCAREIRA 

• SENHOR DE ENGENHO – dono do engenho. Administrava as terras, 

comercializava o açúcar. Além disso os senhores de engenho também 

adquiriam trabalhadores escravizados e determinavam suas punições . • 



MESTRE DE AÇÚCAR – cargo mais importante do engenho. Era responsável por 

provar a calda e dizer quando tirar do fogo e enviar para a Casa de 

Purgar, onde era feito o clareamento do açúcar. • FEITOR – existiam 

vários tipos de feitores, que podiam ser trabalhadores livres ou 

escravizados, exercendo várias funções: escolher o local da plantação, 

vigiar o trabalho dos escravizados, aplicar castigos, verificar o 

transporte do produto. • LAVRADORES – plantavam a cana em terras 

arrendadas dos senhores de engenho. Os lavradores dependiam da cana para 

fabricar o açúcar e vendê-lo. Em muitas situações, passaram a formar o 

grupo dos agregados nos engenhos. • OUTROS TRABALHADORES LIVRES – o 

purgador, que clareava o açúcar; o caixeiro, responsável por empacotar o 

produto, assim como barqueiros, carpinteiros, pedreiros e carreiros (guia 

de carro de bois). • ESCRAVOS – eram a maioria e trabalhavam na lavoura, 

na casa de engenho, na casa-grande e em outros espaços do engenho. 

 

AGORA, É COM VOCÊ 

1- Instalação, construída no interior da grande propriedade rural, na 

qual se transformava a cana em açúcar. 

( ( ( ( ) capela ) casa de purgar ) casa de engenho ) senzala 

 

!!! 

 

3- Que grupos realizavam a maioria dos trabalhos existentes na sociedade 

açucareira? 

________________________________________________ 

________________________________________________ 4- Havia trabalho livre? 

Justifique. ________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 5- Que grupo ou pessoa 

detinha maior poder na sociedade colonial açucareira? 

________________________________________ 
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2- Dependia das instalações do senhor de engenho para a transformação da 

cana em açúcar. ( ( ( ( ) feitor ) purgador ) lavrador ) mestre de açúcar 
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Glossário: arrendadas- cedidas, sob contrato, por prazo e pagamento 

previamente estabelecido. 

 

A ESCRAVIZAÇÃO DO INDÍGENA 

Desde o descobrimento, os povos nativos vinham trabalhando para os 

portugueses, sob a forma de escambo ou através de trabalho forçado. Com a 

colonização baseada na lavoura açucareira, a imposição do trabalho 

obrigatório do indígena foi a solução imediata. Muitos grupos indígenas 

resistiram, pois perdiam suas terras e sua cultura devido às práticas 

impostas pelo colonizador português. Os jesuítas reivindicavam catequizar 

e civilizar os povos indígenas. Foram criadas aldeias com esse objetivo. 

Eram as chamadas Missões. Muitos traficantes de escravos se interessavam 

por esses indígenas aldeados, porque eles conheciam o trabalho agrícola e 

a vida sedentária. Eles tinham passado pelo processo de ACULTURAÇÃO. 

 



Para entendermos o que significa ―aculturação‖ devemos conhecer o 

significado de ―cultura‖. CULTURA é a capacidade que os seres humanos têm 

de dar significado às suas ações e ao mundo a sua volta. A cultura varia 

entre os povos, de um local para outro, de uma região para outra. 

ACULTURAÇÃO é a influência recíproca entre culturas, a partir do contato 

entre elas. Esse contato entre as culturas poderá ocorrer de modo 

pacífico ou através do uso da força, como no caso dos processos de 

colonização. 

Glossário: escambo - troca, permuta, câmbio. 
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AGORA, É COM VOCÊ 

Fonte: ROMANO, Ruggiero. Conjunturas Opostas ( a crise do Século XVII na 

Europa e na América). México – DF, Fundo de Cultura Econômica, 1993, p. 

39 

 

!!! 

 

1- Que tipo de dados o gráfico apresenta? 

____________________________________________ 2- O maior número 

populacional está em __________. 3- Houve uma diminuição drástica entre 

_________ e _____________. 4- Cite os fatores que contribuíram para o 

extermínio dos nativos da América Portuguesa. 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
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A ESCRAVIZAÇÃO TEVE CONSEQUÊNCIAS DRAMÁTICAS PARA OS POVOS INDÍGENAS. 

 

As tarefas pesadas do dia a dia, a imposição de outra cultura, as 

frequentes mortes por doenças de origem europeia e as guerras justas (era 

justificada a escravização do nativo que se voltasse contra o colonizador 

ou negasse a conversão ao Cristianismo) provocaram uma redução enorme da 

população. Acredita-se que a população indígena era, no século XVI, de 2 

a 4 milhões de pessoas, pertencentes a mais de mil povos diferentes. Em 

1798, uma contagem estimou um total de 252 mil índios em contato com os 

europeus e quase 550 mil não submissos. 

 

http://www.itaucultural.org.br/ 
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Rugendas. Aldeia de Tapuias. Brasil. 
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Glossário: não submissos - quem não se submete/ não obedece a outra 

pessoa. No caso do texto, índios que não se submetiam aos europeus 

colonizadores. 

 

POR QUE OS AFRICANOS? 



A população indígena diminuía e resistia à escravidão. Os portugueses não 

se interessavam em trabalhar nos engenhos, preferindo se tornar pequenos 

proprietários de terras. A solução incentivada pelos envolvidos no 

comércio internacional de escravos foi o trabalho forçado de pessoas 

originárias da África. 

 

noticias.terra.com.br 
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de africanos desde 1441. No século XVI, cerca de 10% da população de 

Portugal era formada por escravos. 

 

técnicas de agricultura e pecuária. Alguns lidavam com a metalurgia, 

conheciam o comércio com moeda e estavam organizados em sociedades 

hierarquizadas, obedecendo a soberanos e pagando tributos. Para os 

portugueses, tratava-se de uma mão de obra mais especializada, agregando 

mais rendimento ao trabalho. 

conheciam a língua e nem o lugar. 
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ucraria muito, pois passaria a cobrar, dos 

comerciantes, tributos e impostos referentes a cada escravo que chegasse 

ao Brasil. Os traficantes de escravos também lucrariam mais, pelo alto 

valor dos escravos africanos na América Portuguesa. 

 

―A morte (...) um homem que estava ao lado do Benevides, o Aziz, disse 

que ele não se mexia. Tentaram acordá-lo, mas foi em vão. Alguém disse 

que poderia ser fome, mas o Aziz apalpou o pescoço do Benevides e 

encontrou suas mãos endurecidas agarradas à corda. (...) O Benevides 

tinha se matado. (..) Retiraram o corpo do Benevides e a noite foi 

tranquila. Mas, na manhã seguinte, três outros homens apareceram mortos, 

tinham se enforcado durante a noite. Ao retirarem os corpos, os guardas 

avisaram que se mais alguém se matasse, o corpo ia ficar ali mesmo, até o 

fim da viagem no navio, que mal tinha começado, como um castigo para 

todos os outros.‖ (Ana Maria Gonçalves, Um defeito de cor, Ed. Record, 

RJ, 2007) 

 

Investigando ... 

Esse é um trecho do romance sobre Kehinde, uma menina que teve toda a sua 

família capturada, no interior da África, para ser escravizada na 

América, sendo trazida por um navio negreiro. 
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Em que ambiente se passa o acontecimento narrado pela autora? 

_________________________________________________________________________

______________________ 
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Para onde os africanos eram transportados? 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

 

―Sem negros, não há Pernambuco, e sem Angola, não há negros‖ (Pe. Antônio 

Vieira) A compra da mão de obra africana era realizada pelos traficantes 

de escravos que utilizaram como moeda de troca o tabaco, a cachaça, a 

mandioca e o açúcar mais barato (de menor qualidade). Esses produtos 

produzidos na América eram vendidos aos comerciantes e chefias africanas 

pelas companhias de comércio internacional. O açúcar de melhor qualidade 

ia para a Europa. A vida produtiva de um trabalhador escravo, em um 

engenho, era de 10 anos. Por isso, sempre se necessitava de mais 

escravizados. Era comum o traficante condicionar o transporte e a venda 

dos produtos do engenho à compra de mais escravos, visto que era 

altamente lucrativo. 

 

PRINCIPAIS ROTAS DO COMÉRCIO ATLÂNTICO DE ESCRAVOS DO SÉCULO XVI AO XIX. 

 

SOUZA, Marina de Mello e. África e Brasil Africano. São Paulo. Ática, 

2006. 

 

História – 7.° Ano 4.° BIMESTRE / 2013 

 

26 

 

Glossário: 1) sudaneses: escravos provenientes da região chamada Sudão 

ocidental. Pertenciam a uma grande variedade de etnias, como mandingas, 

hauçás, fulanis, fons e os vários grupos iorubás, havendo significativa 

predominância destes. Adaptado de SOUZA, Marina de Mello e. África e 

Brasil Africano. São Paulo. Ática, 2006.p.82. 2) bantus ou bantos: 

escravos provenientes da África Central, da região localizada entre o 

Congo e Angola, que vieram para o Rio de Janeiro e para Recife. 

 

QUEM ERAM OS AFRICANOS TRAZIDOS PARA O BRASIL? 

 

Foi, mais ou menos, a partir de 1580, que começaram a chegar, com 

frequência, ao Brasil, escravos trazidos de algumas regiões da África. No 

PRIMEIRO MOMENTO, recebemos escravos da chamada Alta Guiné, da região do 

rio Gâmbia. Num SEGUNDO MOMENTO, Luanda, em Angola, foi o porto pelo qual 

os portugueses mais comercializaram escravos. No TERCEIRO MOMENTO, tanto 

os portos angolanos como os portos da Costa da Mina forneceram escravos 

para o Brasil, havendo uma ligação estreita entre Salvador e a Costa da 



Mina e entre o Rio de Janeiro e Angola. Também chegaram mais escravos de 

origem sudanesa para o Nordeste e mais escravos bantos para o Sudeste, 

redistribuídos a partir desses dois portos brasileiros. Ao norte do país, 

pelos portos de São Luís do Maranhão e Belém do Pará, chegaram escravos 

vindos da Alta Guiné, principalmente de Bissau e de Cabo Verde, mas 

também da região de Angola. 

Adaptado de SOUZA, Marina de Mello e. África e Brasil Africano. São 

Paulo. Ática, 2006.p.82-84. 

 

ESPAÇO PES 

 

UISA 

 

VOCÊ CONHECE A HISTÓRIA DOS MALÊS? Você sabia que pessoas que vieram 

escravizadas para o Brasil, sabiam ler e escrever em árabe? Vamos 

pesquisar mais sobre a Revolta dos Malês, na Sala de Leitura ou no 

Laboratório de Informática? Peça auxílio ao seu Professor. Transcreva os 

resultados da pesquisa nesta página. 

http://www.multirio.rj.gov.br/historia/modulo02/rev_males.html 
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_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 
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_________________________________________________________________________

____________________ 

 

COMPOSIÇÃO DA POPULAÇÃO BRASILEIRA 

 

Segundo a análise do mapa sobre as PRINCIPAIS ROTAS DE COMÉRCIO DE 

ESCRAVOS (página 27), verificamos que as atuais cidades de Belém, São 

Luiz, Recife, Salvador e Rio de Janeiro receberam muitas pessoas vindas 

do atual continente africano. 
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Quando o colonizador europeu aqui chegou, só existiam os povos indígenas. 

Ao longo dos anos, foram chegando mais e mais europeus e, com eles, os 

povos escravizados da África. 

 

Será que essa questão influenciou na COMPOSIÇÃO ATUAL DA POPULAÇÃO 

BRASILEIRA? Vamos analisar os dados do censo 2010? 

 



www.multirio.rj.gov.br 

 

www.multirio.rj.gov.br 

 

28 

 

COMPOSIÇÃO DA POPULAÇÃO BRASILEIRA 

 

COR ou RAÇA corresponde às características declaradas pelas pessoas, de 

acordo com as seguintes opções: branca, preta, amarela (oriental), parda 

ou indígena. Adaptado de http://www.ibge.gov.br 

 

http://www.cdsa.ufcg.edu.br/portal/images/noticias/grafico_artigo_marcio-

090511-1.png 
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Somando-se a quantidade de pessoas que se declararam pardas e pretas 

obtemos o quantitativo de : __________________. 
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COMPOSIÇÃO DA POPULAÇÃO BRASILEIRA TERRAS QUILOMBOLAS DO BRASIL 

 

Com as informações, contidas na legenda do mapa, e com o auxílio do Atlas 

Geográfico Escolar, aponte o nome das duas regiões do Brasil que possuem 

as maiores concentrações de terras quilombolas. 

 

________________________ 

Atlas Geográfico Escolar. Ensino Fundamental. IBGE. P. 24. 2010. 

 

________________________ 

IBGE, 2010. 
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Glossário: quilombola- são chamados de ―quilombolas‖ os habitantes dos 

―quilombos‖. Até cem anos após a assinatura da Lei Áurea que libertou os 

escravizados no Brasil, os quilombos eram considerados locais com grandes 

concentrações de negros que se rebelaram contra o regime colonial. Com a 

Constituição Federal de 1988, o termo ―quilombo‖ teve seu conceito 

ampliado de modo que, na atualidade se refere a toda área ocupada por 

comunidades remanescentes dos antigos quilombos. 

Adaptado de http://www.palmares.gov.br/2012/0s-quilombolas-conceito-

autodefinicao-e-direitos/ e Enciclopédia da Diáspora africana. Nei Lopes. 

 

POPULAÇÃO INDÍGENA DO BRASIL 

Hoje, no Brasil, segundo o CENSO de 2010, temos quase 900 mil índios de 

305 etnias e 274 idiomas. 

 

Vamos conhecer essa realidade? Leia as próximas páginas com bastante 

atenção. 
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http://www1.folha.uol.com.br/poder/1135045-brasil-tem-305etnias-e-274-

linguas-indigenas-aponta-censo-2010.shtml 

 

www.multirio.rj.gov.br 

 

www.multirio.rj.gov.br 
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Fonte dos dados do diálogo: 

http://www.brasil.gov.br/noticias/arquivos/2012/08/10/brasil-tem-quase-

900-mil-indios-de-305-etnias-e-274-idiomas. 

 

Investigando ... 

 

POPULAÇÃO INDÍGENA POR ESTADO DO BRASIL 

 

Quais os três estados brasileiros que possuem o MAIOR número de 

indígenas? ________________________ ________________________ 

________________________ 

 

http://www1.folha.uol.com.br/poder/1135045-brasil-tem-305-etnias-e-274-

linguas-indigenas-aponta-censo-2010.shtml 
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Quais os três estados brasileiros que possuem o MENOR número de 

indígenas? ________________________ ________________________ 

________________________ 
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Investigando ... 

http://www1.folha.uol.com.br/poder/1135045-brasil-tem-305-etnias-e-274-

linguas-indigenas-aponta-censo-2010.shtml 

 

POPULAÇÃO INDÍGENA POR REGIÃO DO BRASIL. 
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Liste o nome das três regiões do Brasil que possuem o maior percentual de 

indígenas. 

 

_________________________________________________________________________

____ 
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TERRAS INDÍGENAS DO BRASIL - 2010 Com as informações, contidas na legenda 

do mapa, e com o auxílio do Atlas Geográfico Escolar, aponte o nome das 

duas regiões do Brasil que possuem as maiores concentrações de terras 

indígenas. _____________________________ _____________________________ 
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Atlas Geográfico Escolar. Ensino Fundamental. IBGE. P. 24. 2010. 

 

IBGE, 2010. 
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POPULAÇÃO INDÍGENA NO BRASIL 

 

AO CONTRÁRIO DO QUE SE PENSA, A POPULAÇÃO INDÍGENA NO BRASIL VEM 

CRESCENDO. 

Arquivo particular do professor Marcelo Pereira 

 

Nos últimos dez anos, a população indígena cresceu 11,4% e atingiu o 

número de 817 mil pessoas em 2010, representando 0,4% do total da 

população brasileira. Segundo a pesquisadora Nilza Pereira, ainda não é 

possível explicar o motivo dessa maior distribuição dos indígenas pelo 

país. 

 

Investigando ... 

 

COMO EXPLICAR O CRESCIMENTO DA POPULAÇÃO INDÍGENA NO BRASIL? 

História – 7.° Ano 4.° BIMESTRE / 2013 Indigenas presentes na XI Edição 

dos Jogos dos Povos Indígenas – Porto Nacional, Tocantins, novembro de 

2011. 

 

Uma das hipóteses é o fenômeno conhecido como ―ETNOGÊNESE‖ ou 

―REETINIZAÇÃO‖, ou seja, os povos indígenas vêm reassumindo e recriando 

as suas tradições, após terem sido forçados a esconder e a negar suas 

identidades. Em números absolutos, a maior população indígena do país 

reside no Amazonas: 168,7 mil pessoas, ou 20,6% da população indígena do 

país. A menor está no Rio Grande do Norte: 2,5 mil, ou 0,3%. 

Adaptado de 

http://www.brasil.gov.br/noticias/arquivos/2012/04/18/populacao-

indigenacresce-11-4-em-dez-anos-diz-ibge 

 

Para saber mais sobre os Jogos Indígenas visite o endereço: 

http://www.unicamp.br/unicamp/ju/558/ variadas-dimensoes-dos-jogos-

dospovos-indigenas 
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Glossário: hipótese - possibilidade, suposição. 

 

POPULAÇÃO INDÍGENA NO BRASIL 

 

AGORA, É COM VOCÊ 

 

!!! 

 

1.De acordo com o texto da página anterior, o que ocorre, atualmente, com 

a população indígena no Brasil? 

_________________________________________________________________________



_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

 

2. Como é possível explicar o motivo dessa distribuição dos indígenas 

pelo país? 

_________________________________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________________________________

___________________ 
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3. De acordo com o texto da página anterior, responda aos questionamentos 

abaixo. a. Estado com maior número de indígenas: _____________________ b. 

Estado com menor número de indígenas:_____________________ 

 

Para saber mais sobre a situação dos povos indígenas do Brasil, visite o 

endereço abaixo: 
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http://indigenas.ibge.gov.br/ 

 

EDUARDO PAES PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO CLAUDIA COSTIN 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REGINA HELENA DINIZ BOMENY SUBSECRETARIA 

DE ENSINO MARIA DE NAZARETH MACHADO DE BARROS VASCONCELLOS COORDENADORIA 

DE EDUCAÇÃO ELISABETE GOMES BARBOSA ALVES MARIA DE FÁTIMA CUNHA 

COORDENADORIA TÉCNICA ILMAR ROHLOFF DE MATTOS CONSULTORIA 

JEAN-BAPTISTE DEBRET: O VENDEDOR DE ARRUDA. 

imagenshistoricas.blogspot.com 

 

JAIME PACHECO DOS SANTOS ROBERTO ANUNCIAÇÃO ANTUNES ORGANIZAÇÃO História 

- 8.º Ano 1.º BIMESTRE / 2013 ERNESTO DE MATTOS FILHO JOANA D‘ARC ARAUJO 

DA SILVA ELABORAÇÃO CARLA DA ROCHA FARIA INGRID LOUISE GAUDIERO RIBEIRO 

LEILA CUNHA DE OLIVEIRA SIMONE CARDOZO VITAL DA SILVA REVISÃO DALVA MARIA 

MOREIRA PINTO FÁBIO DA SILVA MARCELO ALVES COELHO JÚNIOR DESIGN GRÁFICO 

EDIOURO GRÁFICA E EDITORA LTDA. EDITORAÇÃO E IMPRESSÃO 

 

imagenshistoricas.blogspot.com 

 

TELA DE JEAN-BAPTISTE DEBRET: ―VOYAGES AU BRÉSIL: RETOUR D´UM 

PROPRIETAIRE‖ (1816-1831) 

 

O ILUMINISMO 

Na Europa do século XVIII, surgiam, por toda parte, críticas às 

proibições impostas pelos governantes absolutistas aos seus súditos. Os 

pensadores não mais admitiam as restrições à liberdade de expressão: 

queriam expor, livremente, suas ideias e defendê-las. Os comerciantes e 

industriais rebelavam-se contra as restrições impostas pela política 

mercantilista que diminuía os seus lucros. A população não mais suportava 



os pesados impostos para sustentar os gastos das corruptas cortes 

absolutistas. Os camponeses revoltavam-se contra a difícil sobrevivência 

no sistema feudal. Toda essa insatisfação dos homens e mulheres que 

viviam na Europa, naquela época, encontrou resposta nas ideias 

iluministas. O movimento iluminista surgiu na França do século XVIII e 

defendia o predomínio da razão. Segundo os filósofos iluministas, o 

predomìnio da razão tinha o propósito de iluminar as ―trevas‖ em que se 

encontrava a sociedade. OS IDEAIS ILUMINISTAS 

 

Os pensadores que defendiam estes ideais acreditavam que o pensamento 

racional deveria ser levado adiante, substituindo as crenças religiosas e 

o misticismo que, segundo eles, bloqueavam a evolução humana. O homem 

deveria buscar respostas para as questões que, até então, eram explicadas 

unicamente pela fé. 
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Glossário: antropo – radical grego que significa homem; antropocêntrica – 

homem no centro; antropocentrismo – filosofia que considera o homem o 

centro do universo; teo – radical grego que significa Deus; teocêntrica – 

Deus no centro; teocentrismo – atitude de colocar Deus e aqueles 

investidos de autoridade religiosa no centro de qualquer visão de mundo. 

 

REUNIÃO DE PENSADORES ILUMINISTAS 

 

sohistoria.com.br 

 

O SÉCULO DAS LUZES 

O apogeu do movimento iluminista ocorreu no século XVIII, que passou a 

ser reconhecido como o Século das Luzes. O Iluminismo, que pode ser 

sintetizado no lema LIBERDADE, IGUALDADE E FRATERNIDADE, foi mais intenso 

na França, tendo contribuído para o advento da Revolução Francesa – tema 

a ser estudado no segundo bimestre. As ideias iluministas influenciaram 

outros movimentos políticos e sociais como a independência das colônias 

inglesas na América do Norte e a Conjuração Mineira ocorrida na América 

Portuguesa (Brasil). Para os filósofos iluministas, o homem era 

naturalmente bom, porém, ao longo da vida, era corrompido pela sociedade. 

Eles acreditavam que, se todos fizessem parte de uma sociedade justa, com 

direitos iguais para todos, a felicidade comum seria alcançada. Por esta 

razão, os iluministas eram contrários às imposições de caráter religioso, 

às práticas mercantilistas, ao absolutismo e aos privilégios da nobreza e 

do clero. Os burgueses foram os principais interessados nesta filosofia, 

pois, apesar do poder econômico que detinham, desempenhavam papel 

importante nas decisões políticas. Durante o Antigo Regime, predominava o 

Absolutismo, que ainda vigorava na França e que garantia ao rei todos os 

poderes. 

 

A LIBERDADE GUIANDO O POVO. PINTURA DE DELACROIX (ACERVO DO MUSEU DO 

LOUVRE. PARIS, FRANÇA). 

 

VISITE A EDUCOPÉDIA http://www.educopedia.com.br 
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TRABALHANDO O TEXTO... 

1Por que o movimento filosófico, ocorrido no século XVIII, denominou-se 

Iluminismo? 

 

_________________________________________________________________________

____________ 

_________________________________________________________________________

____________ 

_________________________________________________________________________

____________ 

 

2- Por que podemos associar o Iluminismo às revoluções burguesas? 

_________________________________________________________________________

____________ 

_________________________________________________________________________

____________ 

_________________________________________________________________________

____________ 
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Charge: A liberdade segundo Montesquieu (um pensador iluminista). 

 

PRINCIPAIS FILÓSOFOS ILUMINISTAS 

Os principais filósofos do iluminismo foram o inglês John Locke (1632-

1704), que acreditava que o homem adquiria conhecimento através da 

experiência; os franceses Voltaire (1694-1779), que defendia a liberdade 

de pensamento e não poupava críticas à intolerância religiosa; Rousseau 

(1712-1778), que defendia a ideia de um estado democrático que garantisse 

igualdade para todos e Montesquieu (1679-1755), que defendia a divisão do 

poder político em legislativo (fazer as leis), executivo (executar as 

leis) e judiciário (julgar a aplicação das leis). 

 

―O homem nasce livre e por toda parte encontra-se a ferros. O que se crê 

senhor dos demais, não deixa de ser mais escravo do que eles. (...) A 

ordem social é um direito sagrado que serve de base a todos os outros. 

Tal direito, no entanto, não se origina na natureza, fundase, portanto, 

em convenções.‖ 

 

MONTESQUIEU (1679-1755) 

 

JEAN JACQUES ROSSEAU (1712-1778) 
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comunidadewesleyana.blogspot.com 

 

―Sendo os homens, por natureza, todos livres, iguais e independentes, 

ninguém pode ser expulso de sua propriedade e submetido ao poder político 

de outrem sem dar consentimento.‖ 

JOHN LOCKE (1632-1704) VOLTAIRE (1694 -1778) 

 

―Posso não concordar com nenhuma das palavras que você disser, mas 

defenderei até a morte o direito de você dizê-las.‖ 

 

guardian.co.uk 

 

―Num Estado, isto é, numa sociedade em que há leis, a liberdade não pode 

consistir senão em poder fazer o que se deve querer e em não ser 

constrangido a fazer o que não se deve desejar. (...) A liberdade é o 

direito de fazer tudo o que as leis permitem; se um cidadão pudesse fazer 

tudo o que elas proíbem, não teria mais liberdade, porque os outros 

também teriam tal poder.‖ 

 

comunidadewesleyana.blogspot.com 

 

www.dadalos.org 
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D‘Alembert (1717-1783) e Diderot (1713-1784) 

educ.fc.ul.pt 

 

organizaram e publicaram a Enciclopédia. Em 33 volumes, ela reunia os 

conhecimentos da época. Os principais pensadores iluministas colaboraram 

na obra que, proibida, passou a circular de forma clandestina. 
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O DESPOTISMO ESCLARECIDO Alguns governantes, na Europa, percebendo a 

difusão e a aceitação das ideias iluministas, iniciaram uma série de 

reformas, procurando conciliar antigas práticas absolutistas com as novas 

ideias iluministas. Na verdade, buscavam evitar, assim, ações 

revolucionárias que colocavam em risco seus governos. Somente foram 

adotadas as ideias iluministas que não prejudicavam a manutenção da forma 

de governo que os mantinha no poder como, por exemplo, o estímulo à 

educação, à economia, às artes, assim como o fim da servidão e das 

torturas. Os principais déspotas esclarecidos foram Catarina II da 

Rússia, Frederico II da Prússia, José I de Portugal, 
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Carlos III da Espanha e José II da Áustria. 

 

Texto do filósofo Jean Jacques Rousseau: ―Eu concebo na espécie humana 

duas modalidades de desigualdade: uma que eu chamo de natural ou física 

porque é estabelecida pela natureza e que consiste na diferença de 

idades, de saúde, das forças corporais ou pelas qualidades do espírito ou 

da alma; outra que pode ser chamada de desigualdade moral ou política 



porque depende de uma espécie de convenção e que é estabelecida, ou pelo 

menos autorizada, pelo consentimento dos homens. Esta consiste nos 

diferentes privilégios de que uma parte goza em prejuízo de outros, como 

ser mais rico, mais respeitado, mais poderoso do que eles e até de se 

fazer obedecer.(...) (...) O homem que primeiro cercou um terreno e 

atreveu-se a dizer: ―isto me pertence‖, encontrou ingênuos que 

acreditaram. Foi esse homem o verdadeiro fundador da sociedade civil. 

Quantos crimes, guerras e assassínios, quantas misérias e horrores não 

teria poupado ao gênero humano aquele que arrancando as estacas e 

entulhando os buracos tivesse gritado aos seus semelhantes: não ouças 

esse impostor. Estarás perdido se esqueceres que os frutos pertencem a 

todos e que a terra não é de ninguém! (...).‖ 

(Adaptado de Rolland, Romain. O pensamento vivo de Rousseau. São Paulo, 

Martins.) 

 

1- Rousseau fala de duas modalidades de desigualdade. Quais são elas? 

_________________________________________________________________________

________________________ 

 

2- De acordo com Rousseau, o surgimento da sociedade civil e da 

propriedade privada trouxe alguma consequência na vida dos homens? Quais? 

_________________________________________________________________________

________________________ 

 

3- O que foi o despotismo esclarecido? 

_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 
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O LIBERALISMO 

No século XVIII, as ideias de John Locke, a respeito da política, deram 

origem ao pensamento liberal. O pensamento liberal era um conjunto de 

princípios e teorias econômicas e políticas que se mostravam contrários 

às práticas mercantilistas exercidas pelo Estado absolutista. O filósofo 

e economista escocês Adam Smith defendia que a economia seria regida por 

uma ―mão invisìvel‖ que regularia o próprio mercado sem precisar da 

participação do Estado nos assuntos econômicos do país (governo 

 – 1790) defesa da propriedade privada; igualdade de 

todos perante a lei (Estado de Direito). 

 

academicamerican.com 
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Visite a Educopédia: http://www.educopedia.com.br 
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No Século XVIII, além dos defensores do liberalismo, havia, também, os 

fisiocratas. Para os fisiocratas, os lucros oriundos da 

 

FIQUE LIGADO!!! 

 

indústria e do comércio não eram os geradores de riqueza. As mercadorias 

e os outros bens, que circulavam nesses dois setores econômicos, somente 

representavam uma transformação daquilo que era gerado pelo uso da terra, 

fonte de toda e qualquer riqueza. Segundo o pensamento fisiocrata, os 

proprietários de terra deveriam ser vistos 

 

como os verdadeiros geradores de toda a riqueza nacional. 

 

Adam Smith (1723-1790) divergia dos fisiocratas em um ponto importante: 

para ele, a única fonte de riqueza era o trabalho, e não a terra. Mas, 

assim como os fisiocratas, Smith também condenava o Pacto Colonial, isto 

é, a ideia de que a colônia só podia comerciar com sua metrópole. Na sua 

opinião, se houvesse livre comércio entre todas as nações, todas elas 

sairiam lucrando, pois cada uma produziria somente aquilo que conseguisse 

fazer melhor do que as outras. Algumas nações se dedicariam à agricultura 

e as mais industrializadas se especializariam na indústria. Essas ideias 

foram muito bem recebidas pela burguesia da Inglaterra, país que estava 

se industrializando rapidamente e que desejava ampliar o mercado para os 

seus produtos industrializados. 
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Glossário: fisiocracia – doutrina econômica que considerava a terra como 

única fonte de riqueza. 
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Recapitulando... 

1- O que defendia Adam Smith? 

_________________________________________________________________________

_________________ 

_________________________________________________________________________

_________________ 

_________________________________________________________________________

_________________ 

_________________________________________________________________________

_________________ 

 

2- Em que consistia a teoria econômica denominada fisiocracia? 

_________________________________________________________________________

_________________ 

_________________________________________________________________________

_________________ 

_________________________________________________________________________

_________________ 



_________________________________________________________________________

_________________ 
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3- Em que divergiam Adam Smith e os fisiocratas? 

_________________________________________________________________________

_________________ 

_________________________________________________________________________

_________________ 

_________________________________________________________________________

_________________ 

_________________________________________________________________________

_________________ 
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A INDEPENDÊNCIA DAS TREZE COLÔNIAS INGLESAS DA AMÉRICA DO NORTE 

Fugindo de perseguições religiosas e políticas, comunidades migraram da 

Inglaterra para o Novo Mundo, estabelecendo-se no litoral atlântico da 

América do Norte. Ao norte da costa, estabeleceram-se comunidades 

puritanas e presbiterianas (protestantes). No centro e no sul, 

estabeleceram-se os anglicanos e os católicos. O objetivo desses colonos 

pioneiros era a formação de sociedades autônomas nas quais pudessem 

erguer um ―novo lar‖. Entretanto, para viabilizar esse projeto, os 

recémchegados enfrentaram a resistência de grupos indígenas: com o 

propósito de ocupar as terras indígenas e delas retirar suas riquezas, os 

colonos entraram em confronto sistemático com os índios. O projeto de 

colonização, desde seu início, provocou conflitos entre os colonos e as 

autoridades inglesas, pois os colonos não aceitavam o controle exercido 

pela metrópole inglesa. 

 

Recapitulando... 

1- O que motivou a ida de colonos ingleses para o Novo Mundo? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

2- Que projeto dos colonos se chocava com o controle colonial pretendido 

pelo governo inglês? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Visite a Educopédia: http://www.educopedia.com.br 
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Recapitulando... 

As opiniões dos colonos sobre os indígenas variaram, mas foram, quase 

sempre, negativas. Um dos mais antigos relatos sobre eles, de 1628, de 

autoria de Jonas Michaëlius, mostra bem isso: ―Quanto aos nativos deste 

país, encontro-os totalmente selvagens e primitivos, alheios a toda 



decência: mais ainda, incivilizados e estúpidos, como estacas de jardim, 

espertos em todas as perversidades e ímpios, homens endemoniados que não 

servem a ninguém senão ao diabo [...]. É difícil dizer como se pode guiar 

a esta gente o verdadeiro conhecimento de Deus e de seu mediador Jesus 

Cristo.‖ 

Kardal, Leandro; Purdy, Sean; Fernandes, Luiz Estevam; Morais, Marcus 

Vinícius de. A história dos Estados Unidos: das origens ao século XXI. 

São Paulo: Contexto, 2011. 

 

1- A opinião de Jonas Michaëlius acerca dos indígenas expressa um ponto 

de vista europeu. Retire do texto cinco palavras que demonstram o 

preconceito de Michaëlius em relação aos índios. 

_________________________________________________________‖_______________

___________________ 
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―(...) A ocupação das terras indìgenas, por parte dos colonos, baseava-se 

em argumentos de ordem teológica. Os peregrinos haviam se identificado 

como o povo eleito que Deus conduzia à terra prometida (...).‖ 

Kardal, Leandro; Purdy, Sean; Fernandes, Luiz Estevam; Morais, Marcus 

Vinícius de. A história dos Estados Unidos: das origens ao século XXI. 

São Paulo: Contexto, 2011. 

 

2- Baseado no que estudamos e no texto acima, explique o que aconteceu 

com as terras antes pertencentes aos povos indígenas. 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 
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A BUSCA DA AUTONOMIA 

 

Durante o processo de colonização, o projeto de autonomia dos colonos foi 

crescendo, principalmente nas colônias do Norte, onde foram criados os 

sistemas de autogoverno representativo dos colonos. Nessas colônias, 

desenvolveu-se uma produção agrícola diversificada, baseada na pequena e 

na média propriedade rural. Além disso, estabeleceu-se um dinâmico 

comércio marítimo com as Antilhas e a África. Inicialmente, ao contrário 

do que ocorria na América Portuguesa, esses colonos não eram proibidos de 

fazer comércio com os estrangeiros. Já nas colônias inglesas do Sul, 

foram desenvolvidas as produções de tabaco e de algodão, voltadas para o 

mercado externo, baseadas em grandes propriedades rurais (plantations) e 

na utilização do trabalho escravo africano. Os escravos africanos 

atingiram quase quarenta por cento da população das colônias do sul. Mais 

dependente da metrópole, boa parte dos colonos do sul era mais 

conservadora e foi, até mesmo, contrária ao rompimento definitivo com a 

Inglaterra, isto é, contrária à independência. 

 

revofamerica.blogspot.com 



 

A BANDEIRA DO NOVO PAÍS, COM AS 13 ESTRELAS REPRESENTANDO OS ESTADOS (AS 

ANTIGAS COLÔNIAS). 

 

História - 8.º Ano 1.º BIMESTRE / 2013 

 

14 

 

A DOMINAÇÃO INGLESA 

O processo de independência das treze colônias inglesas da América foi 

desencadeado no fim da Guerra de Sete Anos (1756-1763), em que Inglaterra 

e França disputavam regiões da América do Norte. Embora vitoriosa, a 

Inglaterra saiu da guerra com sua economia abalada, devido às grandes 

despesas militares. tomou medidas que ampliaram sua dominação sobre suas 

13 colônias. Entre elas se destacaram: • Lei do Açúcar (1764) – proibia a 

importação do rum estrangeiro e cobrava taxas de importação do açúcar que 

não viesse das Antilhas; 
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Para recuperar a economia, o governo inglês 

 

• Lei do Selo (1765) – cobrava uma taxa sobre os diferentes documentos 

comerciais como jornais, livros, anúncios; • Lei do Chá (1773) – concedia 

o monopólio da venda de chá, nas colônias, à Cia. das Índias Orientais. O 

objetivo do governo inglês era combater o contrabando de chá pelos 

comerciantes americanos. Revoltados com essa decisão, em dezembro de 

1773, os colonos, prejudicados em seus negócios, destruíram diversos 

carregamentos de chá que estavam no porto de Boston. 

BATALHA DE TRENTON (Em dezembro de 1776, o General George Washington 

comandou as tropas coloniais que venceram os ingleses em New Jersey) 
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A REAÇÃO INGLESA 

 

As medidas tomadas pelo governo inglês provocaram reação da elite 

colonial, que não desejava perder sua relativa autonomia e que não 

aceitava a intensificação da exploração colonial. Para protestar contra 

essas medidas, realizouse o Primeiro Congresso da Filadélfia, que contou 

com representantes das Treze Colônias. Nesse enviado ao governo inglês. O 

governo inglês, no entanto, não estava disposto a fazer concessões. O 

choque de interesses entre a metrópole inglesa e os colonos tornou-se, 

então, inevitável, iniciando o conflito armado entre as colônias e a 

Inglaterra. A independência americana foi influenciada pelas ideias 

iluministas de liberdade, justiça, felicidade e combate à opressão 

política, difundidas nas colônias por homens como Thomas Payne (1737-

1809) e Samuel Adams (1722-1803). 

REDAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE INDEPENDÊNCIA DOS EUA 

euanow.blogspot.com 

 

congresso, elaborou-se um documento que foi 
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Recapitulando... 

1- Por que o tipo de colonização das colônias do sul pode ser comparado 

com o tipo de colonização na América Portuguesa? 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

 

2- Que medidas tomadas pelo governo inglês para recuperar sua economia 

motivaram os protestos dos colonos? 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 
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3- As ideias iluministas influenciaram no processo de independência dos 

Estados Unidos? Explique. 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 
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―NÓS, O POVO‖ 

 

―Todos os homens são criados iguais e são dotados por Deus de certos 

direitos fundamentais como o direito à vida, à liberdade e à busca da 

felicidade. Para garantir esses direitos são instituídos governos entre 

os homens. O justo poder desses governos provém do consentimento dos 

governados. Todas as vezes que qualquer forma de governo destruir esses 

objetivos, o povo tem o direito de alterá-la ou aboli-la e estabelecer um 

novo governo em nome de sua própria segurança e felicidade.‖ 

Declaração de Independência dos Estados Unidos. 1776. Fragmentos. Em: 

Javier Tusell e outros. Historia del mundo contemporáneo. Madrid, 

Ediciones SM, 1997. p. 31. 

 

1- Na sociedade atual, você acha que todos os homens têm os mesmos 

direitos? Por que devemos cumprir também com nossos deveres? 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 



_________________________________________________________________________

_____________________ 

 

História - 8.º Ano 1.º BIMESTRE / 2013 

 

18 

 

A AMÉRICA PORTUGUESA E O IMPÉRIO PORTUGUÊS 

 

ARÁBIA AMÉRICA PORTUGUESA SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE, ANGOLA 

 

ÍNDIAS 

 

MOÇAMBIQUE 
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Portugal dominava tantas regiões que era considerado um verdadeiro 

império. Esse império português se estendia por quatro continentes: 

―Índias‖ (Ásia), África, Europa e América. Durante a União Ibérica 

(domínio espanhol sobre Portugal -1580 a 1640), Portugal sofreu perdas e 

invasões que resultaram no deslocamento da importância econômica das 

Índias para a América Portuguesa, valorizando também o litoral africano. 

Os holandeses invadiram Pernambuco (1625 a 1654 - região canavieira) e 

Angola (região exportadora de escravos). Portugal retomou o controle 

político de parte de seu império e de sua principal colônia (Brasil) em 

meio à grave crise econômica. Para melhor controle das colônias, Portugal 

criou o Conselho Ultramarino, aumentou os impostos e criou as companhias 

de comércio. A recuperação econômica do Império Português está ligada à 

descoberta de ouro no interior da América Portuguesa (Brasil). 

 

Observe a imagem acima e identifique os continentes, de acordo com a 

seguinte legenda: 1- África 2- América 3- Europa 4- Oceania 5- Ásia 

 

pt.wikipedia.org 

 

A EXPANSÃO BANDEIRANTE 

A partir do século XVII, devido à crise da lavoura açucareira, a Coroa 

Portuguesa intensificou a procura de metais preciosos. Para isso, 

ofereceu prêmios e títulos de nobreza a quem os encontrasse. Uma das 

principais atividades econômicas da vila de São Paulo eram as bandeiras – 

expedições realizadas pelos paulistas na captura de indígenas para o 

trabalho escravo e de negros fugidos. Com o incentivo da Coroa e devido à 

larga experiência em expedições ao interior do território brasileiro, os 

bandeirantes saíram em busca de ouro. O resultado apareceu em 1693, 

quando os bandeirantes paulistas localizaram as primeiras jazidas de ouro 

numa localidade próxima à atual cidade de Ouro Preto. 

 

NO MAPA, O TRAJETO DAS BANDEIRAS PELO INTERIOR DA COLÔNIA. 
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A GUERRA DOS EMBOABAS 

1- O que motivou a Guerra dos Emboabas? 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 2- Que consequências 

teve a derrota dos paulistas? 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 3- Na década de 1980, 

na região de Serra Pelada (Pará), ocorreu outra ―febre do ouro‖ com a 

corrida de milhares de pessoas para a região que mais parecia um 

―formigueiro humano‖. Pesquise sobre os conflitos, as condições de vida 

dos garimpeiros e apresente suas descobertas à turma. Um site em que você 

pode pesquisar: brasilescola.com 

 

ENTRADA PARA AS MINAS – BENEDITO CALIXTO 
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A descoberta de jazidas de ouro na região das Minas Gerais, pelos 

bandeirantes paulistas, atraiu um grande número de pessoas. Isso começou 

a gerar conflitos, pois os bandeirantes sentiam-se com o direito de 

explorar essas jazidas sozinhos. Os bandeirantes queriam exclusividade e 

viam como uma ameaça a chegada dos forasteiros vindos de Portugal e de 

outras regiões. Chamavam esses concorrentes de emboabas, termo indígena 

que significa ―forasteiro‖ ou ―inimigo‖. As lutas entre os dois grupos 

estenderam-se de 1707 a 1709 e, após várias derrotas, os paulistas 

deixaram a região das Minas para procurarem ouro em outros lugares, como 

as regiões dos atuais estados de Goiás e Mato Grosso. 

 

colband.com.br 

 

veja.abril.com.br 
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GARIMPEIROS DA SERRA PELADA 

 

AGORA, É COM VOCÊ 

 

!!! 

Ao final do século XVII, quando foram descobertas as jazidas de ouro, a 

população, em toda a América portuguesa, era de aproximadamente 300.000 

habitantes. Com a exploração do ouro, a população cresceu para, 

aproximadamente, 3.000.000 de habitantes ao final do século XVIII. 1- 

Sabendo que cada quadrado ao lado, corresponde a 30 mil habitantes, pinte 

de azul a quantidade de quadrados que representa 300 mil habitantes. 

 



2 - Quantos quadrados você pintou para representar 300 mil habitantes? 

________________________________ 

 

História - 8.º Ano 1.º BIMESTRE / 2013 

 

22 

 

O ABASTECIMENTO DA REGIÃO MINERADORA 

Passado e presente estão conectados, também, através dos vestígios que 

chegam até nós. Por isso, há o projeto de criação de um Centro de 

Referência e Documentação (uma espécie de museu) para preservar a memória 

do Tropeirismo. Como os alimentos, escravos, ferramentas e tudo o mais 

chegava à região mineradora? No lombo dos burros guiados pelas caravanas 

de tropeiros. Havia quatro caminhos: no início, o Caminho Paulista e o 

Caminho Velho (Ouro Preto-Paraty). Depois, foi construído o Caminho Novo 

(ligando a região das Minas Gerais ao Rio de Janeiro e ao Nordeste, 

através do rio São Francisco). 1- A imagem ao lado mostra o acervo de 

objetos utilizados pelos tropeiros. Explique a importância dos tropeiros 

no período da descoberta de ouro em Minas Gerais. 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

revistadehistoria.com.br 
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Glossário: vestígios - objetos e utensílios produzidos por povos do 

passado que chegam até nós, por meio do trabalho de pesquisadores em 

locais específicos, chamados de sítios arqueológicos; tropeirismo - 

atividade ocorrida no Brasil colonial que consistia em expedições que 

transportavam gado e outras mercadorias entre diversas regiões do país. 

 

ESPAÇO PES 

 

UISA 

 

Pesquise a receita do Feijão Tropeiro e transcreva-a nas linhas abaixo. 

Aproveite para ilustrar sua atividade. Uma dica de site para pesquisar: 

http://noticias.r7.com/blogs/edu-guedes/feijao-tropeiro-15022012/ 

 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 



_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 
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A ATIVIDADE MINERADORA E O TRABALHO ESCRAVO 

 

O trabalho de extração de ouro e diamantes foi realizado, primeiramente, 

pelos indígenas e, mais tarde, pelos negros escravizados. Eles 

trabalhavam por longos períodos, dentro d‘água ou no interior de 

galerias. Muitos faziam garimpo clandestino de ouro e diamante, pois 

assim podiam comprar a alforria, isto é, sua liberdade. Outros fugiam 

para viver em quilombos. Na região mineradora, era intenso o fenômeno da 

mestiçagem. O mulato era um tipo predominante. Havia, na época, muitos 

mulatos livres que se dedicavam ao comércio, artesanato e a pequenos 

serviços. Além do ouro, por volta de 1726 foram encontrados diamantes nas 

Minas Gerais. Para melhor controle da extração e da exploração desse 

minério, a Coroa Portuguesa criou o Distrito Diamantino. Tanto o ouro 

quanto os diamantes eram embarcados para Portugal pelo porto do Rio de 

Janeiro. Entre 1740 e 1828, houve uma grande produção de diamantes. Para 

evitar a desvalorização desse minério, Portugal restringiu o comércio 

mundial de diamantes. 
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TRABALHO ESCRAVO NAS MINAS GERAIS 
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ESCRAVOS SENDO VIGIADOS DURANTE A FAISCAÇÃO DE DIAMANTES. CARLOS JULIÃO. 

BIBLIOTECA NACIONAL, RJ. 

 

infoescola.com 

 

http://www.infoescola.com/brasil-colonia/ciclo-do-ouro/ 

 

A REVOLTA DE FILIPE DOS SANTOS OU REVOLTA DE VILA RICA – 1720 

 

da promessa feita, o governo aprisionou as lideranças do movimento. 

Muitos foram deportados. Filipe dos Santos foi executado para servir de 

exemplo, a fim de que não ocorressem novas rebeliões no futuro. 
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Em 1720, para dar fim ao contrabando, o rei de Portugal decidiu instalar 

as Casas de Fundição. Assim, todo o ouro extraído deveria ser entregue a 

essas casas, onde seria fundido e transformado em barras e receberia um 

selo do Reino. De cada cinco barras, uma se destinava ao governo 

português, tributo conhecido como QUINTO. Assim, somente o ouro em 

barras, com o selo do Reino, poderia circular, dificultando, desta 

maneira, o contrabando. Os donos das minas passaram a ter menor lucro, o 

que provocou descontentamento e revolta, que culminaram em um movimento 

liderado por Filipe dos Santos. Como o governo não tinha condições de 

reprimir os revoltosos, comprometeu-se a atender às reivindicações. 

Aproveitando-se da trégua, por conta 

 

brasilescola.com 
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A Coroa Portuguesa e o contrabando de metais preciosos 

 

Como medida de controle, o governo português criou, além do quinto e das 

Casas de Fundição, a capitania de Minas Gerais. O contrabando – difícil 

de ser combatido em uma região mineradora – ocorria em todas as esferas 

sociais: governantes, elite mineradora, comerciantes, tropeiros e 

trabalhadores da mineração, livres ou escravizados. Várias foram as 

formas dos trabalhadores ―desencaminharem‖ o ouro: em colares, no cabelo 

ou no tabuleiro das negras quituteiras. 1- Analisando os documentos da 

época e o que já foi estudado, explique como as medidas tomadas por 

Portugal pretendiam diminuir o contrabando na região mineradora. 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

objdigital.bn.br 
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RECIBO DE ENTREGA DE OURO E PAGAMENTO DE QUINTOS (1754-1762) NAS CASAS DE 

FUNDIÇÃO. 

 

2 - Por que as medidas não reduziram o contrabando? 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

O OURO COM O SELO REAL 

 

historiabrasileira.com 
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―VILA RICA, VILA POBRE‖ 

A ATIVIDADE MINERADORA, A VIDA URBANA E AS DIFERENÇAS SOCIAIS 

A fim de melhor controlar a região das Minas, o rei de Portugal 

transformou os arraiais em vilas. Foi o caso, por exemplo, de Vila Rica, 

fundada em 1711 – atualmente, cidade de Ouro Preto. Nas vilas mineiras 

havia trabalhadores especializados na construção de igrejas, nas quais 

trabalhavam como escultores, entalhadores, ourives etc. Nas outras 

capitanias atividades econômicas surgiram para suprir as necessidades 

desse novo mercado, formado pelos trabalhadores das vilas. Além dos 

produtos agrícolas, vindos das capitanias vizinhas, o gado era trazido do 

sul e do sertão do atual Nordeste. Escravos negros eram transferidos para 

essa região: uns, vinham da lavoura canavieira; outros, vinham da África. 

A riqueza gerada pelo ouro não foi usufruída pela grande maioria da 

população das Minas. Grande parte dessa riqueza foi para a metrópole, 

através do pagamento de tributos, ou ficou com um pequeno grupo. Assim, 

negros e mulatos pobres viviam em uma estrutura social na qual riqueza e 

opulência eram privilégio das classes dominantes. 

 

VILA RICA, MINAS GERAIS – GRAVURA DE RUGENDAS. 

 

Johann Moritz Rugendas (1802-1858), pintor alemão, viajou pelo Brasil, 

retratando seu povo e seus costumes, no período de 1822 a 1825. 

 

Uma das principais características da sociedade mineradora foi a 

mobilidade social, isto é, as pessoas tinham condições de ascender 

socialmente, através da posse e da circulação dos minérios preciosos. 
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Ouro Preto 

portalsãofrancisco.com.br 

 

Ouro branco! Ouro preto! Ouro podre! De cada Ribeirão trepidante e de 

cada recosto De montanha o metal rolou na cascalhada Para o fausto d‘El-

Rei, para a glória do imposto. Que resta do esplendor de outrora? Quase 



nada: Pedras... Templos que são fantasmas ao sol-posto. Esta agência 

postal era a Casa de Entrada... Este escombro foi um solar... Cinza e 

desgosto O bandeirante decaiu – é funcionário. Último sabedor da crônica 

estupenda, Chico Diogo escarnece o último visionário. E avulta apenas, 

quando a noite de mansinho Vem, na pedra-sabão lavrada como renda, – 

Sombra descomunal, a mão do Aleijadinho. 
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1- De acordo com o poeta, quem mais usufruiu da época áurea de Minas 

Gerais? Transcreva do texto os versos que justificam a sua resposta. 

____________________________________________ 

____________________________________________ 2- Em que versos do poema a 

decadência desta região é apresentada pelo autor? 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

ANTIGA VILA RICA, A CIDADE DE OURO PRETO, EM MINAS GERAIS, FOI A PRIMEIRA 

CIDADE BRASILEIRA DECLARADA PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DA 

HUMANIDADE, PELA UNESCO, EM 1980. 

 

3 - Procure, na Sala de Leitura, informações a respeito de Manuel 

Bandeira e do Aleijadinho. Socialize, depois, para seus colegas de turma, 

com o auxílio do seu Professor. Você pode também consultar os sites da 

UNESCO e brasilescola.com. 
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Riqueza, pobreza, desigualdade social, desigualdade étnica e mobilidade 

social são conceitos importantes para entendermos o Brasil de ontem e de 

hoje. O texto abaixo é uma análise do censo 2009. 

DOC. 1 

 

―A desigualdade entre brancos, pretos e pardos se exprime também na 

observação do ―empoderamento‖, relacionado ao número de pessoas em 

posições privilegiadas na ocupação. Na categoria de empregadores, estão 

6,1% dos brancos, 1,7% dos pretos e 2,8% dos pardos em 2009. Ao mesmo 

tempo, pretos e pardos são, em maior proporção, empregados sem carteira e 

representam a maioria dos empregados domésticos. A proteção das famílias 

e o desenvolvimento das crianças e adolescentes são pontos fundamentais 

de atenção para as polìticas públicas.‖ 

G1, 17/09/2010. DOC.2 

 

2- A partir dos documentos, explique o que você entendeu por desigualdade 

social. ____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 3- Segundo o gráfico 

(doc. 2), quantos salários mínimos ganha a maioria dos brasileiros? 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 



http://www.brasilescola.com/sociologia/classes-sociais.htm visite o site 

e aprenda mais sobre os temas estudados. 
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1- O que há em comum entre os dois documentos? 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

guiadacarreira.com.br 

 

30 

 

A VIDA CULTURAL NA REGIÃO DAS MINAS 

Na região das Minas, floresceu uma nova vida cultural. Foi a época do 

BARROCO MINEIRO, que dinamizou a arte em suas diferentes linguagens: na 

literatura, na arquitetura, na pintura, na música e na escultura, 

espalhando-se por toda a colônia. Nomes como Antonio Francisco Lisboa, o 

Aleijadinho; Manoel da Costa Athaide, o Mestre Athaide; Valentim da 

Fonseca e Silva, o Mestre Valentim são expoentes do Barroco. As 

principais características do Barroco são o pessimismo, o desequilíbrio 

entre a razão e a emoção, a dualidade; a contradição, a fuga da 

realidade, a subjetividade. 

ashistoriasdosmonumentosdorio.blogspot.com.br 

 

CHAFARIZ DO MESTRE VALENTIM – PRAÇA XV, RJ - FOTO DE 1889 DE GEORGE 

LEUZINGER. 
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As obras ―Os Profetas‖ e ―Os Passos da Paixão‖, ambas existentes na 

cidade de Congonhas do Campo, em Minas Gerais, são consideradas obras 

primas da escultura brasileira e admiradas até no exterior. 

adjetivando.com mg.gov.br 

 

PINTURA DO MESTRE ATAÍDE DO TETO DA NAVE DA IGREJA DE SÃO FRANCISCO DE 

ASSIS, EM OURO PRETO. 
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IGREJA DO SENHOR BOM JESUS DE MATOSINHOS – CONGONHAS DO CAMPO, MG 

 

―CRIXÁS (GO) e BRASÍLIA - Quatro séculos depois do ciclo do ouro que 

encheu os olhos da Coroa Portuguesa e levou brasileiros e estrangeiros 

atrás do enriquecimento rápido, o Brasil está diante da maior corrida de 

todos os tempos pelo metal. Novos equipamentos sofisticados já permitem 

às gigantes estrangeiras que dominam o mercado nacional chegar ao que 

poderia ser chamado de "o pré-sal da mineração". No Centro-Oeste e no 

Norte, minas até então intocadas tornaram-se economicamente viáveis, 

assim como outras consideradas esgotadas em Minas Gerais e no Nordeste... 

No passado, o ouro brotava da terra, ou dos rios, e retirá-lo não exigia 

muito esforço. Hoje ele é encontrado em profundidades de até quatro mil 

metros na África do Sul, mas já está em 2.500 metros no Brasil. Máquinas 

sofisticadas são capazes de extrair menos de um grama de ouro de uma 



pedra de uma tonelada, ou seja, algo equivalente a um automóvel de 

passeio...‖ 

O Globo – 19/11/2011. 

 

1- Localize e pinte, de verde, no mapa do Brasil atual, os novos Estados 

mineradores: Mato Grosso, Bahia e Amazonas. 

 

3- Apresente as diferenças existentes entre a mineração do século XVIII e 

a do século XXI. _____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

____________________________________________ 
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2- Use a cor laranja para identificar Minas Gerais, a primeira região 

mineradora do Brasil. Com a cor marrom, identifique o Rio de Janeiro. 

 

mundinhodacrianca.blogspot.com 
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RIO DE JANEIRO, ―CABEÇA‖ DA AMÉRICA PORTUGUESA 

O Rio de Janeiro, ao longo do século XVIII, teve um importante papel 

dentro do império colonial português por sua localização estratégica: a 

cidade articulava a América Portuguesa, a região Platina, a costa da 

África e as Índias. Ao deter o domínio sobre a entrada da região das 

Minas, sua posição de ―cabeça‖ da América Portuguesa tornou-se 

preponderante e fez com que fosse reforçado, segundo a historiadora Maria 

Fernanda Bicalho, ―seu papel de articulação polìtica e econômica, assim 

como de defesa do território central e meridional da América‖. Além 

disso, o Rio de Janeiro era o principal porto do Atlântico Sul. Pelo 

porto do Rio de Janeiro saíam os metais preciosos, vindos da região das 

Minas Gerais, em direção à cidade de Lisboa. Era por ele, também, que 

chegavam não apenas os alimentos e as manufaturas (tecidos, equipamentos 

diversos) que abasteciam a região, como também chegavam africanos 

escravizados. Nesse contexto, em 1763, o Rio de Janeiro foi elevado à 

condição de capital do Vice-Reino, posição até então ocupada pela cidade 

de Salvador. 

 

pintoresdorio.com 
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JEAN-BAPTISTE DEBRET (1768-1748): REFRESCOS DO LARGO DO PALÁCIO. 
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ESCRAVOS: NEGROS DE GANHO E NEGROS DE ALUGUEL 

Algumas famílias que viviam no Rio de Janeiro empregavam seus escravos 

como negros de ganho e negros de aluguel. Era a forma encontrada por 

essas famìlias para aumentar seus rendimentos. • Negros de ganho 

Trabalhavam nas ruas como vendedores de flores, de arruda, de aves etc. 



Eram obrigados a entregar a maior parte do que ganhavam a seus senhores. 

• Negros de aluguel Eram alugados a outras pessoas, a quem prestavam 

serviços. Apesar da existência de bastante animais de carga, era comum o 

uso de escravos no transporte de pessoas e de mercadorias. 
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JEAN-BAPTISTE DEBRET: O VENDEDOR DE ARRUDA. 

 

TELA DE JEAN-BAPTISTE DEBRET: ―VOYAGES AU BRÉSIL: RETOUR D´UM 

PROPRIETAIRE‖ (1816-1831) 
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Gravuras: imagenshistoricas.blogspot.com 

 

JEAN BAPTISTE DEBRET - NEGROS E MULATOS COLETANDO ESMOLAS PARA 

IRMANDADES. VIAGEM PITORESCA E HISTÓRIA DO BRASIL, 1834. 

 

A partir da observação das gravuras, escreva um pequeno texto sobre a 

importância do trabalho dos escravos na cidade do Rio de Janeiro. Combine 

com o seu Professor se a atividade deve ser realizada individualmente, em 

duplas ou coletivamente. ________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 
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ILUMINISMO E REVOLUÇÃO 

Enquanto a mineração se consolidava na América Portuguesa, na Europa, as 

ideias iluministas eram largamente difundidas: liberdade e direito, 

ciência e razão. Em 1776, os habitantes das Treze Colônias da América do 

Norte tornaram-se independentes da Inglaterra, após lutarem e seus 

líderes assinarem a Declaração de Independência. Surgiam, assim, os 

Estados Unidos da América. Os ideais iluministas influenciaram também 

dois outros grandes acontecimentos: a Revolução Industrial Inglesa 

(início da produção industrial capitalista, a partir da segunda metade de 

1750) e a Revolução Francesa, com o seu lema Liberdade, Igualdade e 

Fraternidade (1789). Todos esses acontecimentos influenciam, por sua vez 

os movimentos políticos e sociais na América Portuguesa, como a 

Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. 



 

A CRISE DO SISTEMA COLONIAL E AS CONJURAÇÕES 

Desde a Restauração Portuguesa, em 1640, o Reino de Portugal enfrentava 

uma grave crise econômica. Para pagar suas dívidas contava, basicamente, 

com o ouro explorado em sua colônia americana. Na administração do 

primeiro-ministro português, Sebastião José de Carvalho e Melo, o Marquês 

de Pombal (1750-1777), diferentes medidas influenciadas pelas ideias 

iluministas foram tomadas. Tais medidas aumentaram ainda mais a pressão 

sobre a colônia americana: • maior controle sobre os órgãos 

administrativos; • expulsão dos jesuìtas; • transformação das capitanias 

hereditárias em capitanias reais. Quando D. Maria I assumiu o governo, 

após a morte do rei D. José I, em 1777, o Marquês de Pombal foi 

destituído do cargo de primeiro-ministro e a política tornou-se ainda 

mais controladora em relação à colônia. Em 1785, foi expedido um alvará 

proibindo a instalação de indústrias manufatureiras na colônia. Tais 

medidas provocaram descontentamentos em diferentes pontos da colônia, daí 

resultando as conjurações ou inconfidências. 

Glossário: Restauração Portuguesa - nome dado à recuperação da autonomia 

política do Reino de Portugal ao separar-se da Espanha, pondo fim à União 

Ibérica (1580-1640). História - 8.º Ano 1.º BIMESTRE / 2013 
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Recapitulando... 

1- Ao longo do século XVIII, a Inglaterra firmou-se como potência 

industrial. Portugal mantinha um alto índice de importação de produtos 

ingleses. Qual era a situação econômica de Portugal nesse período? 

_________________________________________________________________________

___________ 

_________________________________________________________________________

___________ 

_________________________________________________________________________

___________ 

_________________________________________________________________________

___________ 
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2- Durante a administração do primeiro-ministro português Sebastião José 

de Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal, foram tomadas várias medidas que 

aumentaram, ainda mais, o controle sobre a colônia americana. Cite três 

delas. 

_________________________________________________________________________

___________ 

_________________________________________________________________________

___________ 

_________________________________________________________________________

___________ 

_________________________________________________________________________

___________ 

_________________________________________________________________________

___________ 

_________________________________________________________________________

___________ 



 

3- Quando D. Maria I assumiu o poder, com a morte do rei D. José I, o 

Marquês de Pombal foi destituído do cargo de primeiro-ministro e a 

política foi ainda mais repressiva em relação à colônia. Em 1785, foi 

expedido um alvará proibindo a instalação de indústrias manufatureiras na 

colônia. Diante desse quadro, é possível afirmar que tais medidas a) ( b) 

( c) ( ) contribuíram para o desenvolvimento da economia colonial. ) 

provocaram descontentamentos em diferentes pontos da colônia. ) 

permitiram que Portugal recuperasse a hegemonia na economia mundial. 
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A INCONFIDÊNCIA MINEIRA (1789) 

A exploração do ouro entrou em decadência a partir de 1770. Com isso, as 

relações entre Portugal e sua colônia americana foram ficando cada vez 

mais tensas, devido às medidas tomadas pela metrópole, que não aceitava a 

diminuição dos tributos. Foi na região das Minas Gerais que a população 

sentiu, com maior intensidade, as várias medidas restritivas adotadas 

pela Coroa. O descontentamento aumentou diante da ameaça da execução da 

derrama, isto é, da cobrança por Portugal dos tributos atrasados. A 

derrama poderia "recair sobre os bens e as propriedades dos devedores. 

Tal ameaça fez com que a elite intelectual e econômica da região das 

Minas se organizasse contra a dominação portuguesa. Influenciados pelos 

ideais iluministas e também pela independência dos Estados Unidos da 

América, padres, alferes, poetas e mineradores organizaram uma revolta 

que seria iniciada no dia da derrama. Essa revolta ficou conhecida como 

Inconfidência Mineira. 

 

―MARTÍRIO DE TIRADENTES", ÓLEO SOBRE TELA DE FRANCISCO AURÉLIO DE 

FIGUEIREDO E MELO. 

 

http://www.historiadetudo.com/inconfidencia-mineira.html 
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A INCONFIDÊNCIA MINEIRA (1789) 

OS PLANOS DOS INCONFIDENTES PARA UM NOVO PAÍS • A proclamação de uma 

república, com capital na cidade de São João del Rei. • A fundação de uma 

universidade em Vila Rica. • A libertação dos escravos – embora nem todos 

os inconfidentes estivessem de acordo. • O incentivo às atividades 

industriais. O movimento foi delatado ao governador das Minas, Visconde 

de Barbacena, por Joaquim Silvério dos Reis. A derrama foi suspensa. Para 

esse dia – ―o dia do batizado‖– estava marcado o início da revolta que, 

facilmente, ganharia a adesão da população atingida. A rainha D. Maria I 

ordenou a imediata instalação de um Tribunal de Alçada, órgão máximo da 

justiça colonial. Após dois anos de ação, o tribunal lançou uma primeira 

sentença, em 18 de abril de 1792, condenando à morte onze participantes. 

O poeta Cláudio Manuel já havia se suicidado. Uma carta régia, contudo, 

desde 1790 determinava a punição apenas dos principais conjurados. A nova 

sentença, de 21 de abril de 1792, condenava à morte apenas Tiradentes, o 

de origem mais humilde entre todos os conjurados. Os demais implicados 

foram condenados ao degredo. 



 

flagartist.com 
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A Inconfidência Mineira reunia ―grandes nomes‖ da sociedade local, como 

os poetas Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga (o ―Dirceu‖ de 

―Marìlia‖) e Inácio José de Alvarenga Peixoto (que propôs o lema 

―libertas quae sera tamen‖ – liberdade ainda que tardia – para a bandeira 

da nova república). O alferes Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, 

um dos integrantes, do grupo, não pertencia à elite de proprietários, 

intelectuais e clérigos, muito embora concordasse com as suas ideias. 

Glossário: degredo – pena de expulsão do país. 

 

O poeta Castro Alves escreveu sobre Tiradentes em sua obra ―A Revolução 

de Minas‖: ―Ei-lo, o gigante da praça, O Cristo da multidão! É Tiradentes 

quem passa… Deixem passar o Titão.‖ 
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1- Quais os propósitos dos inconfidentes que estão relacionados às ideias 

iluministas e à independência das Treze Colônias? 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 2- Quais as consequências do 

movimento mineiro para os inconfidentes? 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 3- Qual a intenção da Coroa 

Portuguesa ao determinar a morte de Tiradentes por enforcamento? 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 4- À direita, você vê a 

imagem do impostômetro, marcando a cifra de 1,5 trilhão de reais 

arrecadados em 2012. Sobre esse tema, responda: a) Nos dias de hoje, de 

acordo com a sua opinião, como deveria ser aplicado o dinheiro dos 

impostos? Converse com os seus colegas e com o seu Professor. Em seguida, 

transcreva aqui as conclusões obtidas. 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

b) Pesquise o significado das siglas abaixo e diga quais são os Impostos 

cobrados pelos governos federal, estadual ou municipal. • IPI 

___________________________________________________ • ICMS 

___________________________________________________ • IPVA 

___________________________________________________ • IR 

__________________________________________________ • IPTU 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 5 - Pesquise qual o 

valor do imposto embutido nos preços dos seguintes produtos: feijão – 

_____________________________________________ tênis – 

_____________________________________________ caderno – 



___________________________________________ leite – 

______________________________________________ automóvel – 

_________________________________________ 

 

Você sabia que os impostos 'invisíveis' respondem por até 93% do preço de 

produtos e serviços no Brasil? Visite o site abaixo e conheça o valor do 

imposto pago por diversos produtos. 

http://economia.estadao.com.br/especiais/impostos-invisiveis-respondem-

por-ate-93-do-preco-de-produtos-e-servicos-no-brasil,179562.htm 
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A CONJURAÇÃO BAIANA (1798) 

Caracterizada pelo historiador Afonso Ruy como ―a primeira revolução 

social do Brasil‖, a Conjuração Baiana sofreu grande influência da 

Revolução Francesa. Nos séculos XVI e XVII, o principal porto da colônia 

era o da cidade de Salvador. Foi uma época de apogeu da economia 

açucareira. No século XVIII, porém, a economia açucareira entrou em 

decadência, devido à concorrência com o açúcar produzido nas Antilhas. A 

descoberta do ouro, na região das Minas, aumentou o empobrecimento da 

região, que foi acelerado, em 1763, pela transferência da capital da 

colônia, em 1763, para o Rio de Janeiro. A insatisfação tanto da elite 

baiana quanto da maioria de sua população, composta, principalmente, por 

mulatos e negros, libertos e escravos, atingiu um ponto crítico quando o 

governo de Portugal decidiu aumentar os tributos e o preço dos produtos 

manufaturados. No ano de 1797, surgiu, em Salvador, a loja maçônica ―Os 

Cavaleiros da Luz‖, sociedade secreta cujo objetivo era divulgar os 

ideais do Iluminismo e da Revolução Francesa. 
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CIPRIANO BARATA, TELA DE DOMINGOS A. SEQUEIRA. 

 

multirio.rj.gov.br 

 

Cipriano Barata, médico formado pela Universidade de Coimbra (Portugal), 

fazia parte da sociedade secreta ―Cavaleiros da Luz‖, formada por 

intelectuais de Salvador. 

 

A CONJURAÇÃO BAIANA (1798) 

A Conjuração Baiana, movimento rebelde que envolveu grande parte da 

população de Salvador, contou com a participação de líderes populares 

como os alfaiates João de Deus Nascimento e Manuel Faustino e os soldados 

Lucas Dantas e Luís Gonzaga das Virgens. Os conjurados pretendiam 

proclamar a República, abolir a escravidão e dar fim ao monopólio 

comercial. A diminuição dos tributos também estava entre os objetivos do 

movimento. Em agosto de 1798, Salvador amanheceu coberto de cartazes que 

anunciavam a revolta, rapidamente reprimida pelas tropas do governo. Os 



revoltosos que pertenciam à elite – inclusive os membros da sociedade 

secreta os ―Cavaleiros da Luz‖ – e que negaram seu envolvimento foram 

absolvidos. Apenas os líderes populares (artesãos e soldados mulatos), 

foram condenados ao degredo ou à morte. 

 

Os principais líderes populares da Conjuração Baiana, o alfaiate João de 

Deus Nascimento, o soldado Lucas Dantas, o alfaiate Manuel Faustino e o 

soldado Luís Gonzaga das Virgens foram executados e esquartejados em 

praça pública, no dia 8 de novembro de 1799. 

 

História - 8.º Ano 1.º BIMESTRE / 2013 

 

presidencia.gov.br 

 

42 

 

http://www.infoescola.com/brasil-colonia/conjuracao-baiana/ 

 

Os conjurados baianos lutaram contra a fome, a miséria e a violência. 

 

pela cidadania, 

 

Busque, em jornais ou revistas, uma imagem que represente ações ligadas à 

cidadania, nos dias de hoje. 

 

PRAÇA DA PIEDADE – LOCAL ONDE FORAM EXECUTADOS OS REVOLTOSOS DA 

CONJURAÇÃO BAIANA. 
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Por que razão o governo português agiu com tanta violência contra os 

revoltosos baianos? ________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

Assista curtas sobre cidadania, acessando o site 

http://www.camara.gov.br/internet/tvcamara/default.asp?l 
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Recapitulando... 

 

A partir do que você já estudou, preencha este quadro comparativo. Seu 

Professor irá ajudá-lo. INCONFIDÊNCIA MINEIRA CONJURAÇÃO BAIANA 

 

CAUSAS 

 

GRUPOS SOCIAIS ENVOLVIDOS 

 

OBJETIVOS 
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RESULTADO 
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CONSTRUINDO UMA LINHA DO TEMPO... 

Complete a linha do tempo com os principais fatos históricos ocorridos 

entre a segunda metade do século XVII e ao longo do século XVIII, na 

principal colônia de Portugal, o Brasil. 

 

Fim da União Ibérica, início da Restauração Portuguesa. 1640 
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1693 

 

1720 

 

1763 

 

1789 

 

1798 

 

Abaixo, algumas indicações de sites que você pode consultar, pesquisar e 

conhecer. 
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www.brasilescola.com www.educopedia.com.br www.historiadomundo.com.br 

www.unesco.org.br 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REGINA HELENA DINIZ BOMENY SUBSECRETARIA 

DE ENSINO MARIA DE NAZARETH MACHADO DE BARROS VASCONCELLOS COORDENADORIA 

DE EDUCAÇÃO ELISABETE GOMES BARBOSA ALVES MARIA DE FÁTIMA CUNHA 

COORDENADORIA TÉCNICA ILMAR ROHLOFF DE MATTOS CONSULTORIA JAIME PACHECO 

DOS SANTOS ROBERTO ANUNCIAÇÃO ANTUNES ORGANIZAÇÃO JOSÉ DA SILVA SILVEIRA 

ELABORAÇÃO CARLA DA ROCHA FARIA LEILA CUNHA DE OLIVEIRA REVISÃO DALVA 

MARIA MOREIRA PINTO FÁBIO DA SILVA MARCELO ALVES COELHO JÚNIOR DESIGN 

GRÁFICO EDIOURO GRÁFICA E EDITORA LTDA. EDITORAÇÃO E IMPRESSÃO 

www.warwick.ac.uk 
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A REVOLUÇÃO INDUSTRIAL INGLESA 

 

As diferentes formas de produzir ao longo da História Os seres humanos 

sempre produziram objetos para seu uso. Ao longo do tempo, a forma de se 

produzir sofreu alterações. Vamos ver alguns exemplos? 1. Artesanato É a 

forma mais antiga de produção. No artesanato o trabalhador utiliza 

instrumentos manuais e ferramentas simples, geralmente movidas pela força 

humana, de animais ou por elementos naturais como a água e o vento. O 

artesão trabalha sozinho ou com ajuda de aprendizes ou da própria 

família. Embora muitas vezes associado a outros artesãos do mesmo ramo 

profissional, ele é um produtor independente e proprietário dos meios de 

produção: instalações, ferramentas e matéria-prima. Como não existe 



divisão de tarefas, o artesão em casa ou em sua oficina, realiza todas as 

etapas da produção e vende seu produto, uma obra única e com toque 

pessoal do artesão no mercado local, ficando com o lucro da venda. 2. 

Manufatura A manufatura resultou da ampliação do comércio e do consumo. 

Alguns comerciantes ou antigos mestres contrataram outros artesãos para 

produzirem para eles. O manufatureiro distribuía a matéria-prima a 

diversos artesãos que trabalhavam em casa ou em oficinas com seus 

instrumentos de trabalho, recebendo o pagamento combinado. Por exemplo: 

um manufatureiro contrata artesãos para dar acabamento aos tecidos, 

depois tingir e tecer, e finalmente fiar. O trabalho ainda é manual, mas 

com divisão de tarefas, pois cada um dos artesãos realizava uma parte do 

produto. Depois, essas partes eram reunidas e comercializadas pelo 

manufatureiro que ficava com o lucro final. 

www.sohistoria.com.br/resumos/revolucaoindustrial 

www.sohistoria.com.br/resumos/revolucaoindustrial 
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http://www.sohistoria.com.br/resumos/revolucaoindustrial 

 

3. A FÁBRICA (a maquinofatura ou sistema fabril) A maquinofatura (ou 

produção com máquinas) surgiu quando foram inventadas máquinas mais 

complexas, movidas principalmente pela energia mecânica produzida, 

inicialmente, a partir da queima de carvão (máquina a vapor) e mais 

tarde, pela queima de outros combustíveis e pela eletricidade. O local da 

produção é a fábrica. O proprietário da fábrica contrata os trabalhadores 

em troca de um salário. A matéria-prima, os instrumentos de trabalho e o 

produto final pertencem ao proprietário da fábrica que vende a produção e 

fica com o lucro. 

 

1- Leia o texto sobre as diferentes formas de se produzir e responda às 

atividades: 

 

a) Correlacione as formas de produção às suas características: FORMAS DE 

PRODUÇÃO: 1. Artesanato 2. Manufatura 3. Maquinofatura • • • • • • • • • 

Produção em estabelecimentos específicos ( ............................) 

O manufatureiro fornece a matéria-prima e contrata os trabalhadores. 

(.............................) O trabalhador é um produtor independente. 

( ............................) Processo de produção manual. ( 

............................) Produção dividida em etapas. ( 

............................) Os meios de produção pertencem ao 

trabalhador. ( ............................) Os meios de produção 

pertencem ao empresário. ( ............................) A produção pode 

ser feita em casa. ( ............................) Utilização de máquina 

complexas. ( ............................) 
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a) Estabeleça relações de propriedade e de não propriedade nas diferentes 

formas de produção, utilizando o seguinte código: • Pertence • Não 

pertence 2. Manufatura Local de trabalho Instrumentos de trabalho 



Matéria-prima Produto Final Lucro Local de trabalho Instrumentos de 

trabalho Matéria-prima Produto Final Lucro 

 

(Observe os exemplos) 

 

1. Artesanato 

 

trabalhador 

 

proprietário 

 

trabalhador 

 

proprietário 
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3. Maquinofatura Local de trabalho Instrumentos de trabalho Matéria-prima 

Produto Final Lucro 

 

trabalhador 

 

proprietário 
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2- Agora redija a sua conclusão, comparando as três formas de produção ao 

longo da história e as relações entre o trabalhador, os meios de produção 

e o produto de seu trabalho. 

.........................................................................

.........................................................................

............................................. 

.........................................................................

.........................................................................

............................................. 

.........................................................................

.........................................................................

............................................. 

.........................................................................

.........................................................................

............................................. 

.........................................................................

.........................................................................

............................................. 

.........................................................................

.........................................................................

... ......................................... 

.........................................................................

.........................................................................

............................................. 

.........................................................................

.........................................................................

............................................ 

 



A REVOLUÇÃO INDUSTRIAL INGLESA 

 

Panorama da cidade inglesa de Manchester, em 1850, em que se observa o 

crescimento urbano, representado pelas chaminés e fumaça das fábricas, 

poluindo o meio ambiente. 
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Chamamos de Revolução Industrial ao conjunto de mudanças ocorridas na 

produção de mercadorias e no modo de viver das pessoas na Inglaterra, na 

segunda metade do século XVIII, e que se expandiu para outros países no 

século XIX. Não estamos falando de uma revolução como uma revolta 

política, e sim no sentido de profundas transformações socioeconômicas e 

tecnológicas. 

 

www.warwick.ac.uk 
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O pioneirismo inglês na Revolução Industrial Veja alguns fatores que 

determinam o pioneirismo inglês no processo de industrialização: - O 

acúmulo de capitais (riquezas, dinheiro) conseguido através da expansão 

do comércio marítimo (lucros do tráfico de escravos, pirataria e 

exploração de colônias); - a Revolução Gloriosa de 1688, que estabeleceu 

na Inglaterra a superioridade política do Parlamento sobre a monarquia, 

permitiu o avanço capitalista no campo, com o cercamento das terras pelos 

nobres ingleses. A expulsão dos camponeses dessas terras permitiu que 

elas fossem usadas como pastagens para a criação de animais, 

principalmente ovelhas, cuja lã era vendida como matéria-prima para a 

indústria; - os avanços tecnológicos experimentados pelos ingleses, como 

a invenção da máquina a vapor e, posteriormente, o desenvolvimento dos 

meios de transporte (ferrovias); - a existência de reservas de carvão e 

ferro, tão necessários para o funcionamento das fábricas; - a mão de obra 

farta e barata, uma vez que milhares de camponeses tiveram de deixar o 

campo e partir para as cidades, devido aos cercamentos das terras. 

Atividades: 1- No século XVIII a Inglaterra reunia condições que 

favoreceram o início da Revolução Industrial. Preencha o quadro abaixo 

retirando do texto pelo menos duas características e classificando-as em: 

FATORES POLÍTICOS 
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FATORES SOCIAIS 

 

FATORES ECONÔMICOS 

 

FATORES GEOGRÁFICOS 

 

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... A 

 

........................................... 

........................................... 



........................................... 

........................................... 

 

............................................. 

............................................. 

............................................. 

............................................ 

 

.............................................. 

.............................................. 

.............................................. 

............................................. 
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expansão da Revolução Industrial A industrialização começou a se expandir 

por outros países da Europa no decorrer da 1ª metade do século XIX, entre 

eles a Bélgica, França, Alemanha, Itália e Rússia. No final do século 

XIX, chegou nos Estados Unidos, e no Japão. Cada país se desenvolveu 

industrialmente em ritmo diferente, pois isso dependia das condições 

econômicas, sociais e culturais de cada local. 

 

2- Complete o esquema com o nome de países da Europa, Ásia e da América 

que fizeram sua Revolução Industrial no século XIX: 

............................... 

 

............................... 

 

Rev. Industrial 

 

............................... 

 

............................... ............................... 

 

Invenções A partir de meados do século XVIII e início do século XIX, 

várias invenções possibilitaram o surgimento de milhares de fábricas, o 

aumento da produtividade e a melhoria dos transportes com o uso, 

principalmente, do motor a vapor. O período desses inventos é conhecido 

como a Primeira Revolução Industrial. 

 

Máquina de fiar (James Hargreaves) 

 

Barco a vapor (Robert Fulton) Máquina a vapor (Thomas Newcomen) 

 

Locomotiva a vapor (George Stephenson) Máquina de fiar hidráulica "mule" 

( Samuel Crompton) 

Imagens de: www.brasilescola.com 

 

............................... 
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A partir da segunda metade do século XIX, alguns países da Europa, os 

Estados Unidos e o Japão conheceram um grande desenvolvimento econômico, 

fundamentado nas transformações originadas na chamada SEGUNDA REVOLUÇÃO 

INDUSTRIAL. Como exemplos temos: • a substituição do ferro pelo aço como 

material industrial básico; • o surgimento de novas fontes de energia 

como a eletricidade e derivados do petróleo; • o desenvolvimento de 

motores a explosão interna permitiram o aperfeiçoamento das indústrias e 

máquinas; • a ampliação da relação entre desenvolvimento cientìfico e 

desenvolvimento industrial, além da aplicação dos progressos científicos 

à produção e ao desenvolvimento da indústria quìmica e elétrica; • 

transformações radicais nos transportes e comunicações e a ampliação das 

vias férreas. Em 1880, Daimler e Benz começam a construir automóveis 

artesanais na Alemanha, Dunlop aperfeiçoa o pneumático em 1888 e Henry 

Ford inicia a produção do seu modelo "Ford T" em 1908, nos Estados 

Unidos. 

 

http://t3.gstatic.com 

 

http://www.brasilescola.com 

 

http://www.brasilescola.com 
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www.gstatic.com/inputtools/images/tia.png 

 

http://www.brasilescola.com 
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As fábricas e os trabalhadores 

A Revolução Industrial foi um marco para a desvalorização do trabalho 

manual e de seus trabalhadores, pois muitos foram substituídos pelas 

máquinas. Os que trabalhavam nas fábricas só participavam de determinada 

fase da produção. O trabalho se tornava algo contínuo, repetitivo e 

mecanizado. Por exemplo, se a função era bater um prego em determinado 

local do produto, era só isso que se fazia o dia inteiro, na mesma 

velocidade e ritmo. Muitos não sabiam nem qual era o produto final e essa 

função, muitas vezes, não correspondia ao valor do que ele era capaz de 

produzir. 

http://www.fisica-interessante.com/image http://www.brasilescola.com 

http://www.brasilescola.com 

 

1) Leia os textos e responda às questões a seguir: Texto 1 

.........................................................................

.........................................................................

............. ―Toda manhã, às cinco horas, o diretor deve tocar o sino 

para o início do trabalho, às oito horas para o café da manhã, depois de 

meia hora para o retorno ao trabalho, ao meio dia toca o sino para o 

almoço e às oito para o fim do expediente, quando tudo deve ser 

trancado.‖ 



Adaptado de: Livro das Leis da Siderúrgica Crowley. Em: Thompson, E. P. 

Costumes em comum: Estudos sobre a cultura popular tradicional. SP: Cia 

das Letras, 1998 
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As fábricas não eram ambientes adequados de trabalho. Tinham péssimas 

condições de iluminação e ventilação. Não havia medidas nem equipamentos 

de segurança para os operários. Muitos se acidentavam, outros contraíam 

graves doenças. A média de vida dos trabalhadores era muito baixa, se 

comparada a de hoje. A jornada de trabalho chegava a ser de 16 horas por 

dia, sem direito a descansos e férias. Os salários eram baixos e a 

disciplina era rigorosa, para manter o ritmo da produção. Os 

trabalhadores não tinham direitos e nem o amparo social. Mulheres e 

crianças trabalhavam da mesma maneira que os homens, nas mesmas 

condições, mas o salário era bem menor. Portanto, era muito mais 

lucrativo contratá-los. E pelos baixos salários oferecidos, era 

fundamental que todos os integrantes de uma família trabalhassem, para 

garantir a sobrevivência de todos. 
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Texto 2 

.........................................................................

.........................................................................

.............. (...) Na realidade não havia horas regulares: os mestres e 

gerentes faziam conosco o que desejavam. Os relógios das fábricas eram 

constantemente adiantados de manhã e atrasados à noite; em vez de serem 

instruídos para medir o tempo, eram usados como disfarce para cobrir o 

engano e a opressão. Embora isso fosse do conhecimento dos trabalhadores, 

todos tinham medo de falar e o trabalhador tinha medo de usar o relógio, 

pois não era incomum despedirem aqueles que ousavam saber demais a 

ciência das horas. 

Adaptado de: Capítulos na vida de um garoto de fábrica de Dundee. Em: 

Thompson, E. P. Costumes em comum: Estudos sobre a cultura popular 

tradicional. SP: Cia das Letras, 1998 

 

a) Qual era, em média, a jornada de trabalho numa fábrica da Inglaterra 

na época tratada no texto1? 

.........................................................................

.........................................................................

......................................... b) Qual a importância do sino 

nessa instituição? 

.........................................................................

.........................................................................

......................................... c) Que elementos de exploração 

dos trabalhadores você identifica no texto 2? Justifique sua resposta. 

.........................................................................

.........................................................................

......................................... 

.........................................................................

.........................................................................

......................................... 
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d) Os dois textos tratam sobre o uso e a apropriação do tempo pelos 

patrões e operários. • Por que é importante para o patrão ter o controle 

do tempo? 

.........................................................................

.........................................................................

......................................... 

.........................................................................

.........................................................................

......................................... • Por que o texto 2 diz que o 

trabalhador tinha medo de usar relógio? 

.........................................................................

.........................................................................

......................................... 

.........................................................................

.........................................................................

......................................... • Use agora sua criatividade e 

escreva um título para os textos, procurando expressar as ideias que o 

texto lhe passou. Coloque o título na linha pontilhada no próprio texto. 

 

www.cineconhecimento.com 
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Que tal assistir com seus colegas o filme Tempos Modernos, de Charles 

Chaplin? O tema do filme aborda o cotidiano numa indústria e pode ajudá-

lo a entender melhor a questão. Veja essa possibilidade com seu Professor 

e fique sempre atento à classificação etária. 

 

E hoje, ainda experimentamos uma revolução na maneira de produzir? Onde 

as maiores mudanças estão acontecendo? A primeira revolução tecnológica, 

que foi a revolução ligada à máquina a vapor, tendo o carvão como fonte 

de energia, aconteceu no final do século XVIII. A segunda revolução 

tecnológica, ocorrida no final do século XIX, teve o motor de explosão a 

combustível como gasolina, óleo diesel, querosene etc, e a eletricidade 

como fonte de energia. A terceira revolução tecnológica, começou na 

segunda metade do Século XX, notadamente após a II Guerra Mundial, e 

ainda está em processo e trata da revolução digital. Essa revolução 

tecnológica é a da informação e da comunicação. Enquanto principalmente a 

primeira revolução cumpriu o papel de substituir o homem no esforço 

físico, a terceira revolução cumpre também o papel de diminuir o seu 

esforço mental. 

Adaptado do texto: REVOLUÇÕES TECNOLÓGICAS E SOCIEDADE Humberto de Faria 

Santos 

Disponível em: 

http://intranet.fainam.edu.br/acesso_site/fia/academos/revista2/6.pdf 

 

Atividade: 1. De acordo com o texto, quais as características da Terceira 

Revolução? 

.........................................................................

.........................................................................

........................................ 2. Em que aspectos da sociedade 

você observa mudanças provocadas pela revolução digital ? 

.........................................................................



.........................................................................

......................................... 3. Você acha que essa revolução 

já chegou à escola? Por quê? 

.........................................................................

.........................................................................

......................................... 
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Leia a história em quadrinhos e responda às questões ao lado. 1. 

Identifique os personagens que aparecem nos quadrinhos. • com terno 

preto: ........................................................... • de 

óculos: 

..................................................................... • 

os desenhados em tamanho menor ao 

fundo....................................................................

........ 2. Qual o salário diário do trabalhador? 

.........................................................................

................. 3. Qual o valor da mercadoria que o trabalhador produz 

por dia? 

.........................................................................

................. 4. De acordo com o diálogo entre os personagens, de 

onde vem o dinheiro que paga o salário dos trabalhadores? 

.........................................................................

................. 

.........................................................................

................. 

.........................................................................

................. 5. Por que o proprietário ordenou para que se 

trabalhasse mais depressa? 

.........................................................................

................. 

.........................................................................

........ 6. Explique o que você entendeu do último quadrinho. 

.........................................................................

................. 

.........................................................................

................. 

Disponível em http://www.gutierrez.pro.br/2008/05/dia-do-trabalho 
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Como vimos, as condições de vida e de trabalho eram precárias no início 

do século XIX, e por serem submetidos a tantas situações difíceis e sem 

escolha, os operários se uniram e começaram a organizar movimentos e 

revoltas. 

 



Movimentos operários 1. LUDISMO Por conviverem com tantas adversidades, 

os trabalhadores chegaram à conclusão que precisavam começar a lutar por 

seus direitos. O LUDISMO estourou em 1811 e foi uma das primeiras 

revoltas dos operários que eram contra os avanços tecnológicos que 

substituíam homens por máquinas. O nome do movimento deriva de um de seus 

líderes, Ned Ludd. Movimentos como o LUDISMO , eram revoltas em que os 

trabalhadores invadiam as fábricas e destruíam as máquinas, ficando 

conhecidos como quebradores de máquinas. Existiam esquadrões ludistas que 

andavam armados com martelos, pistolas, lanças e, durante a noite, 

andavam de um distrito ao outro, destruindo tudo o que encontravam. 

Muitos manifestantes foram condenados à prisão, à morte, à deportação e 

até à forca. O LUDISMO durou alguns anos, mas, aos poucos, os 

manifestantes constataram que não era contra as máquinas que deveriam 

agir, e sim, contra o uso que os proprietários faziam delas, explorando 

ainda mais a mão de obra dos operários. 2. CARTISMO De forma um pouco 

mais organizada, em 1836, surgiu o CARTISMO, constituído pela Associação 

dos Operários e liderado por Feargus O‘Connor e William Lovett. Os 

cartistas reivindicavam direitos políticos, como o sufrágio universal 

(direito de voto), o voto secreto, melhoria das condições e da jornada de 

trabalho. Redigiram a Carta do Povo, em que pediam um conjunto de 

reformas junto ao Parlamento. Inicialmente, as exigências não foram 

aceitas pelo Parlamento, o que gerou muitas revoltas por parte dos 

operários. Da Carta do Povo surgiu o nome do movimento. Depois de muitas 

tentativas e lutas, o CARTISMO foi se dissolvendo até chegar ao fim. 

Porém, o espírito do movimento não se perdeu, e ganhou maior presença 

política depois de algum tempo, fazendo com que algumas leis trabalhistas 

fossem criadas. 

 

http://img.historiadigital.org/2011/Ludismo 

 

História - 8.º Ano 2.º BIMESTRE / 2013 

 

14 

 

3.TRADE-UNIONS E SINDICATOS 

http://img.historiadigital.org/2011/09/Cartismo.jpg 
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Os operários chegaram então à conclusão de que a união era fundamental 

para se contrapor ao empresariado. Daí, criaram os sindicatos que 

passaram a organizar greves e passeatas, exigindo a redução da jornada de 

trabalho, o fim dos castigos físicos nas fábricas e o aumento de salário. 

A burguesia (proprietários das fábricas, bancos, comerciantes etc) e o 

próprio governo, viam um grande perigo nessas associações e os sindicatos 

passam a ser ameaçados com violência. As reuniões tinham que ser 

secretas, não havendo sedes sindicais. Mas, aos poucos, os trabalhadores 

foram se reorganizando e realizando novas greves e novos protestos. Os 

proprietários tinham prejuízo, pois não achavam quem trabalhasse durante 

as manifestações. Em 1824, diante de todo o crescimento das lutas 

operárias, o governo inglês acaba aprovando a primeira lei a permitir a 

organização sindical dos trabalhadores. Depois dessa conquista, o 

sindicalismo se fortalece ainda mais. A partir desse momento, começaram a 

surgir organizações de federações que unificavam várias categorias dos 



trabalhadores, e, em 1830, foi fundada a primeira entidade geral dos 

operários ingleses. Em seu apogeu, ela chegou a ter cerca de 100 mil 

membros. Em 1866, ocorreu o primeiro congresso internacional das 

organizações de trabalhadores de vários países, que representou um grande 

avanço para a união dos assalariados. Desse congresso surgiu a fundação 

da Associação Internacional dos Trabalhadores (AIT). 
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Mas a burguesia sempre achava novos meios de interferir e reprimir os 

sindicatos. A história da legislação trabalhista dependeu de muitas 

lutas. Os operários e seus sindicados resistiram a muita pressão para 

que, hoje, todos pudessem ter os direitos trabalhistas assegurados. 4- O 

SINDICALISMO NO BRASIL – ações iniciais O Primeiro Congresso Operário 

Brasileiro aconteceu no Rio de Janeiro em 1906. Nessa ocasião, foi criada 

a Confederação Operária Brasileira, que elaborou um programa de luta para 

os trabalhadores, tendo como prioridades: a redução da jornada de 

trabalho para 8 horas, a regulamentação do trabalho, o estímulo à 

sindicalização, a liberdade de reunião, dentre outras metas importantes. 

http://cob-ait.net/fom/images/ 

 

Símbolo da Confederação Operária Brasileira - COB O jornal A VOZ DO 

TRABALHADOR foi porta-voz da Confederação Operária Brasileira, desde 

1908, quando começou a ser publicado quinzenalmente. Trazia em suas 

páginas todos os temas centrais da luta dos trabalhadores. Protestava 

contra as deportações e expulsões de operários envolvidos em protestos. 

Tinha uma linguagem característica da militância e criticava, 

especialmente, a estrutura política dominante. ATIVIDADE 1. Complete a 

linha do tempo, localizando os fatos marcantes do movimento operário na 

Inglaterra no século XIX e no Brasil no século XX: 1830 1836 1866 1906 

1908 
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1. Leia os textos e responda: ―O ludismo não foi um movimento 

exclusivamente inglês, tendo-se registrado movimentos semelhantes na 

Bélgica, na Alemanha, na Suíça e na Polônia. O ludismo inglês teve o seu 

momento culminante no assalto noturno à manufatura de William Cartwright, 

no condado de York, em abril de 1812. No ano seguinte, na mesma cidade, 

teve lugar o maior processo contra os luditas: dos 64 acusados de terem 

atentado contra a manufatura de Cartwright, treze foram condenados à 

morte e dois à deportação para as colônias.‖ 

Adaptado de O Movimento Operário nos tempos do Manifesto Comunista, p.7 

Osvaldo Coggiola 

 

Disponível em: www.pucsp.br/cehal/downloads/textos/ATT00599.pdf 

 



―De pé ficaremos todos E com firmeza juramos Quebrar tesouras e válvulas 

E por fogo às fábricas daninhas‖. 

Canção dos quebradores de máquinas do século XIX. Citada em HUBERMAN, 

Leo. História da riqueza do homem. Rio de Janeiro: LTC, 1986. História - 

8.º Ano 2.º BIMESTRE / 2013 

 

a) Caracterize o tipo de ação dos quebradores de máquinas. 

.........................................................................

.........................................................................

....................................... 

.........................................................................

.........................................................................

....................................... b) Explique o motivo desse 

movimento. 

.........................................................................

.........................................................................

........................................ 

.........................................................................

.........................................................................

....................................... c) É possível afirmar que esse 

movimento teve repercussão internacional? Justifique sua resposta. 

.........................................................................

.........................................................................

........................................ 

.........................................................................

.........................................................................

....................................... d) Em sua opinião por que os 

trabalhadores que participaram do movimento ludista tiveram penas tão 

severas? 

.........................................................................

.........................................................................

........................................ 

.........................................................................

.........................................................................

........................................ 
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Escritos de um médico da cidade industrial de Nantes, sobre a residência 

de um tecelão (adaptado). 

 

Bairro operário em Paris, 1880 

 

b) O texto fala a respeito de uma classe social surgida com o advento da 

Revolução Industrial. Que classe é essa? 

.........................................................................

.........................................................................

.......................................... c) Pelo texto, como eram as 

condições de vida num bairro operário? 

.........................................................................

.........................................................................

.......................................... ... ... ... 

.........................................................................

.........................................................................



.............................. d) O que fizeram os operários para 

resolver essa situação de injustiça e de desigualdade social? 

.........................................................................

.........................................................................

.......................................... ............... ... ... 

.........................................................................

.........................................................................

.................. 
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a) Qual o assunto principal do texto? 

.........................................................................

.................... 

.........................................................................

.................... 

.........................................................................

................... 

 

http://www.remling.net/recitat 

 

...Se queres saber onde vivem, procura uma rua que é quase exclusivamente 

ocupada por esta classe: entrai numa dessas cloacas (buraco de esgoto) 

que está abaixo do nível do chão. É preciso ter descido nestes abrigos 

onde o ar é úmido e gelado; é preciso ter sentido os pés escorregarem no 

chão imundo e ter tido medo de cair nesse lamaçal para se possuir uma 

ideia real do que se experimenta ao entrar na casa desses miseráveis 

operários.‖ 
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REVOLUÇÃO INDUSTRIAL E MEIO AMBIENTE 

 

www.ecodebate.com.br 

 

A REVOLUÇÃO INDUSTRIAL trouxe crescimento para a economia, mas trouxe 

prejuízos ao meio ambiente. 

 

http://img.historiadigital.org/ 

 

´ 

A partir da REVOLUÇÃO INDUSTRIAL, a poluição passou a ser uma realidade e 

um problema para a humanidade. Com a industrialização, a urbanização sem 

planificação e a má utilização do meio ambiente, diversos problemas 

começaram a aparecer, principalmente ao final do séc. XIX. Isso porque 

não houve nenhuma preocupação com o uso dos recursos naturais e o que 

importava era a produção e a acumulação de riquezas. Observe algumas 

consequências no esquema abaixo. 
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Esgotamento dos recursos naturais 

 

Desmatamento 



 

Aumento da concentração populacional de forma desordenada nas cidades. 
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ATIVIDADE – Selecione reportagens e/ou imagens da poluição provocada por 

indústrias e faça um cartaz sobre o tema: A INDUSTRIALIZAÇÃO E O MEIO 

AMBIENTE. 

 

A REVOLUÇÃO FRANCESA E A ERA NAPOLEÔNICA 

www.brasilcultura.com.br www.brasilcultura.com.br 

 

1 

 

2 

 

1. Observe atentamente as imagens e responda: a) Quantas pessoas aparecem 

em cada uma das imagens? 

.........................................................................

.........................................................................

....................................... 

.........................................................................

.........................................................................

....................................... b) O que elas estão fazendo na 

figura 1? 

.........................................................................

.........................................................................

....................................... 

.........................................................................

.........................................................................

....................................... c) O que está acontecendo na 

figura 2? 

.........................................................................

.........................................................................

....................................... 

.........................................................................

.........................................................................

....................................... d) O que mais chamou sua atenção 

nas imagens? Por quê? 

.........................................................................

.........................................................................

.................................... 

.........................................................................

.........................................................................

...................................... e) Use agora a sua criatividade e 

imagine que as duas imagens narram uma só história, crie um pequeno 

texto, contando o que, para você, aconteceu com essas pessoas e como isso 

terminou. Realize essa atividade em seu caderno. Se desejar, convide um 

colega. Combine tudo com o seu Professor. 
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Ver é aprender Vamos conhecer um pouco mais sobre as imagens? • A 

primeira é uma charge francesa do século XVIII, que mostra um nobre e um 

clérigo (pessoa que ocupa cargo na igreja) sobre uma grande pedra e, 

embaixo desta, um homem deitado que parece ser uma pessoa do povo, talvez 

um camponês. À direita, vemos duas rodas de uma carroça ou arado com o 

formato de cruz. Na pedra está escrito ―Taxas, impostos e corvéia 

(trabalho gratuito que os servos prestavam ao senhor feudal durante certo 

número de dias). • A segunda imagem, uma charge anônima francesa, de 

1789, procura representar uma pessoa (agora não identificada como 

camponês, a cena acontece numa cidade) se levantando do chão e se 

livrando de correntes que a mantinham presa e pegando em armas que estão 

espalhadas pelo chão. Os outros personagens, representando um nobre e um 

clérigo, parecem estar assustados e em atitude de fuga. Que detalhes você 

não tinha observado nas imagens e, agora, após a leitura desse texto, já 

os vê? Registre aqui: 

.........................................................................

.........................................................................

....................................... 

.........................................................................

.........................................................................

....................................... 

.........................................................................

.........................................................................

....................................... 

.........................................................................

.........................................................................

....................................... 

www.brasilcultura.com.br 
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A esse sentido de observação de charges, fotos, pinturas etc, chamamos de 

leitura de imagens e ele é muito importante, pois amplia nossa 

compreensão e conhecimento das coisas, não só para você, como estudante 

do 8º Ano, mas como um leitor de imagens do mundo. 1. Em sua opinião, a 

charge ao lado estaria mais relacionada à figura 1 ou a 2 da página 

anterior? Por quê? Que semelhanças haveria entre elas? 

.........................................................................

........................................................... 

.........................................................................

.......................................................... 

.........................................................................

.......................................................... 

.........................................................................

........................................................... 

Por que todas essas imagens foram produzidas e circularam nesse período 

pela França? O que de importante estava acontecendo nesse país? É o que 

veremos em seguida. 
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Charge do século XVIII. Musée Carnavalet, Paris, França. 

 



Identificando os atores e o cenário... Com cerca de 24 milhões de 

habitantes, a França era, no final do século XVIII, o país mais populoso 

da Europa e também um dos mais injustos. Na França, o clero e a nobreza 

tinham enormes privilégios. O rei impunha a sua vontade, era o 

representante de Deus na terra. Nessa época, a sociedade francesa estava 

dividida em três Ordens ou Estados: O Primeiro Estado era o Clero, que 

representava a Igreja, com cerca de 120 mil pessoas. O Segundo Estado era 

a Nobreza, composta pela nobreza da corte, que vivia em torno do rei, 

pela nobreza provincial, que vivia nas províncias e pelas pessoas que, 

embora não tenham nascido nobres, enriqueceram e compraram títulos de 

nobreza. À nobreza correspondia um total aproximado de 360 mil pessoas. O 

Terceiro Estado era formado pela maioria da população, entre burgueses, 

trabalhadores, artesãos e camponeses, além de um grande contingente de 

desempregados e marginalizados. Mas o grande contingente populacional era 

composto pelos camponeses, que correspondiam a cerca de 80% da população 

francesa. Muitos desses camponeses ainda estavam presos aos seus senhores 

feudais. Não podiam participar da política, ocupar cargos elevados na 

administração pública, na Igreja ou nas forças militares. Eram obrigados 

a pagar todos os impostos. 

www.historiadomundo.com.br 

 

A charge abaixo faz referência aos três Estados em que a sociedade 

francesa estava dividida. Você poderia identificá-los? 
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Gráficos produzidos pelo autor 

 

Gráficos sobre a França do século XVIII* *Dados aproximados. 20,00% 1. • 

• • Distribuição da população – campo e cidade População total - 

24.000.000 pessoas População urbana - 4.800.000 pessoas - 20% População 

rural -19.200.000 pessoas - 80% 

 

80,00% 

 

0,50% 

 

1,50% 
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2. Distribuição da população** em estados • Primeiro Estado - Clero – 

120.000 pessoas – 0,5% • Segundo Estado – Nobreza – 360.000 pessoas – 1,5 

% • Terceiro Estado - Povo – 23.480.000 pessoas - 98% **números 

aproximados 

98,00% 

 

10% 

 



3. Distribuição quanto à propriedade de terra • Primeiro Estado -- Clero 

40% das terras • Segundo Estado – Nobreza 50% das terras • Terceiro 

Estado -- Povo 10% das terras 

50% 

 

40% 
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1. Observe, atentamente, os gráficos da página anterior e faça o que se 

pede: a) Escreva uma frase sobre cada gráfico a partir das informações 

que cada gráfico apresenta. • Gráfico 1: 

.........................................................................

.........................................................................

..................................... 

.........................................................................

.........................................................................

..................................... • Gráfico 2 

.........................................................................

.........................................................................

..................................... 

.........................................................................

.........................................................................

..................................... • Gráfico 3 

.........................................................................

.........................................................................

..................................... 

.........................................................................

.........................................................................

..................................... b) Faça uma comparação entre os 

gráficos 2 e 3 e escreva sua conclusões sobre a distribuição de terra na 

França nesse período. 

.........................................................................

.........................................................................

..................................... 

.........................................................................

.........................................................................

..................................... 

.........................................................................

.........................................................................

..................................... 

.........................................................................

.........................................................................

..................................... c) Você classificaria a sociedade 

francesa desse período como igualitária ou desigual? Justifique sua 

resposta. 

.........................................................................

.........................................................................

..................................... 

.........................................................................

.........................................................................

..................................... 

.........................................................................

.........................................................................



..................................... 

.........................................................................

.........................................................................

..................................... 2. Complete o esquema abaixo, 

escrevendo algumas características dos três grupos sociais que formavam a 

sociedade francesa desse período: 
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UMA SOCIEDADE EM CRISE SOCIAL E ECONÔMICA Desde meados do século XVIII, a 

economia francesa apresentava sinais de crise, agravada pelas guerras em 

que o país se envolveu na Europa e na América. Por exemplo, a Guerra dos 

Sete Anos e a Guerra de Independência das 13 colônias inglesas, nas quais 

o governo francês investiu muito dinheiro. A economia era basicamente 

agrária. Problemas climáticos, como secas e inundações, agravavam ainda 

mais a situação da agricultura, desde 1784. Em consequência, o preço dos 

alimentos subia, às vezes, brutalmente. Nas cidades e no campo, a maioria 

da população enfrentava uma situação de fome e miséria. Sob o TERCEIRO 

ESTADO pesavam as obrigações de pagar tributos e sustentar as despesas 

dos grupos privilegiados. Os membros do TERCEIRO ESTADO começaram a se 

revoltar contra os privilégios do clero e da nobreza. Setores da 

burguesia adquiriam cada vez mais consciência de seus interesses e 

percebiam que o Estado deveria ser reestruturado. Isso significava 

combater o absolutismo monárquico, a excessiva intervenção na economia, a 

intolerância filosófica e religiosa e os privilégios hereditários da 

nobreza e do clero, entre outras coisas. Muitos fundamentos filosóficos 

dessas ideias vieram do Iluminismo. Os ideais iluministas eram discutidos 

pelos setores da sociedade que desejavam mudanças. Além disso, várias 

associações foram formadas para divulgar os textos iluministas. Essas 

ideias também chegavam às camadas mais pobres da população através de 

pequenas publicações, panfletos e jornais. 

www.historiadomundo.com.br 

 

A Reunião dos Estados Gerais – maio/1789 Com o objetivo de encontrar uma 

solução para a crise econômica e financeira da França, o rei Luís XVI 

convocou a reunião dos Estados Gerais, nome dado à reunião dos 

representantes dos três Estados que votavam em torno de uma determinada 

questão. Logo de início surgiu um impasse quanto à forma de votação, pois 

o TERCEIRO ESTADO queria que o voto fosse individual (o que lhes daria 

vantagem, uma vez que era numericamente maior que a NOBREZA e o CLERO). 

No entanto, a nobreza e o clero insistiram na votação por Estado, ou 

seja, um voto para NOBREZA, um voto para o CLERO, e um para o TERCEIRO 

ESTADO. Como a Nobreza e o Clero votavam sempre juntos, conseguiram 

aprovar a votação por Estado. Diante disso, o TERCEIRO ESTADO resolveu se 

retirar da reunião dos Estados Gerais, se autoproclamando Assembleia 

Nacional, isto é, uma assembleia que podia decidir os rumos da política 

francesa em nome da maioria da população. 
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Recapitulando... 



1. Responda: a) Que problemas enfrentava a economia francesa em meados do 

século XVIII? 

.........................................................................

.........................................................................

........................................... 

.........................................................................

.........................................................................

......................... b) A participação da França na Guerra dos Sete 

Anos e na Guerra de Independência dos EUA trouxe vantagens ou 

desvantagens para a França? Por quê? 

.........................................................................

.........................................................................

........................................... 

.........................................................................

.........................................................................

........................................... 

.........................................................................

.........................................................................

........................................... 

.........................................................................

.........................................................................

.......................................... c) Apresente os motivos da 

insatisfação do TERCEIRO ESTADO e da burguesia para com o governo 

francês. 

.........................................................................

.........................................................................

........................................... 

.........................................................................

.........................................................................

........................................... d) Por que o rei Luís XVI 

convocou a Assembleia dos Estados Gerais? 

.........................................................................

.........................................................................

........................................... 

.........................................................................

.........................................................................

........................................ e) Por que os representantes do 

TERCEIRO ESTADO retiraram-se dos Estados Gerais? 

.........................................................................

.........................................................................

........................................... 

.........................................................................

.........................................................................

.......................................... 2. Forme uma frase, 

historicamente correta, com cada grupo de palavras. a) Terceiro Estado - 

impostos – direitos 

.........................................................................

.........................................................................

........................................... 

.........................................................................

.........................................................................

.......................................... b) Estados Gerais – Terceiro 

Estado – Clero e Nobreza 

.........................................................................



.........................................................................

........................................... 

.........................................................................

.........................................................................

........................................... c) Guerra de Independência – 

França – EUA – prejuízos 

.........................................................................

.........................................................................

........................................... 

.........................................................................

.........................................................................

.......................................... d) Economia – agricultura – 

França – problemas - crises 

.........................................................................

.........................................................................

........................................... 

.........................................................................

.........................................................................

........................................... 
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A Assembleia Nacional Constituinte 
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Em julho de 1789, a Assembleia Nacional transformou-se em Assembleia 

Nacional Constituinte, ou seja, uma reunião em que os representantes do 

Terceiro Estado deveriam preparar uma Constituição para todos os 

franceses. Não conseguindo dissolver a Assembleia Nacional, e temendo 

que, com o apoio popular, fossem tomadas decisões indesejáveis e 

incontroláveis, o rei mandou as tropas cercarem o local da assembleia. A 

ameaça de golpe na Assembleia Nacional pela aristocracia, os boatos da 

iminente invasão de Paris por tropas militares e a demissão do ministro 

Necker , que era a favor de reformas econômicas, mobilizaram a população, 

dando início a uma série de manifestações chamadas jornadas populares nos 

dias 13 e 14 de julho, que culminaram com a tomada da Bastilha, prisão 

símbolo do absolutismo, em 14 de julho de 1789. Em 14 de julho de 1789, o 

povo tomou a fortaleza da Bastilha em busca de armas. A tomada da 

Bastilha tornou-se um símbolo da queda do poder absolutista francês e um 

marco para o movimento revolucionário, pois forçou o monarca a reconhecer 

o poder dos deputados constituintes. 
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1. Por que a tomada da Bastilha tornou-se um símbolo da Revolução 

Francesa? 

.........................................................................

.........................................................................

................................... 

.........................................................................

.........................................................................



................................... 

.........................................................................

.........................................................................

................................... 
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O medo e a revolta da população de Paris espalharam-se pela França, com o 

campesinato saqueando depósitos, armazéns, mosteiros e os castelos de 

nobres. O Grande Medo sacudiu o país de 20 de julho a 6 de agosto de 1789 

e o feudalismo foi definitivamente abalado". 

(SOBOUL, Albert. A Revolução Francesa. São Paulo, DIFEL, 1974 p. 43) 

 

Para impor a ordem e conter as massas camponesas e urbanas que ameaçavam 

as propriedades particulares, a burguesia organizou, em Paris, e em cada 

cidade, uma guarda nacional. Sob pressão popular a Assembleia Nacional 

sancionou, nos dias 4 e 5 de agosto de 1789, os decretos que declaravam 

extintos o Antigo Regime e os direitos senhoriais no campo. 

www.infoescola.com http://www.infoescola.com/historia/grande-medo/ 

 

JORNALISTA DA HISTÓRIA Imagine que você foi convidado por um jornal para 

escrever sobre o Grande Medo. Observe a imagem ao lado e relate para os 

seus leitores o que você observou. Use toda a sua criatividade. Lembre-se 

do título da reportagem! Combine com o seu Professor como será realizada 

a atividade. Em dupla? Em grupo? Como mostrar aos colegas o que escreveu? 
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Ainda sob o impacto dos acontecimentos de julho, a Assembleia Nacional 

aprovou, em 26/08/1789, a Declaração Dos Direitos do Homem e do Cidadão. 

 

DECLARAÇÃO DOS DIREITOS DO HOMEM E DO CIDADÃO: 26/08/1789 Artigo 1. Os 

homens nascem e permanecem livres e iguais em direitos. (...) Artigo 2. A 

finalidade de toda associação política é a conservação dos direitos 

naturais e imprescritíveis do homem. Esses direitos são: a liberdade, a 

prosperidade, a segurança e a resistência à opressão. Artigo 3. Princípio 

de toda soberania reside essencialmente na nação; nenhum corpo, nenhum 

indivíduo pode exercer autoridade que dela não emane expressamente.(...) 

Artigo 4. A liberdade significa que se pode fazer tudo, desde que não 

prejudique o outro. (...) Artigo 6. A lei é a expressão da vontade geral. 

Todos os cidadãos têm o direito de concorrer, pessoalmente ou pelos seus 

representantes, na sua formação - Ela tem que ser a mesma para todos, 

quer seja protegendo, quer seja punindo. (...) Artigo11. A livre 

comunicação dos pensamentos e das opiniões é um dos mais preciosos 

direitos do homem; todo cidadão pode, portanto, falar, escrever, imprimir 

livremente, respondendo pelo abuso dessa liberdade nos casos determinados 

pela lei. Fonte: www.direitoshumanos.usp.br 1. Leia o documento e resolva 

as questões abaixo: a) Pesquise, no dicionário, o significado da palavra 

imprescritíveis. 

.........................................................................



.........................................................................

................................... b) Segundo o documento, quais são os 

direitos naturais e imprescritíveis do homem? 

.........................................................................

.........................................................................

................................... 

.........................................................................

.........................................................................

................................... c) Pesquise o significado da palavra 

soberania. 

.........................................................................

.........................................................................

................................... 

.........................................................................

.........................................................................

................................... d) A palavra nação deve ser 

interpretada, no documento, como sinônimo de 

........................................................... e) O que 

significa dizer que a ―soberania reside essencialmente na nação‖ 

.........................................................................

.........................................................................

................................... 

.........................................................................

.........................................................................

................................... f) Faça uma interpretação do artigo 

4. 

.........................................................................

.........................................................................

.................................. 

.........................................................................

.........................................................................

.................................. 

.........................................................................

.........................................................................

.................................. 
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g) Segundo o texto (Art. 11), alguém pode proibir o outro de expressar 

seu pensamento ou opinião? Justifique sua resposta. 

.........................................................................

.........................................................................

...................................... 

.........................................................................

.........................................................................

...................................... 

.........................................................................

.........................................................................

...................................... h) Isso significa que posso falar 

o que eu quiser de todos e para todos? Por quê? 

.........................................................................

.........................................................................



...................................... 

.........................................................................

.........................................................................

...................................... i) Em sua opinião, qual a maior 

conquista dos franceses com a aprovação da Declaração dos Direitos do 

Homem e do Cidadão? 

.........................................................................

.........................................................................

...................................... 

.........................................................................

.........................................................................

...................................... 

.........................................................................

.........................................................................

...................................... j) Você acha que as ideias e 

princípios deste documento já estão plenamente aplicados em nossa 

sociedade? Por quê? 

.........................................................................

.........................................................................

...................................... 

.........................................................................

.........................................................................

..................................... 2. Pesquise, em jornais e/ou 

revistas, reportagem ou notícia do Brasil ou do mundo que mostre que os 

Direitos do Homem ainda não são totalmente respeitados nos dias de hoje. 

Combine com seu Professor como será realizada a atividade. 
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A MONARQUIA CONSTITUCIONAL 

Em 1791, foi concluída a Constituição elaborada pelos membros da 

Assembleia Constituinte. A França tornava-se uma monarquia 

constitucional. Na organização social, foi estabelecida a igualdade 

jurídica entre todos os indivíduos, extinguindo-se os privilégios do 

clero e da nobreza. Entretanto, a escravidão foi mantida nas colônias. Na 

economia, a Constituição instaurou a liberdade de produção e do comércio, 

afastando a interferência do Estado e proibindo as greves dos 

trabalhadores. Na organização política, foram criados três poderes: 

Legislativo, Executivo e Judiciário. A representatividade popular se 

fazia pelo voto, e os cidadãos eram divididos em ativos e passivos, sendo 

os primeiros os que, por possuir determinada renda, tinham o poder de 

votar. 

www.infoescola.com/ 
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O rei Luís XVI não aceitou a perda de poder e passou a conspirar contra a 

Revolução, fazendo contatos com nobres que haviam fugido da França e com 

os monarcas da Áustria e da Prússia, que também se sentiam ameaçados com 

os rumos da Revolução Francesa. 
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1. ATIVIDADES a) Cite uma diferença entre uma monarquia absolutista e uma 

monarquia constitucional. 

.........................................................................

.........................................................................

..................................... 

.........................................................................

.........................................................................

..................................... b) Cite duas mudanças determinadas 

pela Constituição de 1791 na • economia - 

.........................................................................

.........................................................................

............... • na organização polìtica - 

.........................................................................

................................................................... • na 

organização da sociedade - 

.........................................................................

......................................................... c) Em sua 

opinião, qual delas foi a mais importante? Por quê? 

.........................................................................

.........................................................................

........................................ 
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Durante a Revolução Francesa, foi abolido o calendário gregoriano, uma 

forma de simbolizar a ruptura com a ordem do Antigo Regime, e instituído 

um calendário revolucionário, dando a ideia da Revolução como início de 

um novo tempo que se expressa, entre outros, no calendário. Os nomes dos 

meses eram inspirados nos aspectos das estações na França. O calendário 

revolucionário vigorou de 22 de setembro de 1792 a 31 de dezembro de 

1805. Napoleão Bonaparte ordenou, em 1805, o restabelecimento do 

Calendário Gregoriano, semelhante ao que nós hoje utilizamos. O primeiro 

mês é Vindimário mês da vindima (ação de colher uvas). Brumário, mês da 

neblina (bruma). Frimário, mês da geada. Nivoso, mês da neve. Pluvioso, 

mês das chuvas. Ventoso, mês dos ventos. Germinal, mês da germinação. 

Floreal, mês das flores. Pradial, mês das pradarias. Messidor, mês da 

colheita. Termidor, mês do calor. Frutidor, mês das frutas. O dia foi 

dividido em 10 horas de 100 minutos, cada minuto com 100 segundos. Aos 

360 dias acrescentava-se, anualmente, 5 dias complementares, e um sexto a 

cada quadriênio. 

1. Use sua criatividade, escolha três meses do calendário revolucionário 

e faça uma ilustração de acordo com o nome do mês. Se desejar, mostre 

para os seus colegas. Combine tudo com o seu Professor. 
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A Proclamação da República Francesa e o Governo da Convenção Nacional 

Em julho de 1791, Luís XVI tentou fugir do país para se unir às forças 

contrarrevolucionárias que se organizavam no exterior, mas acabou sendo 

preso. A vitória contra os exércitos estrangeiros da Áustria e da 

Prússia, que apoiavam as forças contrarrevolucionárias, deu nova força 

aos revolucionários franceses. Com a prisão do rei formou-se um novo 



governo que anunciou novas eleições para uma Convenção Nacional. A 

primeira medida da Convenção eleita foi decretar o fim da monarquia na 

França e a proclamação da República, em 22 de setembro de 1792. O rei foi 

mantido preso, acusado de traição à pátria. Nesse período, os grupos 

polìticos mais importantes da Convenção eram os seguintes: • Girondinos – 

representavam a alta burguesia. Defendiam posições moderadas, temendo que 

as camadas populares assumissem o controle da Revolução. • Jacobinos – 

representavam a pequena e a média burguesia e o proletariado de Paris. 

Defendiam posições mais radicais, de interesse popular, e, por isso, eram 

apoiados pela população mais pobre. • Planìcie – representava a burguesia 

financeira. Conforme suas conveniências imediatas, mudava de posição 

constantemente, sempre apoiando quem estava no poder. Luís XVI foi levado 

a julgamento na Convenção. Os girondinos procuraram defender o rei, mas 

os jacobinos, liderados por Robespierre e Saint-Just, pregaram sua 

condenação à morte. O rei foi guilhotinado em 21 de janeiro de 1793. 

ATIVIDADES 1. Por que o rei Luís XVI foi preso? 

.........................................................................

.........................................................................

.............. 2. O que quer dizer forças contrarrevolucionárias? Que 

países apoiavam essas forças? 

.........................................................................

.........................................................................

.............. 3. Que grupos políticos se destacam nesse momento? Quem 

eles representavam? 

.........................................................................

.........................................................................

.............. 

.........................................................................

.........................................................................

.............. 

.........................................................................

.........................................................................

.............. 4. O que aconteceu ao rei em 1793? 

.........................................................................

.........................................................................

.............. Guilhotina aparelho de decapitação mecânica, inventado no 

período da Revolução Francesa. Criada por Joseph Ignace Gillotin, em 

1738, a guilhotina tinha a finalidade de proporcionar uma morte rápida e 

sem dor aos condenados à morte. 
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O FIM DA CONVENÇÃO 

www.dw.de/image/0,,1227272_4,00.jpg 

 

A execução do rei provocou revoltas internas dos girondinos e uma 

reorganização das forças absolutistas estrangeiras. Para enfrentar a 

reação, os jacobinos criaram uma série de órgãos encarregados da defesa 

da Revolução, entre eles o Comitê de Salvação Pública (julho de 1793), 

responsável pelo controle do exército e pela administração do país, e o 

Tribunal Revolucionário, encarregado de vigiar, prender e punir os 



traidores da causa revolucionária. Esse tribunal foi responsável pela 

morte de milhares de pessoas, consideradas inimigas da Revolução ou 

suspeitas de conspirar contra a República. Essa fase ficou conhecida como 

Período do Terror. Após conseguirem derrotar as tropas estrangeiras, os 

girondinos e o grupo da planície uniram-se contra o governo de 

Robespierre. Sem o apoio dos jacobinos que também não estavam 

satisfeitos, Robespierre foi preso em 27 de julho de 1794, sendo logo 

depois guilhotinado. 
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A PRISÃO DE ROBESPIERRE 

 

. 

 

A CONVENÇÃO: o auge da agitação política na França. 

 

Decapitação, durante o período do TERROR, em 1794. 
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O DIRETÓRIO Após a morte de Robespierre, a Convenção Nacional passou a 

ser controlada pelos GIRONDINOS. Com nova orientação política, a 

Convenção decidiu elaborar nova Constituição para a França. Concluída em 

1795, a Constituição estabeleceu a continuação do regime republicano e 

que o governo seria exercido por um grupo formado por cinco membros 

(diretores), chamado Diretório. O Diretório governou de 1795 a 1799, sem 

conseguir resolver os graves problemas econômicos e sociais do país, 

gerando grande descontentamento e agitações populares. As nações 

absolutistas, vizinhas da França, ameaçavam novos ataques ao país. A 

situação parecia incontrolável. Nesse período, um jovem militar, Napoleão 

Bonaparte, adquiriu prestígio e destaque por seu desempenho nos combates 

contra os países inimigos. Napoleão, com o apoio da burguesia e do 

exército, deu um golpe de estado, acabando com o Diretório. ATIVIDADES: 

1. O que foi o Diretório? 

.........................................................................

.........................................................................

........................................ 2. Que problemas o Diretório 

enfrentou ? 

.........................................................................

.........................................................................

........................................ 3. Como terminou o Diretório? 

.........................................................................

.........................................................................

........................................ 
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O GOLPE DO 18 BRUMÁRIO E O CONSULADO No dia 10 de novembro de 1799 (18 

Brumário, pelo calendário da Revolução), Napoleão Bonaparte, contando com 

o apoio de influentes políticos burgueses, dissolveu o Diretório e 

estabeleceu um novo governo, denominado Consulado. No Consulado, o 



governo era exercido por três cônsules. O primeiro cônsul, Napoleão 

Bonaparte, tinha poder para propor todas as leis, nomear a administração, 

controlar o exército, entre outras atribuições. Os cônsules deveriam 

ocupar o cargo por dez anos. No entanto, em 1802, Napoleão conseguiu 

tornar seu cargo vitalício e, em 1804, por meio de um plebiscito 

(consulta popular), Napoleão transformou o consulado em império, 

tornando-se imperador dos franceses com o título de Napoleão I. 
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O IMPÉRIO 

Como imperador e comandante das forças armadas, Napoleão liderou uma 

série de guerras para expandir o domínio da França. O exército francês 

foi fortalecido em armas e soldados, tornando-se o mais poderoso da 

Europa na época. Napoleão Bonaparte introduziu grandes mudanças na 

sociedade francesa: • reformou a administração pública e nomeou prefeitos 

para governarem as provìncias; • criou a Universidade Imperial, com a 

responsabilidade de dirigir a educação do paìs; • fundou escolas 

secundárias públicas, sem a influencia da Igreja e instalou escola 

públicas nas aldeias e nas cidades francesas; • promoveu o 

desenvolvimento da agricultura e da indústria, especialmente metalurgia e 

têxtil; • criou um conjunto de leis para a sociedade chamado de Código 

Civil Napoleônico; • reformou o sistema de impostos, fundou o Banco da 

França e criou uma nova moeda, o franco; • realizou obras públicas como a 

drenagem de pântanos, a construção de pontes e redes de estradas e canais 

de navegação; • promoveu a divulgação e a venda de produtos da indústria 

francesa para diversos países da Europa, concorrendo diretamente com os 

produtos ingleses. 

ATIVIDADE. 1. Escreva algumas realizações de Napoleão, para completar o 

quadro abaixo. 

 

NAPOLEÃO I - IMPERADOR DOS FRANCESES 

 

MUDANÇAS ECONÔMICAS 

 

MUDANÇAS POLÍTICAS 

 

MUDANÇAS SOCIAIS 
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O BLOQUEIO CONTINENTAL – FRANÇA X INGLATERRA Com o objetivo de derrotar a 

Inglaterra, Napoleão Bonaparte decretou, em 1806, o Bloqueio Continental, 

pelo qual todos os países do continente europeu tinham de fechar seus 

portos ao comércio inglês. Com essa medida, Napoleão pensava que poderia 

provocar uma crise na Inglaterra. Todavia, não conseguiria derrotar os 

ingleses. O Bloqueio Continental à Inglaterra não surtiu o efeito 

desejado. A maior parte dos países tinha uma economia agrícola e dependia 



dos produtos industrializados ingleses. A falta desses produtos 

estimulava o contrabando com a Inglaterra, acarretando o aumento dos 

preços. Além disso, os ingleses, para fugir ao Bloqueio, voltaram-se 

também, com mais intensidade, ao comércio com as regiões americanas, 

especialmente as colônias espanholas e portuguesas, inclusive auxiliando 

a transferência da Família Real portuguesa para o Brasil em 1808 que 

fugia da invasão dos franceses. Nesse mesmo ano, os portos do Brasil 

foram abertos aos produtos das nações amigas, principalmente aos produtos 

ingleses. Por volta de 1812, o Império Francês atingiu sua máxima 

extensão, dominando quase toda a Europa Ocidental. Compreendia cerca de 

150 departamentos (que eram como províncias), com uma população de 50 

milhões de habitantes – quase um terço da população europeia. 

 

www.notapositiva.com 
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1. Responda: a) Qual o objetivo do Bloqueio Continental? 

.........................................................................

.........................................................................

........................................... 

.........................................................................

.........................................................................

........................................... b) O Bloqueio deu o resultado 

esperado? Justifique sua resposta. 

.........................................................................

.........................................................................

........................................... 

.........................................................................

.........................................................................

........................................... 

 

INVERNO RUSSO E A DERROTA DOS FRANCESES A fim de obrigar o imperador 

russo o czar Alexandre I – a manter o bloqueio, o governo de Napoleão 

decidiu invadir a Rússia em 1812. Acostumados às grandes vitórias, os 

generais franceses conduziam seus exércitos pelo imenso território russo, 

enquanto as tropas czaristas batiam em retirada, ateando fogo às 

plantações e a todas as coisas que pudessem ser úteis aos invasores. 

Napoleão e seu exército chegaram até Moscou, ocupando o Kremlin (palácio 

do czar). Mas as tropas francesas, mal alimentadas e extremamente 

cansadas, começaram a ser vitimadas pelo rigoroso inverno e pela reação 

do exército russo. A desastrosa campanha militar na Rússia estimulou 

outros países europeus a reagirem contra a supremacia francesa, até que 

um poderoso exército, formado por ingleses, Retirada de Napoleão da 

Rússia, tela de Adolpf Northern. austríacos, russos e prussianos invadiu 

Paris, em 6 de abril de 1814. Derrotado, Napoleão foi enviado para a ilha 

de Elba, no mar Mediterrâneo. O trono francês foi entregue a Luís XVIII, 

irmão de Luís XVI, o último rei francês do Antigo Regime, que fora 

condenado à guilhotina pelos revolucionários. 

www.mundoeducacao.com.br 

 



1. Qual a estratégia utilizada pelos russos para derrotar os franceses? 

.........................................................................

.........................................................................

........................................... 

.........................................................................

.........................................................................

....................................... 2. Observe o quadro chamado 

Retirada de Napoleão da Rússia. Que tipo de mensagem a cena nos passa? 

.........................................................................

.........................................................................

........................................... 

.........................................................................

.........................................................................

....................................... 3. Pode-se afirmar que Napoleão 

foi derrotado pelo general inverno? Justifique sua resposta. 

.........................................................................

.........................................................................

........................................... 

.........................................................................

.........................................................................

...................................... 
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O GOVERNO DOS CEM DIAS Em março de 1815, Napoleão Bonaparte conseguiu 

regressar à França, prometendo reformas democráticas. O rei Luís XVIII 

era impopular, e as tropas enviadas para prender Napoleão acabaram 

unindo-se a ele. Chegando a Paris como herói, Napoleão instalou-se no 

poder, obrigando a família real a fugir. Sua permanência à frente do 

governo francês, porém, durou apenas cem dias. 

www.mundoeducacao.com.br 

 

O RETORNO DE NAPOLEÃO A PARIS - 1815 

www.portalsaofrancisco.com.br 
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A coligação militar internacional rapidamente se reorganizou, e Napoleão 

e suas tropas foram definitivamente derrotados na Batalha de Waterloo, em 

18 de junho de 1815. 

 

www.portalsaofrancisco.com.br 

 

Preso pelo ingleses, foi exilado na ilha de Santa Helena, no litoral 

atlântico da África, onde permaneceu até a morte em maio de 1821. 
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A INDEPENDÊNCIA DAS COLÔNIAS ESPANHOLAS Até o início do século XIX, a 

monarquia espanhola mantinha domínio sobre vasta área do continente 

americano. A América Espanhola estava dividida em quatro grandes vice-

reinos e quatro capitanias. Os vice-reinos espanhóis eram: Nova Espanha 



(criado em 1535), Peru (1542), Nova Granada (1718) e Prata (1776); as 

capitanias eram: Cuba, Guatemala, Venezuela e Chile. Durante as três 

primeiras décadas do século XIX, as colônias espanholas lutaram pela 

independência. Não se tratou de um movimento único, mas de vários 

processos históricos com características distintas. Entretanto, podemos 

dizer que alguns elementos comuns contribuíram para as lutas pela 

independência. 1. A influência das ideias iluministas 
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-Nova Espanha 

 

Nova Granada- 

 

Peru- 

 

As ideias do Iluminismo, que influenciaram a independência dos Estados 

Unidos (1776) e os grupos da Revolução Francesa (1789), também se 

difundiram entre os setores da elite colonial espanhola. Muitos dos 

ideias antiabsolutistas defendidos pelo liberalismo serviram de 

justificativa filosófica para a luta contra o domínio colonial espanhol. 

 

-Prata 

 

Império Espanhol na América 1800 

 

As regiões da América Espanhola que se tornaram independentes. 

 

ATIVIDADES 1. Que regiões eram colônias da Espanha na América ? 

.........................................................................

.........................................................................

...................................... 

.........................................................................

.........................................................................

....................................... 2. Como as ideias iluministas 

influenciaram no processo de independência dessas colônias? 

.........................................................................

.........................................................................

....................................... 

.........................................................................

.........................................................................

....................................... 
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2. Os interesses das elites coloniais e das camadas populares Além das 

ideias liberais, as lutas pela independência foram impulsionadas pela 

consciência das elites coloniais de que os laços com o governo espanhol 

dificultavam seu domínio mais pleno sobre as áreas da América. Essa elite 

era constituída, sobretudo, pelo criollos (filhos de espanhóis nascidos 

na América). A metrópole espanhola era responsável por várias medidas que 

prejudicavam a elite criolla: As elites coloniais formavam um conjunto 

diversificado. Não tinham o mesmo pensamento político ou econômico, mas, 



em geral, concordavam em querer ampliar seus poderes locais e desejavam 

conquistar direito ao livre comércio. Por outro lado, as camadas 

populares (grupos indígenas e de mestiços, homens brancos pobres etc.) 

também participaram do processo de independência integrando os exércitos 

coloniais. No fundo, lutavam por conquistas sociais como igualdade, terra 

para plantio e pelo fim da escravidão. 

 

a) dificultava o acesso dos criollos aos altos cargos do governo e à 

administração colonial. A maioria desses cargos era ocupada pelos 

chapetones, pessoas nascidas na Espanha; b) cobrava elevados tributos 

sobre produtos de exportação (por exemplo, couro e seus subprodutos); c) 

restringia o desenvolvimento de produtos manufaturados que concorressem 

com a produção metropolitana. 
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Confirmando os acordos de independência. 
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3. Lutas pela independência Por meio de vários movimentos 

emancipacionistas, que abrangeram o período de 1810 a 1828, diversas 

áreas da América Espanhola foram conquistando sua independência política. 

Na América do Sul, as lutas pela independência contaram com a liderança 

de homens como José de San Martin e Simón Bolívar. Simón Bolívar (1783-

1830) destacou-se como líder militar e político nas lutas pela 

independência, travadas mais ao norte da América do Sul. É considerado o 

libertador da Venezuela, da Colômbia, do Equador, da Bolívia e também do 

Peru (junto com San Martín). 

 

Após a independência, o projeto político de Simón Bolívar era construir, 

na América, um grande país, unificando politicamente as ex-colônias 

espanholas. Pretendia constituir um poderoso país, coeso e forte, capaz 

de realizar a união dos ―povos de mesma lìngua‖ e, a partir daì, operar a 

integração das antigas colônias espanholas na América. Ele acreditava ser 

essa a única forma de promover o desenvolvimento das antigas colônias. 

Seu plano frustrou-se Havia muitas divergências entre as elites locais, 

que preferiram garantir seus poderes nas regiões onde já atuavam. De sua 

atuação como libertador surgiram 5 países, fragmentados e fracos: 

Colômbia (1819), Venezuela (1821), Equador (1820), Peru (1824) e Bolívia 

(1825). 

www.sanmartiniano.gov.ar 

 

Atividades: 1. Qual o projeto político de Simón Bolívar em, relação à 

América pós independência? 

.........................................................................

......................... 

.........................................................................

......................... 

.........................................................................

......................... 

.........................................................................



......................... 2. Esse plano deu certo? Por quê? 

.........................................................................

......................... 

.........................................................................

......................... 

.........................................................................

......................... 

.........................................................................

......................... 

Curiosidade: Você sabia que, na Zona Sul do Rio de Janeiro, há ruas com o 

nome desses dois líderes? San Martin, no Leblon e Bolívar, em Copacabana? 

No bairro do Engenho de Dentro, na Zona Norte, temos uma escola 

municipal, que homenageia Bolívar, seu patrono. 

 

Quadro de Pablo Ducrós Hicken. Reunião entre San Martín e Bolívar em 

Guayaquil. 
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A rebelião indígena no Peru 

No Peru, houve uma revolta liderada pelo cacique José Gabriel 

Condorcanqui, no final do século XVIII. José Gabriel, mais conhecido como 

Tupac Amaru (1740-1781), dizia-se descendente dos antigos chefes incas. 

Esse movimento aconteceu por conta da brutal exploração dos indígenas nas 

minas e nas oficinas artesanais, contra os castigos físicos executados 

pelas autoridades coloniais e contra os tributos abusivos. Após intensas 

batalhas, o movimento foi derrotado, e Tupac Amaru, preso, condenado à 

morte e executado. Ainda que fracassadas, essas lutas apontam, segundo 

alguns historiadores, para projetos políticos preocupados com a 

construção de uma ordem social mais justa e solidária. ATIVIDADES 1. Cite 

duas diferenças que você observa nos movimentos liderados por Simón 

Bolívar e San Martin e o movimento liderado por Tupac Amaru? 

.........................................................................

.........................................................................

..................................... 

.........................................................................

.........................................................................

..................................... 

.........................................................................

.........................................................................

..................................... 

.........................................................................

.........................................................................

..................................... 

.........................................................................

.........................................................................

..................................... 2. Leia o texto e responda às 

questões: O interesse de europeus e norte-americanos no processo de 

independência da América espanhola 
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Entre os governos europeus, praticamente nenhum colaborou com os 

movimentos pela independência da América espanhola e do Haiti. Ao 

contrário, pensaram em enviar tropas para ajudar os espanhóis a esmagar 

esses movimentos. Apenas o governo da Inglaterra foi favorável à 

emancipação das nações da América Latina, pois, como vimos, a 

independência convinha à industrialização inglesa, que se interessava em 

conquistar mercados nessas regiões. No início do século XIX, os 

sucessivos governos dos Estados Unidos revelaram suas pretensões de 

manter o continente americano fora da influência da Europa. Em 1823, o 

presidente americano James Monroe (1758-1831) anunciou a disposição dos 

Estados Unidos de impedir qualquer país europeu de estabelecer colônias 

na América ou intervir em suas questões internas. a) Por que o governo 

inglês foi praticamente o único a apoiar a emancipação das colônias 

espanholas comercializando na América? 

.........................................................................

.........................................................................

.................................... 

.........................................................................

.........................................................................

.................................... 

.........................................................................

.........................................................................

.................................... 
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b. Qual o papel dos Estados Unidos no processo de independência dos 

países da América espanhola? 

.........................................................................

.........................................................................

............................. 

.........................................................................

.........................................................................

............................. 

.........................................................................

.........................................................................

............................. 

.........................................................................

.........................................................................

............................. HAITI - Uma independência liderada pelos 

escravos O Haiti, uma pequena ilha na América Central, foi responsável 

por um dos mais interessantes processos de independência da América. 

Sendo uma das mais ricas colônias da França na região, o Haiti era um 

grande exportador de açúcar, controlado por uma pequena elite de brancos 

proprietários de terra, responsáveis pela exploração da predominante mão-

de-obra escrava do local. Com a Revolução Francesa, os membros da elite e 

escravos vislumbram a oportunidade de dar fim às exigências impostas pelo 

pacto colonial francês. Contudo, enquanto a elite buscava maior autonomia 

política para a expansão de seus interesses, os escravos, de origem 

africana, queriam uma plena efetivação dos ideais de liberdade, igualdade 

e fraternidade, provenientes da França revolucionária. Em 1791, uma 

mobilização composta por escravos, mulatos e antigos escravos se uniu com 

o objetivo de dar fim ao domínio exercido pela elite branca que 

controlava os poderes e as instituições políticas do local. Sob a atuação 



do líder negro Toussaint Louverture, os escravos conseguiram tomar a 

colônia e controlar o governo. Três anos mais tarde, quando a França 

esteve dominada pelas classes populares (no período da Convenção), o 

governo metropolitano decidiu acabar com a escravidão em todas as suas 

colônias. 

http://www.brasilescola.com 

 

Revolta em Leocane – autor desconhecido – 1840 - Haiti 

 

Toussaint Louverture: figura central no processo de independência do 

Haiti 
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A essa altura, a população de escravos haitiana já havia conquistado a 

sua liberdade. No ano de 1801, Louverture empreendeu uma nova mobilização 

que estendeu a liberdade para os escravos da região da ilha colonizada 

pelos espanhóis, que hoje corresponde à República Dominicana. Nesse 

período, Napoleão Bonaparte assumia o governo na França e se mostrou 

contrário à perda desse importante domínio colonial. No ano de 1803, 

Bonaparte enviou um grande exército que, sob o comando de Charles 

Leclerc, conseguiu deter Toussaint Louverture. Logo em seguida, o líder 

revolucionário acabou falecendo em uma prisão francesa. Os 

revolucionários haitianos contaram com a liderança de Jacques Dessalines 

para derrotar as forças do exército francês e, finalmente, proclamar a 

independência do Haiti em 1804. Dessalines foi empossado imperador do 

novo país. 
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ATIVIDADES 1. Responda: a) O que distingue a independência do Haiti de 

outros processos de independência ocorridos na América? 

.........................................................................

.........................................................................

....................................... 

.........................................................................

.........................................................................

....................................... 

.........................................................................

.........................................................................

....................................... 

.........................................................................

.........................................................................

....................................... b) Qual a diferença entre o 

projeto dos colonos brancos e dos escravos de origem africana? 

.........................................................................

.........................................................................

....................................... 

.........................................................................

.........................................................................



....................................... 

.........................................................................

.........................................................................

....................................... 

.........................................................................

.........................................................................

...................................... c) Como os acontecimentos na 

França conseguiram, num primeiro momento, ajudar o movimento de 

independência do Haiti? 

.........................................................................

.........................................................................

....................................... 

.........................................................................

.........................................................................

....................................... 

.........................................................................

.........................................................................

....................................... 

.........................................................................

.........................................................................

...................................... 
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Processo de independência dos países da América 

 

Observe o mapa e responda: a) Primeiro país a tornar-se independente e o 

ano: .......................................................... 

........................................................... b) Último 

país a tornar-se independente e o ano: 

........................................................... 

........................................................... c) Ano em que 

um maior número de países tornou-se independente: 

........................................................... 

........................................................... d) Países que 

se tornaram independentes no século XX: 

........................................................... 

........................................................... 

........................................................... 

........................................................... 

........................................................... e) Que países 

ainda estão hoje associados à: França- 

............................................ Estados Unidos - 

.............................. f) Observe a lista dos países dominadores. 

Qual o único país da América que aparece nessa lista? 

........................................................... 

.......................................................... G ) País com 

duas datas de independência: 

........................................................... 

www.mundoeducacao.com.br 
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ERA UMA VEZ...UMA CORTE EUROPEIA NA AMÉRICA PORTUGUESA 

 

Inglaterra 

 

Pretendendo derrotar a Inglaterra, o governante francês arriscou uma 

jogada decisiva: decretou o Bloqueio Continental, em 1806. Desde então, 

todas as nações europeias estavam proibidas de manter relações comerciais 

com as ilhas britânicas. Napoleão pretendia, desta maneira, enfraquecer a 

economia inglesa e obrigar a Monarquia daquele país a se render. Para 

realizar esse plano, Napoleão obrigou a adesão do imperador da Rússia ao 

bloqueio e determinou a invasão de Portugal e Espanha. Após a derrubada 

do rei espanhol e o fechamento dos portos da Espanha ao comércio com a 

Inglaterra, restava o Reino de Portugal. 

 

Rússia 

 

França 

Império Russo 

 

Espanha Portugal--- 

 

http://www.notapositiva.com/ 

 

No início do século XIX, a Europa vivia uma situação de muita tensão. A 

França de Napoleão Bonaparte dominava grande parte do continente, mas um 

grande rival continuava a impedir a concretização do plano do imperador 

francês: a Inglaterra. 

 

A Europa em 1806 

 

Mapa com os limites do bloqueio continental e as conquistas de Napoleão 

Bonaparte. 

 

1. O que foi o Bloqueio Continental? 

.........................................................................

.........................................................................

............................................ 

.........................................................................

.........................................................................

............................................ 2. Qual o objetivo do 



governo da França com o Bloqueio? 

.........................................................................

.........................................................................

............................................ 3. O que fez Napoleão com o 

Império Russo e com a Espanha para garantir o sucesso desse plano? 

.........................................................................

.........................................................................

............................................. 

.........................................................................

.........................................................................

............................................. 
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4. Explique o motivo de Portugal não atender às ordens de 

Napoleão.................................................................

.........................................................................

................................. 

.........................................................................

.........................................................................

........................................ ................ 5. O que 

fizeram a Família Real e a nobreza de Portugal quando souberam da chegada 

dos franceses? 

.........................................................................

.........................................................................

........................................ 

.........................................................................

.........................................................................

........................................ 6. Escreva uma legenda para a 

ilustração acima, no espaço abaixo. 

 

http://guerras.brasilescola.com 

 

A Corte Portuguesa mostrava-se indecisa. O Príncipe regente D. João sabia 

que, caso Portugal não aderisse ao Bloqueio Continental, ele poderia ter 

um destino semelhante ao do rei espanhol. Mas sabia também que se traísse 

a Inglaterra, sua antiga aliada, a esquadra inglesa invadiria sua 

principal colônia: a América portuguesa (que alguns denominavam Brasil). 

O mesmo acontecia com os principais conselheiros de D. João: uns 

defendiam a adesão aos planos de Napoleão Bonaparte; outros defendiam que 

a Corte portuguesa deveria se transferir para a América. A Corte 

encontrava-se dividida! Quando, em novembro de 1807, as tropas 

napoleônicas cruzaram a fronteira espanhola, invadindo o território 

português, a Família Real e a maior parte da nobreza embarcaram às 

pressas, fugindo em direção à América portuguesa, sob a escolta da 

esquadra inglesa. 

 

3 



 

Aprendendo um pouco mais... Leia o que escreveu a historiadora Marieta 

Pinheiro de Carvalho: Pois naquele fim de 1807, o que se viu foi uma 

fuga. Uma fuga em massa de nobres que se apinharam no porto em busca de 

lugares nas naus que rumariam para o Brasil. Vários atropelos 

aconteceram: bagagens ficaram em terra, pertences de pessoas que não 

viajariam foram parar nos navios, parentes foram separados durante a 

viagem. Historiadores do século XX demonstram que a transferência da 

Corte apesar de confusa não foi improvisada. Cogitada em diversas outras 

ocasiões, a mudança deve ser entendida de acordo com a política externa 

lusitana do período. Longe de ter sido uma fuga impensada, a 

transferência da sede do governo português para seus domínios americanos 

possibilitou a permanência do trono de Portugal nas mãos da Casa de 

Bragança. 

Adaptado de: http://www.revistadehistoria.com.br/secao/capa/a-unica-saida 

 

2. Na opinião da historiadora, que benefício trouxe essa transferência 

para a Corte portuguesa? 

.........................................................................

.........................................................................

........................................ 

.........................................................................

.........................................................................

........................................ 

.........................................................................

.........................................................................

........................................ 

 

3. Analisando esse fato histórico, você acha que a fuga da Família Real e 

da Corte foi uma retirada covarde ou uma retirada estratégica? Justifique 

sua opinião. 

.........................................................................

.........................................................................

........................................ 

.........................................................................

.........................................................................

........................................ 

.........................................................................

.........................................................................

........................................ 
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Atividade: 1. A historiadora Marieta Pinheiro de Carvalho afirma que a 

fuga da família real realmente aconteceu, mas não foi de forma impensada. 

Retire do texto como a historiadora explica a saída para o Brasil. 

.........................................................................

.........................................................................

........................................ 

.........................................................................

.........................................................................

........................................ 

.........................................................................

.........................................................................



........................................ 

.........................................................................

.........................................................................

........................................ 
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Estudar História não é apenas decorar nomes, datas ou fatos mas, 

sobretudo, pesquisar sobre eles, conhecer mais de uma opinião, 

interpretação ou versão dos acontecimentos e com todo esse material, 

pensar e chegar às suas próprias conclusões. Portanto, o conhecimento 

histórico é construído e você pode fazer parte dessa construção! O que 

mais nos diz a historiadora Marieta Pinheiro de Carvalho: Transplantar o 

rei de Portugal para o Brasil e fundar aqui um ―poderoso império‖ foi um 

plano cogitado em momentos de instabilidade política do governo 

português. (...) No século XVI, na época da União Ibérica (quando a 

Espanha incorporou Portugal ao seu domínio), os portugueses pensaram em 

enviar um representante para o Brasil e constituir um Império. (...) A 

instabilidade continental europeia, que atravessou todo o século XVIII, 

fez com que o mesmo plano fosse pensado. 

Trecho adaptado de: http://www.revistadehistoria.com.br/secao/conteudo-

complementar/uma-ideia-fixa 
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1. Segundo a historiadora, a ideia de transferir o rei de Portugal para o 

Brasil era recente em 1807? Justifique sua resposta: 

.........................................................................

.........................................................................

........................................ 

.........................................................................

.........................................................................

........................................ 

.........................................................................

.........................................................................

........................................ Será que o príncipe D. João vai 

aderir à ideia de ficar no Brasil? O que isso poderia trazer de bom e de 

ruim para a colônia? Como os portugueses reagiram a essa nova situação? É 

o que você verá a seguir! 
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O artigo acima e outros textos podem ser encontrados na Revista de 

História da Biblioteca Nacional, Ano 3, nº 8 que você pode encontrar na 

Sala de Leitura. Você também pode conversar com seu Professor a respeito 

dessa publicação. 

 

http://www.instituto-camoes.pt/revista/revista11f.htm 

 

Imagine que você é um correspondente do Jornal de Lisboa no ano de 1807. 

Faça uma reportagem, relatando os acontecimentos em Portugal até a 

partida da Família Real para Rio de Janeiro. Lembre-se de escrever o 

título. Observe a pintura sobre a partida da Família Real e da Corte para 



a América, releia os textos das páginas anteriores e seu livro didático 

para escrever a sua reportagem. 

Embarque de D. João, Príncipe Regente de Portugal, para o Brasil, em 27 

de novembro de 1807. Nicolas Louis Albert Delerive, 1807-1818. Óleo sobre 

tela. Lisboa, Museu Nacional dos Coches. 

 

.........................................................................

.........................................................................

....................... 

.........................................................................

.........................................................................

....................... 

.........................................................................

.........................................................................

....................... 

.........................................................................

.........................................................................

....................... 

.........................................................................

.........................................................................

....................... 

.........................................................................

.........................................................................

....................... 

.........................................................................

.........................................................................

....................... 

.........................................................................

.........................................................................

....................... 

.........................................................................

.........................................................................

....................... 

.........................................................................

.........................................................................

....................... 

.........................................................................

.........................................................................

....................... 

.........................................................................

.........................................................................

....................... 

.........................................................................

.........................................................................

....................... 
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A CORTE PORTUGUESA NO RIO DE JANEIRO 

http://nobrasil.wordpress.com/ 
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Cruzar o Atlântico rumo à América não foi nada fácil para a Corte 

portuguesa que passou, aproximadamente, dois meses navegando. Enfrentaram 

duas fortes tempestades, calor, alimentos mal conservados, racionamento 

de água, infestação de insetos etc., para chegar a sua principal colônia. 

Uma parte da esquadra fez uma parada na cidade de Salvador, na Bahia. Lá, 

D. João tomou uma importante medida: a abertura dos portos da colônia 

principalmente aos EUA e à Inglaterra. Tal medida significou o fim do 

monopólio comercial (prática mercantilista) e o início da liberdade 

comercial (liberalismo econômico). De Salvador, o navio que transportava 

o Príncipe Regente rumou para o Rio de Janeiro. A chegada à cidade foi 

uma grande festa, as pessoas aglomeraram-se no porto e nas principais 

ruas da cidade para acompanhar o desembarque da Família Real, que seguiu 

em procissão até a Catedral, onde, após uma missa em ação de graças, o 

rei concedeu o primeiro beija-mão. Estava assim inaugurada uma prática 

que depois ocorreria inúmeras vezes. 

GLOSSÁRIO: beija-mão - cerimônia pública que lembrava aos súditos o papel 

paternal e protetor do rei; infestação - proliferação, crescimento 

excessivo; monopólio - referente ao poder concentrado nas mãos de uma 

pessoa ou autoridade (mono = um). 
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http://nobrasil.wordpress.com/ 

 

1 

 

Não sabemos como foi a chegada da comitiva real à Baía de Guanabara, às 

vésperas do desembarque no Rio de Janeiro, em 7 de março de 1808, mas 191 

anos depois, isto é, em 1999 foi pintado um quadro que procura retratar 

esse momento. Na tela, a maior nau é a Príncipe Real (1), com 104 

passageiros e nada menos de 950 tripulantes. Lá estavam a rainha D. Maria 

(a bandeira do navio não é a de Portugal, mas a da rainha), o príncipe D. 

João e seu filho D. Pedro. As velas estão se fechando e uma das âncoras 

já foi baixada. À sua esquerda, já com as velas fechadas, a nau 

Marlborough (2), da escolta inglesa, dispara uma salva de canhão. À 

direita, a embarcação Afonso de Albuquerque (3), onde estavam D. Carlota 

Joaquina e quatro filhas. Atrás, o futuro conde da Barca vinha na Medusa 

(4), escoltada pela fragata inglesa Urania. ―Não existia nenhuma imagem 

sobre a chegada ao Rio, a não ser em dois pequenos leques comemorativos‖, 

diz Kenneth Light, satisfeito com o resultado da pintura encomendada. Por 

sinal, era para ser apenas uma pequena aquarela, mas a impressão foi tão 

boa que ele decidiu financiar uma obra maior (cerca de 91cm X 68cm). A 

obra integra hoje sua coleção particular, mas circula por exposições em 

diversos museus do mundo. 

GLOSSÁRIO: naus de linha - navios de guerra, de alto porte, com três 

mastros e sessenta peças de artilharia, pelo menos. 
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O pesquisador Kenneth Light analisou durante nove anos os livros de 

quatro dos oficiais britânicos que escoltavam a frota de D. João. Com as 

informações recolhidas, convocou o pintor inglês Geoff Hunt, especialista 

em cenas náuticas, para recompor com precisão aquele momento. E bota 

precisão nisso: Light não se limitou a descrever a composição da 

esquadra, os tipos de embarcação e cada tripulação. Recolheu dados 

meteorológicos, estabelecendo as condições de luminosidade e vento 

daquela tarde (era uma lestada*, sinal de tempo bom). De barco, percorreu 

vários pontos da Baía de Guanabara — com um aparelho de GPS (que dá a 

localização exata por um sistema de satélites) e fotografias, cruzou 

dados para saber a posição das naus, a partir dos relatos visuais dos 

viajantes sobre a geografia da cidade.‖ 

Adaptado de http://www.revistadehistoria.com.br/secao/em-dia/flagrante-

retroativo 

 

* lestada - vento forte que sopra do leste. Atividades: 1. Você acha que 

o quadro de Geoff Hunt pode ser considerado um registro histórico para o 

estudo da chegada da Família Real ao Rio de Janeiro? Por quê? 

.........................................................................

.........................................................................

........................................... 

.........................................................................

.........................................................................

........................................... 

.........................................................................

.........................................................................

........................................... 2. Em que informações o 

pesquisador Kenneth Light se baseou para montar sua pesquisa e assim 

informar ao pintor Geoff Hunt, as condições mais próximas da realidade da 

chegada em 1808? 

.........................................................................

.........................................................................

........................................... 

.........................................................................

.........................................................................

........................................... 

.........................................................................

.........................................................................

........................................... 3. Por que, apesar de não ser 

da época, o texto diz que o quadro circula por diversos museus? 

.........................................................................

.........................................................................

........................................... 

.........................................................................

.........................................................................

........................................... 

.........................................................................

.........................................................................

........................................... 4. A partir da leitura do 

texto e da observação do quadro que detalhe você achou mais interessante? 

.........................................................................

.........................................................................

........................................... 

.........................................................................



.........................................................................

........................................... 

.........................................................................

.........................................................................

........................................... 5. Você gostaria de ver esse 

quadro ao vivo? Por quê? 

.........................................................................

.........................................................................

........................................... 
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Em nossa cidade temos muitos museus e centros culturais que expõem 

quadros tão importantes como esse. Que tal conhecê-los? Converse com seu 

Professor/a, pesquise em jornais e na internet, anote alguns endereços e 

sites interessantes e boa visita! 

 

MEDIDAS TOMADAS PARA INAUGURAR O IMPÉRIO DO BRASIL Quando a Corte se 

instala no Rio de Janeiro tem como objetivo restaurar o Império 

português. Para tanto D. João toma uma série de medidas que mudaram a 

Colônia e, principalmente, o Rio de Janeiro. Destacam-se: em abril de 

1808, D. João revogou os decretos que proibiam a instalação de 

manufaturas na Colônia, isentou de tributos a importação de matérias-

primas destinadas à indústria, ofereceu subsídios para as indústrias de 

lã, de seda e de ferro, incentivando a introdução de novas máquinas. 

Criou, também, no mesmo ano, a Biblioteca Real, o Banco do Brasil, a 

Escola de Marinha, mandou aclimatar novas espécies de plantas no Real 

Horto para incentivar a agricultura e fundou a Imprensa Régia, onde foi 

editado o primeiro jornal do Brasil – a Gazeta do Rio de Janeiro. 

 

Os ―amigos do rei‖ Funcionários e comerciantes percebiam como era 

fundamental estarem próximos à Corte. Era ela que lhes dava empregos, 

possibilitava negócios, concedia títulos de nobreza, assegurava proteção 

e prestígio social. Muitos moradores da capitania do Rio de Janeiro e 

áreas vizinhas logo perceberam isso, e passaram a vir para a cidade – 

alguns até chegaram a fixar residência nela - para poderem usufruir as 

mesmas vantagens. 

 

O Príncipe Regente D. João e o beija-mão real, no palácio de São 

Cristóvão. 

 

Enriquecidos, enobrecidos e protegidos pela Corte, funcionários, 

comerciantes e proprietários de escravos e terras viam com satisfação a 

presença da Corte no Rio de Janeiro e defendiam a existência do novo 

império. Os ―amigos do rei‖ dominavam a Corte. A Corte parecia só existir 

para atender seus interesses. Mas isso não agradava a todos. Muitas 

pessoas também estavam descontentes. Na cidade, inúmeras pessoas 

comentavam ser a Corte ―corrupta, infame e depravada‖. Dizia-se que o Rio 

de Janeiro tinha se tornado uma ―nova Lisboa‖, dominada pelos 

―portugueses‖, que oprimiam os ―brasileiros‖. 

Adaptado de O Rio de Janeiro, capital do reino. Ilmar Mattos, Luís Afonso 

Albuquerque e Selma Mattos p.24/ 25. ―Portugueses‖, nesse contexto, 



significava todos, brasileiros ou portugueses, que de alguma forma se 

beneficiavam da proximidade e dos favores do príncipe D. João. 
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Um inglês que passou pelo Rio de Janeiro, nesse período, denominou D. 

João como ―pai do seu povo‖, que admitia ―perante si os mais humildes dos 

seus súditos e escutava as suas súplicas‖. Essa estratégia fazia parte de 

sua política de atrair a simpatia do povo. Relatos contam que D. João 

chegava a atender cerca de 150 pessoas por dia, não só da Adaptado de 

http://bndigital.bn.br/redememoria/joaovi.html camada mais humilde da 

população mas também alguns membros da elite. 

 

O Real Horto O Real Horto (atual Jardim Botânico), foi criado como um 

jardim de experimentos científicos. Nele se pretendia aclimatar todo o 

tipo de planta que pudesse ter produção comercial ou uso prático em 

farmácia, tinturaria ou outro tipo de indústria. Foram aclimatadas 

especiarias como a canela, o cravo-da-índia, a pimenta do reino, o chá, 

assim como frutas, entre elas o abacate, a manga, a carambola e também 

mudas de pés de café. A produção de alimentos também foi desenvolvida, 

pretendendose incrementar as atividades agrícolas no novo reino e 

abastecer a capital. 
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www.jbrj.gov.br 

 

E hoje, qual a função do Jardim Botânico? É apenas um lugar para passear? 

Visite-o e descubra um lugar de passeio, diversão, pesquisa, estudos e 

muita cultura. Procure o endereço, horários de visitação e outras 

informações no site do Jardim Botânico do Rio de Janeiro - 

http://www.jbrj.gov.br 

 

http://www.jbrj.gov.br 

 

http://www.jbrj.gov.br 

 

Combine com sua família e amigos e faça uma visita ao Jardim Botânico! 
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A Vida na Corte. Transformações na cidade do Rio. A vinda da família real 

para o Brasil mudou, também, a fisionomia do Rio de Janeiro. A cidade que 

os estrangeiros acharam suja, feia e malcheirosa começou a se expandir e 

cuidar de sua aparência, abrindo-se às modas europeias. Para zelar pela 

segurança, pelo policiamento e pelo abastecimento da cidade, foi criada, 

ainda em 1808, a Intendência de Polícia, encarregada de todos os serviços 

de melhorias, limpeza e embelezamento da cidade. 

JOHAN JACOB STEINMANN - LARGO DO PAÇO - AQUARELA 

 



http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Debret 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Debret 

 

Também mudavam os costumes das famílias. As mulheres, até então reclusas, 

passaram a frequentar os espaços públicos, como as ruas e os teatros e, 

também, vez por outra passaram a se dedicar à leitura de livros e ao 

estudo de outros idiomas, especialmente o francês. Multiplicavam-se as 

lojas de modas e os salões de cabeleireiros, frequentados por senhoras 

ricas, que não queriam fazer feio diante das damas da Corte. 
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Nessa época foram construídos chafarizes para o abastecimento de água, 

pontes e calçadas; abriram-se estradas e novas ruas; foi instalada a 

iluminação pública; passaram a ser fiscalizados os mercados e matadouros; 

organizadas as festas públicas etc. Essas melhorias eram realizadas, 

muitas das vezes, com a contribuição dos ricos moradores, que recebiam em 

troca benefícios materiais e títulos de nobreza do príncipe regente. 

 

http://virzionair.com/biblioteca 
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D. João, o príncipe-regente, também permitiu, a qualquer pessoa, a 

abertura de escolas de primeiras letras, na maioria das vezes funcionando 

na casa do próprio professor. Os filhos das famílias mais abastadas eram 

educados, em suas casas, por preceptores (professores particulares). 

Permanecia, entretanto, o trabalho escravo, utilizado em quase todas as 

atividades desenvolvidas nas ruas, nas lojas e armazéns, nos portos e 

estradas, nas casas, sobrados e chácaras das cidades e nas fazendas do 

interior. 

 

http:www.portaldoprofessor.mec.gov.br 
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CARREGADORES DE ÁGUA, DE JOHAN MORITZ RUGENDAS. RUA DIREITA (ATUAL 

PRIMEIRO DE MARÇO), NO RIO DE JANEIRO. OBRA DE JOHAN MORITZ RUGENDAS. 
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1. Escreva três mudanças importantes realizadas pelo governo de D. João 

em 1808. 

.........................................................................

.........................................................................

............................................ 

.........................................................................

.........................................................................

............................................ 

.........................................................................

.........................................................................

............................................ 2. Qual o objetivo da 

criação do Real Horto por D. João? 



.........................................................................

.........................................................................

............................................ 

.........................................................................

.........................................................................

............................................ 

.........................................................................

.........................................................................

............................................ 

 

3. Que melhorias a cidade recebeu que facilitaram a vida dos moradores da 

cidade? 

.........................................................................

.........................................................................

............................................ 

.........................................................................

.........................................................................

............................................ 

.........................................................................

.........................................................................

............................................ 4. Que mudanças de hábitos a 

vinda da corte também trouxe aos moradores do Rio de Janeiro? 

.........................................................................

.........................................................................

............................................ 

.........................................................................

.........................................................................

............................................ 

.........................................................................

.........................................................................

............................................ 5.Que mudanças ocorreram na 

educação com a chegada da Corte? 

.........................................................................

.........................................................................

............................................. 

.........................................................................

.........................................................................

............................................. 

.........................................................................

.........................................................................

............................................. 6. Por que muitos ricos, 

comerciantes e fazendeiros, contribuíam com o governo de D. João na 

realização de obras públicas? 

.........................................................................

.........................................................................

.............................................. 

.........................................................................

.........................................................................

.............................................. 7. Escreva algo que não 

foi alterado no Brasil, mesmo com tantas mudanças promovidas pela Corte. 

.........................................................................

.........................................................................

.............................................. 

.........................................................................



.........................................................................

.............................................. Rio de Janeiro: a ―nova 

Lisboa‖ e as transformações no paìs. Como escreveu o historiador Ilmar 

Rohloff de Mattos, ―a instalação da Corte portuguesa no Rio de Janeiro em 

1808, e o projeto de refundação* do Império Português nos trópicos 

provocaria transformações nos papéis e funções atribuídos àquela cidade 

colonial na América portuguesa‖ . 

http:www.portaldoprofessor.mec.gov.br 

 

GLOSSÁRIO: refundação – recriação. 
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Com a elevação da Cidade do Rio de Janeiro à capital do Império 

Português, suas funções foram ampliadas como centro administrativo do 

Império e também como porto principal da América portuguesa. Com essas 

duas funções importantes, era como se o Rio de Janeiro, segundo uma 

comparação feita pelo Prof. Ilmar, possuìsse ―duas portas imaginadas‖: a 

que se abre para o exterior, para outras partes do mundo e outra porta 

que se abre para o interior da colônia, para o ―sertão‖ . 

 

símbolos sociais 

 

Interior 

decretos / leis 

 

Interior 

ideias 

 

hábitos produtos 

 

• Novas mercadorias vindas da Europa, Índias e África. • Novas pessoas: 

tanto livres vindas da Europa, América etc, quanto escravizadas, vindas 

da África. • Novos hábitos e costumes. • Novas ideias que chegam através 

de livros, dos teatros e de expedições científicas. 
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Rio de Janeiro 

 

costumes 
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1. Qual era a principal porta de entrada do Brasil para as novidades 

vindas de países do exterior? 

.........................................................................

.........................................................................

.......................................... 2. Com o estabelecimento da 

Corte, no Rio de Janeiro, que funções a cidade passou a desempenhar no 

Império Português? 

.........................................................................



.........................................................................

.......................................... 

.........................................................................

.........................................................................

.......................................... 3. Por que o historiador Ilmar 

Rohloff de Mattos compara o Rio de Janeiro a um espaço com duas portas? 

.........................................................................

.........................................................................

.......................................... 

.........................................................................

.........................................................................

.......................................... 

 

E OS PORTOS BRASILEIROS FICARAM ABARROTADOS DE MERCADORIAS INGLESAS O 

decreto da Abertura dos Portos (1808) e a assinatura dos Tratados de 

Comércio e Navegação e de Aliança e Amizade em 1810, estabelecendo 

privilégios alfandegários aos produtos ingleses, consolidaram as relações 

entre os governos português e inglês. Ficou acordado que os produtos 

ingleses pagariam taxa de 15% enquanto os portugueses pagariam 16% e os 

outros países, 24%. A predominância comercial britânica, além de outras 

vantagens, levou os colonos portugueses a afirmar que os ingleses eram os 

novos colonizadores. Observe o que diz um trecho dos tratados assinados 

entre Portugal e Inglaterra. 

― [...] Todos os Gêneros, Mercadorias e Artigos, quaisquer que sejam da 

Produção, Manufatura, Indústria ou Invenção dos Domínios e Vassalos de 

Sua Majestade Britânica serão admitidos em todos e em cada um dos Portos 

e Domínios de Sua Alteza Real e Príncipe Regente de Portugal, tanto na 

Europa, como na América, África e Ásia [...] pagando geral e unicamente 

Direitos de Quinze por Cento [...]― 

MATOS, Ilmar R.; ALBUQUERQUE,Luis Affonso S. Independência ou Morte: a 

emancipação política do Brasil. São Paulo: Atual.1991. 

 

htpp://mestresdahistoria 

 

b) Explique qual a crítica que está presente na charge. 

.........................................................................

........................ 

.........................................................................

........................ 2 – Complete com as tarifas alfandegárias 

correspondentes. Portugal pagava taxas de ____ e a Inglaterra pagava 

apenas______. Outros países _______ . 3. Por que os portugueses afirmavam 

que os ingleses eram os ―novos colonizadores‖ do Brasil? 

.........................................................................

........................ 

.........................................................................

........................ 

.........................................................................

........................ 

GLOSSÁRIO: alfandegário – relativo à repartição (alfândega). 
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1 – Observe a charge ao lado e responda: a) Por que os homens compraram 

os caixões? Alguém faleceu? 



.........................................................................

........................ 

.........................................................................

........................ 
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ENQUANTO ISSO, NA EUROPA... 

• Em 1815, ruìa em definitivo o Império de Napoleão. As tropas 

napoleônicas foram definitivamente derrotadas. • Entre 1814 e 1815 

acontecia o Congresso de Viena (Áustria), organizado pelos Estados 

europeus mais poderosos (Áustria, Rússia, Prússia e Inglaterra), com o 

propósito de redefinir fronteiras e de recuperar os territórios perdidos 

para Napoleão, além de tentar bloquear o avanço das ideias liberais e 

republicanas. 
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MUDANÇA DE COLÔNIA PARA... 

 

REINO UNIDO A PORTUGAL E ALGARVES 

 

Com a derrota de Napoleão, muitos súditos de D. João achavam que ele 

deveria ter que retornar a Portugal. Mas muitos interesses o prendiam ao 

Rio de Janeiro: as instituições administrativas portuguesas, a proteção e 

favores do rei aos amigos que defendiam com ardor a existência do novo 

império e os prósperos negócios que muitos portugueses, vindos com a 

Corte, não queriam abandonar, além de um interesse pessoal de aqui 

permanecer. Então, em 16 de dezembro de 1815, o Brasil deixa de ser 

colônia e passa a ser o Reino Unido a Portugal e Algarves. 

 

• As decisões do Congresso de Viena fariam com que D. João transformasse 

a condição político-administrativa do Brasil. 

 

1 – Retire do texto as ideias principais do contexto pós-napoleônico. 

.........................................................................

.........................................................................

.................................................................... 

.........................................................................

.........................................................................

.................................................................... 

.........................................................................

.........................................................................

.................................................................... 2 – 

Relacione o Congresso de Viena às transformações políticas ocorridas no 

Brasil em 1815. 

.........................................................................

.........................................................................

............................................ 

.........................................................................

.........................................................................

............................................ 

.........................................................................

.........................................................................

............................................ 
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A REVOLUÇÃO PERNAMBUCANA DE 1817 A permanência da família real no Brasil 

era de interesse dos ―amigos do rei‖: proprietários de escravos e de 

terras, comerciantes e funcionários, principalmente da região centro–sul, 

pois os favores e privilégios concedidos pelo monarca português ajudaram 

o enriquecimento de seus ―amigos‖. Já os habitantes das demais regiões do 

país, desde a instalação da Corte no Rio de Janeiro, viviam distantes do 

poder, mas tinham a obrigação de sustentá-lo com impostos e taxas. 

O porto de Recife, com pouco movimento, indicava a decadência da economia 

pernambucana. 

www.portalsaofrancisco.com.br 

 

ENGENHO NORDESTINO 

 

Esse sentimento de insatisfação era particularmente forte na atual região 

nordestina, a mais antiga área de colonização do Brasil, afetada pela 

crise da produção açucareira e algodoeira e pela seca de 1816. Em Recife, 

capital da província de Pernambuco e um dos principais portos da região, 

o descontentamento era enorme. O sentimento generalizado era de que os 

―portugueses da Nova Lisboa‖ exploravam e oprimiam os ―patriotas 

pernambucanos‖. 

 

www.portalsaofrancisco.com.br 

 

Como analisa a historiadora Maria Odila Silva Dias "a fim de custear as 

despesas de instalação de obras públicas e do funcionalismo, aumentaram 

os impostos sobre a exportação do açúcar, tabaco e couros, criando-se 

ainda uma série de outras tributações que afetavam diretamente as 

capitanias do Norte(...)‖ 

Maria Odila Leite da Silva Dias ―A interiorização da metrópole‖ 
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Nesse contexto de tantas insatisfações e problemas, os proprietários de 

escravos e de terras, comerciantes e outros homens, livres mas pobres, 

organizaram o movimento que eclodiu em março de 1817. Após derrotarem as 

tropas defensoras do governo local, os revolucionários formaram um 

governo provisório composto por cinco membros. Além disso, enviaram 

emissários que difundiriam o movimento em outras capitanias do Brasil e 

em algumas nações europeias. Logo que soube do ocorrido, o governo de D. 

João organizou tropas na Bahia e no Rio de Janeiro com o objetivo de 

reprimir o movimento. Enquanto as tropas terrestres tomavam as regiões do 

interior, a cidade do Recife foi cercada por embarcações que 

interromperam a comunicação da capitania com outras regiões. Os líderes 

acabaram sendo presos e executados. Dessa forma, o governo português, com 

sede no Rio de Janeiro, preservava o seu poder político e se impunha 

através da força. 

 

www.brasilescola.com 
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www.brasilescola.com 

 

www.brasilescola.com 

 

1. Vimos que a instalação e a permanência da Corte Portuguesa no Rio de 

Janeiro provocou mudanças na cidade, com a concentração do poder político 

e econômico na região centro-sul. a) De acordo com o texto, como se 

sentiam os habitantes das outras regiões da América portuguesa? 

.........................................................................

.........................................................................

..................................... 

.........................................................................

.........................................................................

..................................... b) Por que no ―Norte‖ (atual região 

nordeste) o sentimento de insatisfação era maior? 

.........................................................................

.........................................................................

..................................... 

.........................................................................

.........................................................................

..................................... c) Por que a cidade do Rio de 

Janeiro era chamada pelos nortistas de ―a nova Lisboa‖? Em sua opinião 

eles falavam como um elogio ou uma ironia? Por quê? 

.........................................................................

.........................................................................

..................................... 

.........................................................................

.........................................................................

..................................... 

.........................................................................

.........................................................................

..................................... 

.........................................................................

.........................................................................

..................................... d) O que aconteceu em Pernambuco em 

1817? Como ficou conhecido o movimento? 

.........................................................................

.........................................................................

..................................... 

.........................................................................

.........................................................................

..................................... 

.........................................................................

.........................................................................

..................................... 

.........................................................................

.........................................................................

..................................... e) Qual a reação da Corte do Rio de 

Janeiro? 

.........................................................................



.........................................................................

..................................... 

.........................................................................

.........................................................................

..................................... f) Como terminou o movimento? 

.........................................................................

.........................................................................

..................................... 

.........................................................................

.........................................................................

..................................... 

.........................................................................

.........................................................................

..................................... g) Em sua opinião, porque a Corte 

portuguesa reagiu com rapidez e violência à Revolução Pernambucana? 

.........................................................................

.........................................................................

..................................... 

.........................................................................

.........................................................................

..................................... 

.........................................................................

.........................................................................

..................................... 

.........................................................................

.........................................................................

..................................... 
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A REVOLUÇÃO DO PORTO 

O tempo foi passando e D. João ainda permanecia no Rio de Janeiro, mesmo 

após 1815, quando Napoleão foi definitivamente derrotado na Europa e já 

não se constituía um perigo para os portugueses. Tal atitude de D. João 

desagradou aos que viviam em Portugal, insatisfeitos com a ausência de 

seus governantes, com a predominância do Rio de Janeiro como Reino Unido, 

além dos prejuízos causados a Portugal. Ainda na Europa ocorriam várias 

revoluções de caráter liberal, defendendo governos constitucionais, 

liberdades individuais e igualdade jurídica. Um movimento revolucionário 

foi iniciado em agosto de 1820 na cidade do Porto e espalhou-se 

rapidamente para outras regiões do país até chegar à capital, Lisboa. Foi 

a Revolução Liberal do Porto. As Cortes portuguesas formaram um governo 

liberal no país, subordinando a Coroa ao Legislativo (isto é, criando uma 

monarquia constitucional) e garantindo direitos aos cidadãos portugueses. 

As Cortes também defendiam a volta imediata do rei para Portugal e o 

restabelecimento do monopólio comercial sobre o Brasil. No Brasil, a 

situação de D. João ficou insustentável e ele não teve como adiar a volta 

para Portugal. Deixou em seu lugar, como príncipe regente, seu filho 

primogênito, o príncipe D. Pedro, cujo nome completo era Pedro de 

Alcântara Francisco António João Carlos Xavier de Paula Miguel Rafael 

Joaquim José Gonzaga Pascoal Cipriano Serafim de Bragança e Bourbon. D. 



João não partiu sem antes limpar os cofres do Banco do Brasil. D. Pedro 

teria dificuldades financeiras para reger o Brasil. 

 

www.brasilescola.com 

 

REUNIÃO DAS CORTES, EM LISBOA. 
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PRÍNCIPE REGENTE D. PEDRO. 

 

www.brasilescola.com 

 

O PROCESSO DA INDEPENDÊNCIA POLÍTICA 

Eram muitos conflitos para o príncipe regente administrar: as pressões 

recolonizadoras das Cortes de Portugal, a crise financeira, os conflitos 

entre os ―portugueses‘ do Rio de Janeiro e aqueles de Portugal, tropas 

leais a Portugal, estabelecidas no Rio de Janeiro, os interesses dos 

grandes fazendeiros, as insatisfações das províncias do Norte e do 

Nordeste. A agitação do cenário político no Brasil fez surgir grupos 

políticos com interesses conflitantes no Rio de Janeiro. Formado 

principalmente por grupos que defendiam o retorno de D. Pedro para 

Portugal e a aplicação das decisões da Revolução do Porto no Brasil. 

 

. PARTIDO PORTUGUÊS 

 

PARTIDO BRASILEIRO 

 

Formado por grupos políticos que se uniram para combater a recolonização 

do Brasil por Portugal, embora houvesse os que apoiavam uma monarquia 

constitucional. 

 

1. Quais os objetivos da revolução ocorrida em 1820 na cidade do Porto 

(Portugal)? 

.........................................................................

.........................................................................

....................................... 

.........................................................................

.........................................................................

....................................... 

.........................................................................

.........................................................................

....................................... 2. Por que o texto afirma que os 

grupos políticos do Brasil (Partido Português e Partido Brasileiro) 

tinham interesses conflitantes? Quais eram esses interesses? 

.........................................................................

.........................................................................

....................................... 

.........................................................................

.........................................................................

....................................... 

.........................................................................

.........................................................................



...................................... 3. Com o Ato da Independência, o 

interesse de que grupo prevaleceu? Por quê? 

.........................................................................

.........................................................................

....................................... 

.........................................................................

.........................................................................

....................................... 
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À medida que as decisões das Cortes não deixavam dúvidas sobre a 

recolonização, a ideia de independência ganhava força. Após receber uma 

série de cartas vindas da Corte portuguesa, com medidas que o príncipe 

regente D. Pedro deveria obedecer, em 7 de setembro de 1822, o rompimento 

efetivo com o Reino português foi formalizado com o Ato do Ipiranga. 

Nesse momento histórico, o príncipe regente declara a separação 

definitiva entre os dois reinos. 
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VER É APRENDER: ―Governar é fazer crer‖. Essa famosa frase de Maquiavel 

(um pensador italiano do século XVII) em seu livro O Príncipe, destaca as 

relações políticas que existem entre o imaginário e o poder. Isto é, 

considera que o poder é construído na medida em que as pessoas acreditam 

que esse alguém tem poder. Para isso, certas representações, símbolos e 

valores sociais são difundidos, mostrando que o poder não se impõe 

unicamente por meio da força, mas também pelas relações estabelecidas e 

percebidas na própria sociedade. Observe essa pintura... 
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É o quadro Grito do Ipiranga, de Pedro Américo. Esse quadro é um dos 

símbolos da proclamação da Independência do Brasil, que é comemorada em 7 

de setembro. A imagem, no entanto, não é exatamente uma fotografia do 

momento em que D. Pedro recebeu a carta que o deixou irado e o teria 

levado a pronunciar a frase: ―Independência ou Morte‖. Pedro Américo 

terminou a pintura do quadro em Florença, na Itália. A tela ficou pronta 

em 1888, e segundo o historiador Alfredo Boulos Júnior, ―trata-se de uma 

pintura histórica, encomendada pelo governo de D. Pedro II para exaltar 

D. Pedro I e rememorar o nascimento da nação e do Império Brasileiro.‖ 

 

www.museudacidade.sp.gov.br 

 

Analisando o quadro... 

 

www.museudacidade.sp.gov.br 

 

No alto, "Independência ou Morte" (1888), mais conhecido como ―O Grito do 

Ipiranga", óleo sobre tela de Pedro Américo (1843-1905). Acima, a 

identificação dos personagens principais em cena: 1. Sargento-mor Antonio 

Ramos Cordeiro; 2. Paulo Bregaro; 3. Francisco Gomes da Silva, o Chalaça; 



4. Antônio Leite Pereira da Gama Lobo; 5. Brigadeiro Manuel Rodrigues 

Jordão; 6. Luís Saldanha da Gama; 7. Dom Pedro I; 8. Capitão-mor Manoel 

Marcondes Mello; 9. Pedro Américo (o pintor se coloca na cena);10. Casa 

do Grito; 11. O rio Ipiranga; 12. Um tropeiro e sua tropa de mulas. 

 

Naquele período, as mulas e jumentos eram os animais utilizados para as 

viagens de longas distâncias. Por isso é possível levantar a hipótese de 

que D. Pedro I e seus acompanhantes estivessem em mulas ao invés de 

imponentes cavalos como é retratado na tela acima. Outro aspecto 

intrigante é que, em 7 de setembro de 1822, nem sequer fora criada ainda 

a Guarda Imperial. O que deveria ser visto na tela, na realidade, seriam 

grupos financiados por proprietários de escravos e de terras, oriundos 

principalmente das províncias de Minas e São Paulo, que prestavam apoio 

ao regente, em forma de grupos armados e não de um exército ou Guarda 

Imperial como é mostrado no quadro. 
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Observa-se, ainda, ao fundo da cena (10), uma casa. Também fruto da 

imaginação de Pedro Américo, pois a mesma, em 1822, não existia. Ela foi 

construída anos mais tarde, por volta de 1850. Mas a construção foi 

eternizada pelo quadro e passou a ser conhecida por todos como ―A Casa do 

Grito‖. No canto esquerdo da tela, temos alguns tropeiros que contemplam 

o episódio. Não sabemos a intenção do artista ao pintá-los, mas podemos 

tranquilamente estabelecer uma relação dos tropeiros com o povo 

brasileiro e seu papel no processo de independência do Brasil. Isto, de 

modo idealizado, pois a Independência do Brasil não foi um ato que contou 

com uma forte participação popular. 

1 

 

Compare o quadro de Pedro Américo (1) com a pintura 1807, Friedland (2) 

do artista francês JeanLouis Ernest Meissonier, pintado em 1875 e que 

retrata a vitória de Napoleão Bonaparte na Batalha de Friedlândia. Você 

percebe alguma semelhança entre as pinturas? Escreva duas semelhanças que 

você observa nos quadros: 

........................................................... 

........................................................... 

........................................................... 

........................................................... 

........................................................... 

 

www.museudacidade.sp.gov.br 
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www.flickr.com 

 

Para saber mais, acesse http://www.historiaporimagem.com.br/2011/ 09/o-

grito-do-ipiranga-independencia.html e 

http://www.revistadehistoria.com.br/secao/p erspectiva/a-invencao-do-



grito ou leia a Revista de História da Biblioteca Nacional nº 5, novembro 

de 2005. 
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1. De acordo com o texto Ver é Aprender, por que era importante que se 

pintasse retratos de pessoas ou de fatos que transmitissem a ideia de 

algo ou de alguém grandioso, luxuoso, valente, corajoso e vitorioso? 

.........................................................................

.........................................................................

................................................ 

.........................................................................

.........................................................................

................................................ 2. De acordo com o 

historiador Alfredo Boulos Júnior, por que D. Pedro II encomendou o 

quadro ―Independência ou morte‖? 

.........................................................................

.........................................................................

................................................ 

.........................................................................

.........................................................................

................................................ 3. Se um governo pode 

exaltar uma pessoa ou um acontecimento com um quadro, monumento ou 

homenagens, ele também pode ―fazer desaparecer‖ a memória de uma pessoa, 

de um fato ou de um acontecimento? 

.........................................................................

.........................................................................

................................................ 

.........................................................................

.........................................................................

................................................ 4. Em sua opinião como 

um governo ou um governante pode ―apagar‖ a importância de uma pessoa, de 

um fato ou de um acontecimento? 

.........................................................................

.........................................................................

................................................ 

.........................................................................

.........................................................................

................................................ 5. A imagem desses 

governantes nos passa alguma mensagem? Qual? 

 

.................................................... 

 

.................................................... 

 

D. Pedro I - D. Pedro II. 

 

Você sabe o nome das pessoas das imagens? Vire a página e descubra. 
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Pano de boca utilizado na representação da coroação de D. Pedro I, 

Imperador do Brasil, no Rio de Janeiro em 1822, de autoria de Jean-

Baptiste Debret. 

http://www.people.ufpr.br 
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Debret - Pano de Boca - Elementos importantes: O trono é ocupado por uma 

figura feminina, representando a monarquia, coroada, caracterizada com as 

novas cores do Império e trazendo nas mãos as tábuas da Constituição, 

promulgada somente em 1824. A alegoria no centro substitui o príncipe e 

reforça a ideia de um novo governo baseado nas leis e não mais na figura 

absoluta do monarca. No alto, a esfera celeste com a inicial ―P‖ do novo 

soberano D. Pedro, coroada e sustentada por figuras aladas que 

identificam a Independência do Brasil perante Portugal. As figuras aladas 

compartilham o espaço com a rica vegetação brasileira: palmeiras ao 

fundo, frutas tropicais e produtos símbolos do comércio, como o café e a 

canade-açúcar, ao chão, compondo o cenário real do novo Brasil 

independente. Brancos, negros e índios, unidos e armados com foices, 

machados e armas de fogo, defendem a nova terra. Os índios aparecem 

unidos aos soldados. Brancos aliam-se aos negros prontos para a colheita 

e derrubada das matas, simbolizando as promessas de desenvolvimento. 

Crianças brancas e negras são apresentadas, simbolizando o futuro do 

Brasil. 

GLOSSÁRIO: Pano de Boca - tela de tecido que cobre a frente do palco e se 

levanta ao começar a representação. 
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1. Observe a pintura feita no pano de boca* do Teatro São João para a 

coroação de D. Pedro I. Leia o texto Debret - Pano de Boca - Elementos 

importantes e responda: a) Qual a mensagem que o artista quis passar 

sobre o novo governo, quando coloca um trono com uma figura feminina 

segurando a Constituição? 

.........................................................................

.........................................................................

............................................. 

.........................................................................

.........................................................................

............................................. b) Qual o significado da 

letra ―P‖ que aparece acima do trono? 

.........................................................................

.........................................................................

............................................. 

.........................................................................

.........................................................................

............................................. c) Em sua opinião, por que 

a letra ―P‖ foi desenhada nesse local e não abaixo ou ao lado do trono? 

.........................................................................

.........................................................................

............................................. 



.........................................................................

.........................................................................

............................................. d) O que representam as 

palmeiras, as frutas tropicais e a vegetação que aparece na cena ? 

.........................................................................

.........................................................................

............................................. 

.........................................................................

.........................................................................

............................................. e) Na cena, aparecem 

pessoas? O que elas estão representando? 

.........................................................................

.........................................................................

............................................. 

.........................................................................

.........................................................................

............................................. f) Em sua opinião, por que 

a mulher e a criança negra estão carregando um machado e uma foice? 

.........................................................................

.........................................................................

............................................. 

.........................................................................

.........................................................................

............................................. g) Em parte da cena, 

embaixo, aparece um barco carregado com sacos de produtos como café e 

cana de açúcar. Por que Debret pintou esses elementos? 

.........................................................................

.........................................................................

............................................. 

.........................................................................

.........................................................................

............................................. h) Em sua opinião qual o 

significado do soldado que aparece no canto esquerdo da tela? 

.........................................................................

.........................................................................

............................................. 

.........................................................................

.........................................................................

............................................. 
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ATIVIDADE: HISTÓRIA + ARTES Você conheceu a obra criada por Debret para 

representar um Brasil idealizado do século XIX, na coroação do imperador 

D. Pedro I. Sua tarefa agora é criar sua própria obra com desenhos ou 

recorte e colagem de figuras de revistas ou de imagens da internet que, 

em sua opinião, represente o Brasil que você vive hoje. Combine outros 

detalhes da produção com seu Professor(a). Boa produção! 

 

História - 8.º Ano 3.º BIMESTRE / 2013 

 

29 



 

A DISPUTA ENTRE OS GRUPOS CONTRÁRIOS E A FAVOR DA INDEPENDÊNCIA A 

proposta de separação de Portugal foi aceita pelas Câmaras Municipais do 

Rio de Janeiro, de São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina e Rio Grande 

do Sul. Pernambuco relutou durante algum tempo. Por causa das 

dificuldades de comunicação, Goiás e Mato Grosso só prestaram juramento 

de fidelidade ao Império em janeiro de 1823. No Piauí, a Câmara Municipal 

discutia se era mais vantagem permanecer fiel a Lisboa, visto que as 

províncias do norte teriam maiores vantagens na união com Portugal do que 

com o Rio de Janeiro, pois as comunicações eram mais fáceis com Lisboa e 

os bens que produziam seriam vendidos mais facilmente em Portugal do que 

no Rio de Janeiro. Para o Partido Português do Piauí, caso a província 

aderisse a D. Pedro, estaria trocando a dependência de Portugal pela do 

Rio de Janeiro, que lhe parecia menos vantajosa. Assim, Pará, Maranhão, 

Piauí e Ceará, além de parte da Bahia e da Província Cisplatina, 

resolveram permanecer leais a Portugal e contrárias à adesão ao governo 

do Rio de Janeiro. D. Pedro I contratou oficiais e soldados estrangeiros 

(mercenários), que, com apoio de grupos populares, combateram as 

províncias contrárias ao governo imperial. Essas províncias foram 

derrotadas e incorporadas ao Império no final de 1823. A maioria das 

batalhas não se resume a um propósito. E, às vezes, um mesmo lado da 

disputa abriga diferentes objetivos. Na Bahia, os escravos foram 

recrutados para lutar a favor da Independência. Mas esses soldados, 

escravos, buscavam mais do que livrar o Brasil do domínio de Portugal. 

Empunharam armas na esperança de usar seus serviços de guerra como moeda 

de troca para obterem a alforria. 

 

1. A declaração de independência foi suficiente para a formação da 

unidade política do império brasileiro liderado pelo imperador Pedro I? 

Por quê? 

.........................................................................

.........................................................................

............................................ 

.........................................................................

.........................................................................

............................................ 

.........................................................................

.........................................................................

............................................ 2. Além de interesses 

políticos locais que outro fator pesava na decisão das províncias mais 

afastadas da região centrosul? 

.........................................................................

.........................................................................

............................................ 

.........................................................................

.........................................................................

............................................ 

.........................................................................

.........................................................................

............................................ 3. Apesar de lutarem a 

―favor da independência‖, qual o principal objetivo dos escravos 

recrutados para as guerras? 

.........................................................................

.........................................................................



............................................ 

.........................................................................

.........................................................................

............................................ 

.........................................................................

.........................................................................

............................................ 
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O PRIMEIRO REINADO 

www.brasilescola.com/historiab/primeira-constituicao.htm 

 

Com a Independência, o Brasil tornou-se uma monarquia, governada por um 

imperador. O primeiro imperador do Brasil foi D. Pedro I e seu período de 

governo foi chamado de Primeiro Reinado (1822-1831). Para organizar o 

novo Estado, D. Pedro I convocou uma Assembleia Constituinte para 

elaborar a Constituição do Império do Brasil. Em maio de 1823, foi 

instalada, no Rio de Janeiro, a Assembleia Constituinte. Dela 

participavam proprietários rurais, advogados, juízes, religiosos, 

militares e funcionários públicos. Todos tornavam-se deputados 

constituintes. 

 

Aclamação de D. Pedro I, litografia aquarelada de Debret, Biblioteca 

Nacional, Rio de Janeiro. 

www.brasilescola.com/historiab/primeira-constituicao.htm 

 

Em novembro de 1823, após muitas desavenças entre os deputados e o 

imperador, D. Pedro achou que o projeto de constituição era contrário aos 

seus interesses. A Assembleia Constituinte foi cercada por tropas 

imperiais e dissolvida. D. Pedro I convocou, então, um Conselho para 

reformular o projeto constitucional existente. A nova Constituição, 

aprovada pelo imperador em 1824, fortalecia o seu poder. Ela limitava a 

participação da ―boa sociedade‖ na vida polìtica do paìs. O imperador 

passou a exercer, além do poder EXECUTIVO, o poder MODERADOR que lhe dava 

o direito de escolher juízes e ministros, nomear os presidentes das 

províncias e aprovar ou não decisões da Câmara. A Constituição de 1824 

fortalecia o poder autoritário do imperador. 

 

História - 8.º Ano 3.º BIMESTRE / 2013 

 

31 

 

GLOSSÁRIO: litografia - processo de gravar sobre pedra calcária ou sobre 

placa de metal; Assembleia Constituinte - reunião de pessoas escolhidas 

pelo povo ou por governantes para elaborar uma Constituição; Constituição 

- lei suprema de um Estado, que contém normas relativas à formação dos 

poderes públicos, forma de governo, direito e deveres dos cidadãos e do 

governo etc; boa sociedade - termo usado na época para referir-se a 

grandes proprietários de escravos e de terras, altos funcionários e 

comerciantes. 

 



CIDADÃOS E NÃO CIDADÃOS 

DIREITOS CIVIS E DIREITOS POLÍTICOS NA CONSTITUIÇÃO DE 1824 A 

Constituição Política do Império do Brasil foi outorgada no ano de 1824. 

Segundo a Constituição de 1824, todo indivíduo livre, que tivesse nascido 

no Brasil, ainda que de pais estrangeiros, era cidadão brasileiro. Sendo 

assim, tinham garantidos seus direitos civis. A Constituição fazia 

distinção entre cidadãos e cidadãos ativos. Somente os cidadãos ativos 

estavam capacitados para eleger os membros do Poder Legislativo. As 

eleições eram indiretas e censitárias. Somente poderiam votar cidadãos 

que tivessem renda mínima anual de cem mil réis e eram chamados de 

votantes. Os eleitores de província, que elegiam os deputados e 

senadores, eram aqueles que tivessem duzentos mil réis de renda. Votantes 

e eleitores de província eram cidadãos ativos e detentores de direitos 

políticos. 

 

Os poderes que a Constituição dava ao Imperador provocaram um grande 

descontentamento na sociedade brasileira, principalmente nos elementos da 

chamada ―boa sociedade (grandes proprietários de escravos e terras, 

funcionários, comerciantes). Além disso, a nova Carta manteve propostas 

do projeto constitucional de 1823: importantes decisões nacionais 

continuariam sendo tomadas no Rio de Janeiro, em detrimento das demais 

províncias. 

 

GLOSSÁRIO: outorgada - constituição que é imposta, decorre do sistema 

autoritário; voto censitário - baseado na renda do eleitor. 
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Constituição de 1824 [...} Art. 98. O PODER MODERADOR é a chave de toda a 

organização polìtica, e é delegado privativamente ao Imperador (…) para 

que incessantemente vele sobre a manutenção da Independência, equilíbrio, 

e harmonia dos demais poderes políticos (…) dissolvendo a Câmara dos 

Deputados nos casos em que o exigir a salvação do Estado. 
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Tendo como referência o texto da página anterior e pensando no conjunto 

da população brasileira do século XIX, em relação aos direitos políticos 

e à densidade populacional (na proporção da maior para a menor 

quantidade), preencha o diagrama abaixo com os seguintes dados: Votantes 

- Cidadãos - Eleitores de Província – Habitantes do Império do Brasil - 

Escravos ou Não Cidadãos 
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O que é uma Constituição? Como se faz uma Constituição? Quais são os três 

poderes políticos existentes no Brasil atual? Qual a função de cada um 

deles? Atualmente, todos os habitantes do Brasil são cidadãos? 

 

_________________________________________________________________________

________________________________ 

_________________________________________________________________________



________________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________________ 

 

mestresdahistoria.com.br 

 

Você pode acessar www2.planalto.gov.br/presidencia/a-constituiçao-federal 

para facilitar seu estudo sobre os temas apresentados a seguir. 
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A CONFEDERAÇÃO DO EQUADOR - 1824 

Em julho de 1824, teve início a Confederação do Equador, movimento que 

pretendia reunir as províncias de Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte 

e Paraíba em um regime republicano confederativo. Um de seus principais 

líderes foi o frei Joaquim do Amor Divino Rabelo, conhecido como Frei 

Caneca. 

 

Ceará 

 

Rio Grande do Norte Paraíba 

 



Pernambuco 
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Atividades: 1. Que críticas os participantes da Confederação do Equador 

faziam ao governo imperial? 

.........................................................................

.........................................................................

............. 

.........................................................................

.........................................................................

............. 2. Que semelhanças você observa entre a Confederação do 

Equador de 1824 e a Revolução Pernambucana de 1817 que estudamos nas 

páginas 19 e 20? 

.........................................................................

.........................................................................

.............. 

.........................................................................

.........................................................................

.............. 

.........................................................................

.........................................................................

.............. 

 

http://www.revistauniversomaconico.com.br 

 

Crítico do governo de D. Pedro I, Frei Caneca lançava, através de seu 

jornal, pesados ataques à Constituição de 1824. O primeiro alvo era o 

autoritarismo, presente no excessivo poder conferido ao imperador, 

representado pelo PODER MODERADOR. O outro era a centralização, que 

negava autonomia às províncias, tornando-as dependentes do poder central. 

Para os pernambucanos, a opressão e a exploração do período colonial 

continuavam, só que agora vinham da capital imperial, chamada, 

ironicamente, de ―nova Lisboa‖. A repressão do governo imperial à 

Confederação do Equador foi violenta e seus principais líderes foram 

condenados à morte, inclusive Frei Caneca. 

 

http://www.people.ufpe.br 

 

A QUESTÃO CISPLATINA - 1825 

Em 1821, uma nova província foi incorporada ao império. Era a Província 

Cisplatina. Um movimento surgido em 1825 defendia a independência da 

Província Cisplatina, ao mesmo tempo que alguns de seus líderes defendiam 

sua incorporação à República das Províncias Unidas do Rio da Prata (atual 

Argentina). O conflito, que se estendeu por quase três anos, terminou com 

a intervenção da Inglaterra. Os ingleses promoveram as negociações que 

terminaram em um acordo de paz. A Província Cisplatina tornou-se 

independente em agosto de 1828. É a atual República do Uruguai. Esse 

conflito terminou de forma desastrosa para o império brasileiro. Além de 

perder a Cisplatina, acumulou novas dívidas. 

 

ptax.dyndns.org 



 

A partir do que você leu sobre a Confederação do Equador e a Guerra da 

Cisplatina, responda: Por que esses conflitos desgastaram ainda mais o 

governo do imperador D. Pedro I? 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 
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O CÓDIGO CRIMINAL DE 1830 

 

O Código Criminal do Brasil foi sancionado* no dia 16 de dezembro de 

1830. Enquanto a Constituição de 1824 estabelecia os direitos e deveres 

apenas dos cidadãos brasileiros, o Código Criminal determinava os crimes 

e as penas de todos os habitantes do Império. O Código Criminal tinha a 

intenção de assegurar a ordem social do país e vigorou por 60 anos. 

Estabelecia como tipos de crimes: • os públicos, entendidos como aqueles 

contra a ordem política instituída (o Império e o imperador). Dependendo 

da abrangência, seriam considerados revoltas, rebeliões ou insurreições*; 

• os particulares, praticados contra a propriedade ou contra o indivìduo; 

como homicídio, ferimentos e ofensas públicas, entrada em casa alheia 

etc; • os policiais, contra a religião, a moral e os bons costumes - 

incluíam-se os vadios, os capoeiras* e as sociedades secretas. O crime de 

imprensa era também considerado um crime policial. 
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GLOSSÁRIO: sancionar – aprovar; insurreições – o crime de insurreição, no 

Código Penal de 1830, penalizava com pena de morte os escravos que 

tentassem obter sua liberdade por meio da força, bem como terceiros que 

os auxiliassem na consecução de seus intentos; capoeiras - designa o jogo 

ou os praticantes de capoeira. Seus participantes, geralmente de origem 

africana, passaram a ser associados no período colonial e imperial a 

escravos fugidos, vadios, desordeiros e até mesmo assassinos perigosos; 

açoite - instrumento feito com tiras de couro , tendo, às vezes, 

extremidades pontiagudas, com o objetivo de ferir. 

 

www.multirio.rj.gov.br 

 

Existiam várias punições possíveis no Código Criminal. Nessas punições 

constavam desde a perda e suspensão do emprego, o pagamento de multas, o 

desterro, o banimento e degredo até a prisão simples ou trabalhos 

forçados. Os castigos corporais como o açoite com chibata ou a prisão com 

ferros, suspensos para os homens livres, foram mantidos para os escravos, 

além da pena de morte, prevista em crimes de insurreição contra a 

autoridade do senhor e sua família. 



 

1. De acordo com o texto, qual a diferença entre o Código Criminal e a 

Constituição do Império? 

.........................................................................

.........................................................................

........................................ 

.........................................................................

.........................................................................

........................................ 

.........................................................................

.........................................................................

........................................ 2. Escreva três características 

do Código Criminal Brasileiro de 1830. 

.........................................................................

.........................................................................

........................................ 

.........................................................................

.........................................................................

........................................ 

.........................................................................

.........................................................................

........................................ 

.........................................................................

.........................................................................

........................................ 3. Podemos afirmar que as 

punições do Código Criminal eram mais rigorosas para escravos do que para 

os libertos? Por quê? 

.........................................................................

.........................................................................

........................................ 

.........................................................................

.........................................................................

........................................ 

.........................................................................

.........................................................................

........................................ 

.........................................................................

.........................................................................

........................................ 4. Por que a prática da capoeira 

era considerada crime nesse período? 

.........................................................................

.........................................................................

........................................ 

.........................................................................

.........................................................................

........................................ 

.........................................................................

.........................................................................

........................................ 

.........................................................................

.........................................................................

........................................ 5. Que práticas do Código 

Criminal de 1830 hoje não são mais utilizadas pela Justiça? 

.........................................................................



.........................................................................

........................................ 

.........................................................................

.........................................................................

........................................ 

.........................................................................

.........................................................................

........................................ 

.........................................................................

.........................................................................

........................................ 
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A POLÍTICA INGLESA E O TRÁFICO NEGREIRO 

 

A pressão do governo inglês fez Portugal reconhecer a independência do 

Brasil em agosto de 1825. Em 1827, os britânicos conseguiram renovar os 

tratados comerciais de 1810, muito vantajosos para eles. Também 

estabeleceram um prazo para o Brasil extinguir o tráfico negreiro. D. 

Pedro, mesmo contrariando os interesses dos grandes proprietários de 

escravos e de terras, comprometeu-se a acabar com a escravidão. 

 

Como surgiu a expressão ―para inglês ver‖? 

História - 8.º Ano 3.º BIMESTRE / 2013 

 

Ao que parece, a expressão pode ter surgido quando o Governo Regencial do 

Brasil, atendendo às pressões da Inglaterra, promulgou, em 1831, uma lei 

proibindo o tráfico negreiro. Declarava, assim, livres, os escravos que 

chegassem aqui e punia severamente os importadores. Mas, como o 

sentimento geral era de que a lei não seria cumprida, teria começado a 

circular na Câmara dos Deputados, nas casas e nas ruas, o comentário de 

que o ministro Feijó fizera uma lei só para inglês ver. 
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1. Por que a lei de 1831, que proibia o tráfico negreiro, nunca foi 

cumprida no Brasil? 

.........................................................................

.........................................................................

........................................ 

.........................................................................

.........................................................................

........................................ 2. O que significa a expressão 

―para inglês ver‖? 

.........................................................................

.........................................................................

......................................... 

 

historianovaemfoco.com.br 

 



O declínio das exportações dos produtos agrícolas no mercado 

internacional ampliou a crise econômica. 

 

A assinatura de tratados comerciais, principalmente com a Inglaterra, que 

não favorecia os interesses brasileiros. O país importava mais do que 

exportava, o que provocava um déficit na balança comercial brasileira 

(prejuízo). 

 

As despesas com conflitos internos e externos, como a Guerra da 

Cisplatina, acentuaram a fragilidade das finanças brasileiras. 

 

www.brasil.gov.br 

 

O envolvimento do imperador com a sucessão do trono no Reino de Portugal 

provocava temor e insatisfação entre os políticos brasileiros. 
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A pressão inglesa pelo final do tráfico negreiro descontentava os grandes 

proprietários de terra. 

 

CAUSAS DA PERDA DE POPULARIDADE DE D. PEDRO I 

 

As decisões políticas durante a Confederação do Equador. 
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E O IMPERADOR VOLTOU PARA PORTUGAL 

D. Pedro I tornou-se herdeiro do trono português quando Dom João VI 

morreu, em 1826. Isso criou entre os brasileiros o temor com a 

possibilidade de uma nova união com Portugal. Procurando contornar tal 

situação, o imperador renunciou ao trono português em favor de sua filha, 

Maria da Glória. A Revolução Liberal que eclodiu na França em 1830, 

contrária ao absolutismo monárquico, teve grande repercussão no Brasil. 

Os principais jornais, favoráveis ao liberalismo, faziam fortes críticas 

às tendências absolutistas do imperador. O jornalista Líbero Badaró, do 

jornal O Observador Constitucional, reconhecido crítico do imperador, foi 

assassinado. Isso intensificou os conflitos entre os adeptos do imperador 

e aqueles que lhe eram contrários. A abdicação do imperador No início de 

abril de 1831, D. Pedro I formou um novo ministério, composto, em sua 

maioria, de brasileiros, por conta do aumento das manifestações contra 

seu governo. No entanto, as agitações políticas continuaram e por ocasião 

de uma manifestação organizada no Campo de Santana, no Rio de Janeiro, as 

tropas enviadas pelo governo para dispersá-la acabaram apoiando os 

manifestantes. 

História - 8.º Ano 3.º BIMESTRE / 2013 

 

No dia 7 de abril de 1831, D. Pedro I renunciou ao trono do Império do 

Brasil, em nome de seu filho e herdeiro, Pedro de Alcântara, na época, 

com apenas cinco anos de idade e voltou para Portugal. 
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http://www.nethistoria.com.br 



 

―Usando do direito que a Constituição me concede, declaro que hei muito 

voluntariamente abdicado na pessoa de meu muito amado e prezado filho o 

Senhor D. Pedro de Alcântara. – Boa Vista, sete de abril de mil 

oitocentos e trinta e um, décimo da Independência e do Império.‖ 

 

Termo de Abdicação de D. Pedro I 

 

O PERÍODO REGENCIAL (1831/1840) 

Como D. Pedro de Alcântara estava impedido de governar devido à sua 

idade, a Constituição de 1824 determinava que o Império deveria ser 

governado por uma Regência até a maioridade (18 anos) do novo imperador. 

Muitos brasileiros entendiam que, com a Regência, chegara a hora de 

organizar o império de acordo com seus interesses, sonhos e expectativas. 

Eles queriam dirigir o novo país. Quase todos defendiam a continuação da 

Monarquia, mas havia também os que achavam melhor a forma republicana de 

governo, seguindo o exemplo dos EUA e mesmo dos países da América 

espanhola. Entre os que defendiam a Monarquia, alguns continuavam 

defendendo que o centro de decisões deveria ser o Rio de Janeiro – eram 

os defensores da Monarquia unitária; outros defendiam uma Monarquia 

federativa, isto é, um poder maior para os grupos políticos das 

diferentes províncias do Império. Havia os que julgavam que chegara a 

hora de pôr fim ao trabalho escravo, mesmo que gradualmente. Outros 

achavam que o Império não poderia existir sem a escravidão. Assim, o 

Período Regencial foi caracterizado pela existência de diferentes 

projetos políticos e sociais. As discussões entre os defensores desses 

projetos nem sempre ficaram restritas aos políticos, envolvendo um maior 

número de pessoas da boa sociedade assim como pessoas da plebe e 

escravos, nas ruas e praças das principais cidades do Império. Em 

diversos pontos do Império, a eclosão de revoltas revelava os projetos e 

sonhos dos diferentes grupos da sociedade, assim como sua decepção com o 

governo do Rio de Janeiro. 

 

O príncipe Pedro de Alcântara, futuro D. Pedro II. 

 

jchistorybrasil.webnode.com.br 

 

Câmara dos Deputados: centro das disputas políticas do Período Regencial. 

 

brasilescola.com 
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OS GRUPOS POLÍTICOS ENTRE 1831 E 1834 

 

LIBERAIS EXALTADOS 

 

LIBERAIS MODERADOS 

 

RESTAURADORES 

 



Defendiam o federalismo. Isto é, a maior autonomia política das 

províncias. 

 

Defendiam a centralização política do país pelo governo do Rio de 

Janeiro, sem a volta de D. Pedro I. 

 

Defendiam a volta de D. Pedro I ao governo do Império e a monarquia 

unitária (ou centralizada). 
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• A grande maioria dos liberais defendia a Monarquia Constitucional, a 

continuidade do trabalho escravo e a manutenção da grande propriedade 

rural. • As ideias defendidas pelos diferentes grupos polìticos eram 

apresentadas em jornais e panfletos. • Após a votação do Ato Adicional à 

Constituição e a morte de D. Pedro I em Portugal, em 1834, esses grupos 

políticos desapareceram. 
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AS REGÊNCIAS TRINAS 

A Assembleia Geral elegeu três regentes para assumir o Poder Executivo, 

mas os regentes não poderiam exercer as atribuições do Poder Moderador. 

Nesse período, se destacou, como homem forte do governo regencial, o 

padre Diogo Antônio Feijó. Ministro da Justiça, durante esse período, 

sofreu forte oposição dos liberais exaltados e dos restauradores. 

 

A criação da Guarda Nacional Uma rebelião dos liberais exaltados, em 

julho de 1831, no Campo de Santana, centro do Rio de Janeiro, teve o 

apoio de soldados do exército e membros da polícia. Com o objetivo de 

reprimir essa rebelião, Diogo Antônio Feijó criou uma força especial, 

recrutada entre os grandes proprietários de terras e escravos do Rio de 

Janeiro. O êxito nesse episódio levou à criação da Guarda Nacional, uma 

força civil. Houve a adesão de outras províncias, em especial do 

nordeste. Os confrontos políticos desse período, no entanto, permitiram a 

aprovação de algumas medidas liberais, pois, para se manterem no poder, 

que ocupavam desde o início do período regencial, os moderados fizeram um 

governo compromissado com outros grupos políticos. 

 

mundoeducacao.com.br 

 

A Guarda Nacional, instituída pela ação do ministro Diogo Antônio Feijó, 

em 1831. 
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1. Responda às questões: a) Por que, após a renúncia de D. Pedro I, o 

Brasil passou a ser governado por regentes? 

.........................................................................

.........................................................................

........................................... 

.........................................................................



.........................................................................

........................................... 

.........................................................................

.........................................................................

........................................... 

.........................................................................

.........................................................................

........................................... b) Escreva uma causa política 

e uma econômica que contribuíram para o aumento da impopularidade do 

governo de D. Pedro I • Causa polìtica - 

.........................................................................

.........................................................................

.............. 

.........................................................................

.........................................................................

........................................... • Causa econômica - 

.........................................................................

.........................................................................

........ 

.........................................................................

.........................................................................

........................................... c) Com o início do período em 

que o Brasil foi governado por regentes, vários projetos de organização 

política e social do império foram defendidas. Escolha três dessas 

propostas e escreva no espaço abaixo. 

.........................................................................

.........................................................................

........................................... 

.........................................................................

.........................................................................

........................................... 

.........................................................................

.........................................................................

........................................... 

.........................................................................

.........................................................................

........................................... 

.........................................................................

.........................................................................

........................................... 

.........................................................................

.........................................................................

........................................... 

.........................................................................

.........................................................................

........................................... 

.........................................................................

.........................................................................

........................................... 

.........................................................................

.........................................................................

........................................... 

.........................................................................

.........................................................................



........................................... 

.........................................................................

.........................................................................

........................................... 

.........................................................................

.........................................................................

........................................... 
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AS REVOLTAS DURANTE O PERÍODO REGENCIAL 

A independência e a abdicação de D. Pedro I em nada melhoraram as 

condições de vida da grande maioria da população e transformaram o Brasil 

num verdadeiro ―vulcão da anarquia‖, provocado por diferentes setores da 

sociedade, como a ―boa sociedade‖ (Guerra dos Farrapos), a população mais 

pobre (Cabanagem) e os escravos (Revolta dos Malês), por exemplo. 

www.multirio.rj.gov.br 

 

* 

 

* 

 

Sabinada 1837-1838 

 

* 

 

* 

Memorial da Cabanagem, projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer. 

 

skyscrapercity.com 
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Bento Gonçalves, líder da Guerra dos Farrapos. 

 

passeiweb.com 

 

* 
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A REVOLTA DOS MALÊS - Bahia: 1835 

 

smec.salvador.ba.gov.br 

 

Escritos árabes. 

 

Africano nagô que pode ser identificado pelas marcas étnicas no rosto. 

 

A Revolta dos Malês ocorreu em Salvador, na província da Bahia, em 1835, 

envolvendo escravos e libertos. Malês era o nome dado aos africanos 

muçulmanos na Bahia do século XIX. Desde fins do século XVIII, ainda sob 

a dominação portuguesa, eram frequentes as insurreições negras na Bahia. 



Durante o período regencial, as ações repressivas das autoridades locais 

ampliaram o descontentamento da população escrava e liberta. Temos como 

exemplos, a interrupção do Lailat al-Miraj (festa islâmica) e a 

destruição da mesquita da Vitória. Mas havia outras razões para o 

descontentamento da população humilde, como o fato de os escravos 

africanos que se tornaram libertos não terem direitos políticos, o que 

lhes dificultava a ascensão social. A revolta foi severamente reprimida 

pelas autoridades do Império. Mais de 500 pessoas foram punidas com 

açoites, prisões e deportações. E dos 16 africanos, condenados à morte, 

foram executados três escravos e um liberto, todos nagôs. Eles foram 

fuzilados, pois ninguém se dispôs a ser o algoz do enforcamento, conforme 

determinava o Código Criminal. Releia o texto da página 33 e responda por 

que os libertos de origem africana não tinham direitos políticos. 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 
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GLOSSÁRIO: insurreição - rebelião; nagôs - povos que vivem no sudoeste da 

Nigéria e no sudeste da República do Benim. 

 

www.nethistoria.com.br 

 

A CABANAGEM – Pará: 1835 - 1840 

A Cabanagem foi uma revolta que ocorreu na província do Grão Pará (atuais 

estados do Amazonas e Pará). O nome cabanos refere-se à população pobre 

formada por índios, negros e mestiços muitos dos quais moravam em cabanas 

nas margens dos rios. O governo regencial nomeou, para presidente da 

província do Grão Pará, Bernardo Lobo de Sousa. Seu governo autoritário 

logo fez crescer a oposição. Após uma conspiração, o governador foi 

assassinado (janeiro de 1835). Os rebeldes ocuparam Belém, defendendo a 

criação de uma república. 

 

Contrariando as expectativas, alguns proprietários de terras decidiram 

apoiar o novo governante da província. Com a radicalização da revolta e a 

repressão, os líderes se refugiaram no interior, onde buscaram apoio das 

populações locais, os cabanos. Em agosto de 1835, os cabanos ocuparam a 

cidade de Belém, declarando a separação do Império e criando um governo 

republicano. Os grupos dominantes locais ficaram assustados devido à 

grande participação da população pobre nessa rebelião. Uma esquadra do 

governo imperial foi enviada para ocupar o porto de Belém e dominar a 

cidade. Os revoltosos foram perseguidos por toda a província e, ao final 

do conflito, havia cerca de 30 mil pessoas mortas. 

 

brasilescola.com 

 



Gravura representando a dominação dos cabanos na cidade de Belém, capital 

do Pará. 

 

brasilescola.com 
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A GUERRA DOS FARRAPOS - Rio Grande do Sul: 1835-1845 

 

A economia da província Riograndense se baseava na pecuária e na produção 

de charque, um tipo de carne salgada. O governo regencial, a fim de 

manter baixo o preço do produto, muito consumido no país inteiro, reduziu 

as taxas de importação. Isso favoreceu os produtores de charque da 

Argentina e do Uruguai. Os produtores da província gaúcha se sentiram 

prejudicados. 

História - 8.º Ano 3.º BIMESTRE / 2013 

 

No dia 20 de setembro de 1835, os estancieiros gaúchos depuseram o 

presidente da província, nomeado pelo governo regencial e proclamaram a 

República Riograndense, comandados por Bento Gonçalves. Em 1839, os 

rebeldes atacaram Santa Catarina e proclamaram a República Juliana, sob o 

comando de Giuseppe Garibaldi. O nome da República se deve ao fato da 

proclamação ter ocorrido no mês de julho. O Barão de Caxias, Luís Alves 

de Lima e Silva, começou um processo de negociação com os estancieiros 

quando assumiu a presidência da província em 1842. Em 1845, o acordo de 

paz foi assinado, o governo regencial concordou em elevar as taxas de 

importação do charque e os escravos que lutaram do lado dos rebeldes 

foram libertos. 
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GLOSSÁRIO: charque – carne bovina, salgada e seca; estancieiros - donos 

de estância (fazenda destinada à cultura da terra e à criação de gado). 

 

brasilescola.com 

 

A SABINADA - Bahia: 1837-1838 

 

Ao contrário da maioria das revoltas populares, ocorridas durante o 

mandato da Regência, a Sabinada tinha, a princípio, um caráter mais 

emancipatório e contava com a adesão apenas das camadas médias da 

população da Bahia, como literatos e intelectuais da província. Liderada 

pelo médico Francisco Sabino Álvares da Rocha Vieira, que deu origem ao 

nome da revolta, a Sabinada tinha como objetivo criar uma república 

independente na Bahia. Os sabinos estavam revoltados com o governo 

autoritário da Regência, principalmente após o recrutamento obrigatório, 

imposto pelo governo regencial para combater os manifestantes da Guerra 

dos Farrapos, no Rio Grande do Sul. Isso era visto como um ato arbitrário 

do governo regencial. A revolta, liderada por Sabino, provocou 

represálias por parte do governo central. Para tomar de volta o estado 

separatista e expulsar os sabinos do poder, o governo ordenou que tropas 

militares cercassem a província por terras e mares. A mobilização contou 



com o apoio dos senhores de engenho baianos, que não aderiram à Sabinada. 

A resposta da regência fez com que mais de mil pessoas morressem em 

combate durante o período da Sabinada, que durou de novembro de 1837 a 

março de 1838. O exército chegou a matar três líderes da Sabinada, mas 

seu mentor, Francisco Sabino, conseguiu a pena de desterro e foi enviado 

para o Mato Grosso, local onde permaneceu até o fim da vida. 

GLOSSÁRIO: pena de desterro – punição em exílio, banimento. 

 

brasilescola.com 
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A BALAIADA - Maranhão: 1838-1841 

 

A Balaiada foi uma revolta que eclodiu na província do Maranhão, entre os 

anos de 1838 a 1841. Recebeu esse nome devido ao apelido de uma das 

principais lideranças do movimento, Manoel Francisco dos Anjos Ferreira, 

o "Balaio" (ele fazia cestos, objetos de palha). As causas da revolta 

estão relacionadas às condições de miséria e opressão a que estava 

submetida a população pobre da região. Nessa época, a economia agrária do 

Maranhão atravessava um período de grande crise. A principal riqueza 

produzida na província, o algodão, sofria forte concorrência no mercado 

internacional e, com isso, o produto perdeu preço e compradores no 

exterior. Mesmo não sendo cuidadosamente preparada e sem possuir um 

projeto político definido, a Balaiada eclodiu em 1838. Os balaios 

conseguiram tomar a cidade de Caxias, uma das mais importantes do 

Maranhão, em 1839, onde organizaram um governo provisório. Foi também 

nessa fase da revolta que surgiram novos líderes, como o negro Cosme 

Bento, líder de um quilombo que reunia cerca de 3 mil escravos fugitivos, 

e o vaqueiro Raimundo Gomes. Forças militares enviadas pelo Governo 

Imperial ficaram sob o comando do coronel Luís Alves de Lima e Silva. O 

combate aos balaios foi bastante violento. O movimento de revolta foi 

contido em 1841. Cerca de 12 mil sertanejos e escravos morreram nos 

combates. A vitória sobre a balaiada levou o coronel Luís Alves de Lima e 

Silva a ser condecorado pelo imperador com um título de nobreza: Barão de 

Caxias. 
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GLOSSÁRIO: oligarquias - governo de poucas pessoas pertencentes a um 

mesmo partido, classe ou família. 

 

portalsaofrancisco.com.br 

 

1. Leia os textos sobre as revoltas ocorridas no Período Regencial e 

preencha o quadro abaixo. 

 

QUANDO OCORREU? 

 

ONDE OCORREU? 

 



LÍDERES 

 

POR QUE OCORREU? 

 

COMO TERMINOU? 

 

CONSEQUÊNCIAS 

 

Revolta dos Malês Cabanagem Guerra dos Farrapos 
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Sabinada 

 

Balaiada 
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O ATO ADICIONAL E OS NOVOS GRUPOS POLÍTICOS 

O Ato Adicional de 1834 modificou alguns pontos da Constituição de 1824. 

Foi uma lei que transformou a Regência Trina em Regência Una. Passamos a 

ter, apenas, um regente. O Ato manteve a monarquia centralizada e o Poder 

Moderador. Extinguiu o Conselho de Estado e criou as Assembleias 

Legislativas das províncias. Entre 1836 e 1837 surgiram novos grupos 

políticos, os Regressistas, que diziam que a anarquia vivida pelo Império 

resultava das decisões do Ato Adicional, que ameaçava a continuidade da 

escravidão. Para restabelecer a ordem política e social diziam ser 

necessário regressar à política anterior ao Ato Adicional (daí o nome 

regressistas). Defendiam, assim, a Monarquia unitária (ou centralizada) e 

a escravidão. Seu principal representante era Bernardo Pereira de 

Vasconcelos. Os Progressistas eram aqueles que se opunham às propostas 

dos regressistas. A partir de 1840, os regressistas passam a ser chamados 

de Conservadores e os progressistas de Liberais. Diogo Feijó foi eleito 

regente em 1835, ano em que voltou ao poder. Nesse período, ocorreram 

várias rebeliões. O desgaste político levou-o a renunciar em 1837. Seu 

sucessor foi Pedro de Araújo Lima, que se manteve até julho de 1840, 

quando o Partido Liberal deu um golpe no Partido Conservador: o Golpe da 

Maioridade. 
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O GOLPE DA MAIORIDADE Pretendendo voltar ao governo, os Progressistas ou 

Liberais iniciaram uma campanha a favor da antecipação da maioridade de 

Pedro de Alcântara, príncipe herdeiro do trono do Império do Brasil. O 

objetivo dessa campanha era retirar os conservadores do poder. Pela 

Constituição em vigor, o príncipe só poderia assumir o trono quando 

completasse 18 anos, em 2 de dezembro de 1843. No dia 23 de julho de 

1840, foi aprovada a antecipação da maioridade de Pedro de Alcântara, 

que, com apenas catorze anos, tornou-se imperador do Brasil. 
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www.mundoeducacao.com.br 



 

Por subir Pedrinho ao trono, Não fique o povo contente; Não pode ser 

coisa boa Servindo com a mesma gente. 

 

portalsaofrancisco.com.br 

 

http://www.multirio.rj.gov.br/historia/modulo02/tema61_1.html 

 

Leia as quadrinhas ao lado e responda: O que a população pede na primeira 

estrofe? Que crítica é feita na segunda estrofe? 

 

Queremos Pedro II, Ainda que não tenha idade. A nação dispensa a lei. 

Viva a Maioridade! 

 

Coroação de Dom Pedro II. 

 

_________________________________________________________________________

____________________________ 

_________________________________________________________________________

____________________________ 

_________________________________________________________________________

____________________________ 

_________________________________________________________________________

____________________________ 

_________________________________________________________________________

____________________________ 

_________________________________________________________________________

____________________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 
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EDUARDO PAES PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO CLAUDIA COSTIN 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REGINA HELENA DINIZ BOMENY SUBSECRETARIA 

DE ENSINO MARIA DE NAZARETH MACHADO DE BARROS VASCONCELLOS COORDENADORIA 

DE EDUCAÇÃO ELISABETE GOMES BARBOSA ALVES MARIA DE FÁTIMA CUNHA 

COORDENADORIA TÉCNICA ILMAR ROHLOFF DE MATTOS CONSULTORIA ROBERTO 

ANUNCIAÇÃO ANTUNES ORGANIZAÇÃO 
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ERNESTO DE MATTOS FILHO JOANA D‘ ARC ARAUJO DA SILVA JOSÉ DA SILVA 

SILVEIRA ELABORAÇÃO LEILA CUNHA DE OLIVEIRA SIMONE CARDOZO VITAL DA SILVA 

REVISÃO FÁBIO DA SILVA MARCELO ALVES COELHO JÚNIOR DESIGN GRÁFICO EDIOURO 

GRÁFICA E EDITORA LTDA. ACABAMENTO E EDITORAÇÃO 

 

O SEGUNDO REINADO: O GOVERNO PESSOAL DE D. PEDRO II (1840-1889) 

Em 1831, Dom Pedro I abdicou do trono brasileiro. E assim chegou ao fim o 

Primeiro Reinado. A Constituição do Império do Brasil determinava que o 

governo deveria ser assumido por seu filho e herdeiro. O príncipe D. 



Pedro, porém, tinha apenas cinco anos de idade. Por essa razão, o governo 

do Império foi exercido por uma Regência, no início do Segundo Reinado 

(1831-1889). O governo regencial deveria durar até a maioridade do novo 

imperador. Mas não foi o que aconteceu. O período regencial encerrou-se 

em 1840, com o golpe da maioridade. Querendo voltar a ter maior 

influência na política imperial, os liberais convenceram o jovem 

imperador a assumir antecipadamente o governo do império, afastando os 

conservadores do poder. Iniciava-se, assim, em 1840, GOVERNO PESSOAL de 

Dom Pedro II, que duraria até 1889, quando ocorreu a Proclamação da 

República. 

 

A COROAÇÃO DE D. PEDRO II Pintura de Manuel de Araújo Porto Alegre Museu 

Histórico Nacional 

 

pt.wikipedia.org 

 

O período de 1840 a 1889 é conhecido como GOVERNO PESSOAL de D. Pedro II 

porque o imperador ocupava o posto de ator principal no cenário político 

(Poder Moderador). O poder decisório concentrava-se, fortemente, em suas 

mãos, e toda a comunidade política mantinha-se à mercê de suas vontades. 

 

―Sua Majestade [não ousaria] rasgar a teia de um parlamentarismo 

fraudulento, que se impôs apesar da constituição, para não merecer a 

pecha de arbitrário. Que outro nome poderia merecer, entretanto, o poder 

que se escorava numa trama de embustes e que, exercido embora com moleza, 

viria a ser por força caprichoso?‖ 

HOLANDA, Sérgio Buarque de. Do Império à República [1972]. 4.ed. São 

Paulo: Difel, 1985. (História Geral da Civilização Brasileira, t.II, 

v.2). 

 

Glossário: arbitrário - que depende só da vontade; que depende do 

capricho de alguém; embustes - enganos; simulações; fraudulento - que se 

faz por meio de fraude; pecha - defeito, falha. 
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Complete as frases com as palavras do quadro abaixo: 

 

REGENCIAL - D. PEDRO II - D. PEDRO I - PESSOAL 

 

O Império do Brasil (1822-1889) teve dois reinados: o Primeiro Reinado 

(1822-1831) e o Segundo Reinado (1831-1889). O Primeiro Reinado foi o 

reinado de ______________ . O Segundo Reinado foi o reinado de 

_____________ . Durante o Segundo Reinado, houve o período do governo 

____________ (1831-1840) e o período de governo _____________ de Dom 

Pedro II (1840-1889). 
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Agora, responda: 1- Que acontecimento deu início ao governo de Dom Pedro 

II? 

_________________________________________________________________________

__________________ 2- Lendo a frase abaixo, responda se ela está correta: 



A proclamação da República, em 1889, pôs fim ao governo de Dom Pedro II, 

ao Segundo Reinado e ao Império do Brasil. 

_________________________________________________________________________

__________________ 
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D. PEDRO II E OS LIBERAIS 

Uma das primeiras medidas de D. Pedro II foi organizar um ministério 

composto só por membros do Partido Liberal. Ele dissolveu a Câmara dos 

Deputados, que os conservadores controlavam, e determinou que fossem 

 

realizadas novas eleições. Nessas eleições, os liberais realizaram várias 

irregularidades e fraudes (a nomeação 

de pessoas da confiança deles para compor as mesas eleitorais; a 

existência, na lista de eleitores, de pessoas já falecidas etc.) e 

utilizaram-se de formas de manipular e coagir o eleitorado. Tudo para 

assegurar a vitória dos Liberais. As eleições do cacete, como ficaram 

conhecidas por conta da maneira como ocorreram em todo o país, garantiram 

a vitória dos Liberais, que, entretanto, foram um ano depois, destituídos 

pelo Imperador. A Câmara dos Deputados foi dissolvida e realizou-se nova 

eleição. D. Pedro II reaproximou-se do Partido Conservador e deu 

continuidade à política de centralização do poder que caracterizou o 

Segundo Reinado. 

 

brasilescola.com/historiab/parlamentarismo-as-avessas.htm 

 

―O MEQUETREFE‖ - 9 de janeiro de 1878 A CHARGE FAZ ALUSÃO À PRÁTICA 

POLÍTICA DO SEGUNDO REINADO, QUANDO O IMPERADOR TINHA GRANDE INFLUÊNCIA 

SOBRE OS PARTIDOS LIBERAL E CONSERVADOR. 
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AS REVOLTAS LIBERAIS DE 1842 

Em 1841, quando D. Pedro II anulou as ―eleições do cacete‖ e organizou um 

novo ministério composto por membros do Partido Conservador, vários 

conflitos tiveram início. No ano de 1842, nas províncias de São Paulo e 

Minas Gerais, ocorreram revoltas armadas. Os Liberais protestavam contra 

a política centralizadora de D. Pedro II, que era profundamente 

influenciado pelos Conservadores. Os Liberais de Minas Gerais e de São 

Paulo esperavam que seus aliados de Pernambuco também se revoltassem, mas 

tal não aconteceu. Eles achavam, ainda, que os revoltosos do Rio Grande 

do Sul – os chamados farrapos – iriam juntar suas forças às dos 

revoltosos de São Paulo, mas o governo imperial impediu que isso 

acontecesse. As províncias rebeldes se recusaram a reconhecer a 

autoridade dos presidentes das províncias que tinham sido nomeados pelo 

imperador. A tentativa de uma maior autonomia provincial em relação ao 

governo imperial foi reprimida. Os Conservadores e os Liberais 

alternaram-se no poder, durante todo o Segundo Império. Porém, os 

Liberais, quando no governo, implementavam as mesmas ideias e propostas 

dos conservadores, demonstrando os mesmos interesses: a manutenção da 



escravidão e a não participação popular nas decisões políticas do país. 

Baseado no texto acima, responda: 

multirio.rio.rj.gov.br/historia/modulo02/rev_mg.html 

 

No período do Segundo Império, os conservadores eram conhecidos como 

saquaremas – referência aos Conservadores fluminenses que eram protegidos 

dos poderosos da Vila de Saquarema, como o Visconde de Itaboraí. Os 

Liberais eram chamados de luzias, por causa de uma derrota que os 

Liberais mineiros sofreram na batalha de Santa Luzia. Em relação à 

postura política de Conservadores e Liberais, Holanda Cavalcanti, 

político pernambucano do Império, afirmou: ―Nada tão parecido com um 

saquarema, como um luzia no poder.‖ 
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a) O que motivou as revoltas de 1842? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ b) 

Explique com suas palavras o significado da frase: ―Nada tão parecido com 

um saquarema, como um luzia no poder‖. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

CONSERVADORES X LIBERAIS 
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NADA MAIS PARECIDO COM UM CONSERVADOR DO QUE UM LIBERAL NO PODER ―Nada 

tão parecido com um SAQUAREMA, como um LUZIA no poder.‖ 

 

Em 1844, os liberais retornaram ao governo e tomaram novas medidas. Uma 

delas foi a adoção do protecionismo alfandegário, por meio da TARIFA 

ALVES BRANCO. Esta tarifa determinava que as mercadorias estrangeiras 

pagassem tarifas maiores que os 15%, conforme estipulado pelos tratados 

de 1827. Essa medida aumentava os recursos financeiros do governo, 

necessários à existência de funcionários imperiais que deveriam impor a 

centralização. A TARIFA ALVES BRANCO estimulava a criação de indústrias 

no Brasil, pois tornava os produtos estrangeiros mais caros. Outra medida 

foi aumentar a renda mínima para participação nas eleições do Império, o 

que diminuía o número de eleitores. Os liberais criaram, ainda, o cargo 

de presidente do Conselho de Ministros, o que facilitava a prática do 

regime parlamentarista de governo e permitia o fortalecimento do 

ministério (Poder Executivo). 

 

Como as medidas adotadas pelo governo dos Liberais exemplificavam a 

expressão: ―NADA MAIS PARECIDO COM UM CONSERVADOR DO QUE UM LIBERAL NO 

PODER.‖? 

_________________________________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________________________________

___________________ 



_________________________________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________________________________

___________________ 
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A REVOLTA PRAIEIRA (1848) 

Na província de Pernambuco, a decadência da produção canavieira acentuava 

outras crises que aumentavam o descontentamento da população. O comércio 

era controlado por comerciantes portugueses e os homens livres não tinham 

acesso à posse da terra. Em 1844, em campanha para as eleições da 

Assembleia Provincial, os liberais atacavam seus adversários, 

principalmente os membros da família Cavalcanti, proprietária da maioria 

dos engenhos da região. O Partido Liberal tinha, entre seus membros, 

alguns jornalistas que fundaram o jornal Diário Novo, localizado na Rua 

da Praia, em Recife. Daí, surgiria o nome da revolta. Os filiados ao 

Partido Conservador, membros da elite agrária, por sua vez, reagiram e 

também fundaram seus próprios jornais. Em 1848, ocorreu uma revolução na 

França, que logo se espalhou por vários países europeus. Esses 

acontecimentos tiveram grande repercussão em Pernambuco. Nesse mesmo ano, 

a destituição, pelos conservadores, do presidente da província, Antônio 

Chichorro da Gama, provocou a revolta dos liberais, que passaram a 

fornecer armas para a população, com o objetivo de combater os grupos 

armados ligados aos conservadores. 

 

maniadehistoria.wordpress.com 

 

Recife, século XIX 

 

Os liberais, com essa revolta, buscavam menos interferência do imperador 

Dom Pedro II na política interna da província, voto livre e universal e a 

participação de brasileiros no comércio da província. O movimento dos 

praieiros foi duramente reprimido pelo governo imperial. Muitos 

revoltosos foram mortos e outros foram presos e condenados à pena de 

degredo na ilha de Fernando de Noronha. Em 1852, os participantes da 

revolta foram anistiados, o que possibilitaria, logo depois, a 

conciliação entre conservadores e liberais. 

 

Glossário: anistia - perdão de crime político; degredo - pena de desterro 

(sair da terra, do país). 
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CENÁRIO DOS ACONTECIMENTOS DA REVOLTA PRAIEIRA 

 

portalsaofrancisco.com.br/alfa/revolta-praieira/revolta-praieira-1.php 

 

―Quem viver em Pernambuco Deve ser bem avisado Ou há de ser Cavalcanti Ou 

há de ser cavalgado‖. 

 

O que você entendeu da quadrinha acima? Por que ela era repetida pelos 

habitantes de Pernambuco, na época da Revolta Praieira? 

_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 
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O PARLAMENTARISMO ÀS AVESSAS 

Dom Pedro II, utilizando os direitos que o Poder Moderador lhe concedia, 

escolhia um Primeiro Ministro. Este escolhia os demais integrantes do 

ministério (gabinete de ministros). O ministério realizava as eleições 

para a Câmara dos Deputados. O partido político de preferência do 

ministério vencia as eleições, formando a maioria da Câmara. Isso porque 

as eleições, naquela época, eram fraudadas. Conservadores e liberais 

disputavam o governo. O regime parlamentarista possibilitava que liberais 

e conservadores se alternassem no Ministério e no Parlamento. Observe e 

compare os esquemas abaixo. Percebemos, por eles, que, no Império do 

Brasil, o regime parlamentar era o avesso do que acontecia na Inglaterra. 

 

IMPÉRIO DA INGLATERRA: O REI REINA, MAS NÃO GOVERNA. 

 

IMPÉRIO DO BRASIL: O IMPERADOR REINA, GOVERNA E ADMINISTRA. 

 

Rei 

IMPERADOR (PODER MODERADOR) CONSELHO DE ESTADO CÂMARA DOS DEPUTADOS 
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Poder Executivo 

O PRIMEIRO MINISTRO FORMA O GABINETE, INDICANDO OS OUTROS MINISTROS. 

 

Poder Legislativo (Parlamento) 



O PARTIDO QUE ELEGE A MAIORIA DOS DEPUTADOS PARA A CÂMARA DOS COMUNS 

INDICA O PRIMEIRO MINISTRO. CASO CONTRÁRIO, ELE FAZ COLIGAÇÕES COM OUTROS 

PARTIDOS PARA OBTER ESSA MAIORIA. 

 

SENADO 

 

O IMPERADOR ESCOLHE O PRIMEIRO MINISTRO E OS OUTROS MINISTROS. 

 

ELEIÇÃO DE DEPUTADOS 

 

ELEIÇÃO DE DEPUTADOS 
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A PRESSÃO INGLESA PELA EXTINÇÃO DO TRÁFICO NEGREIRO 

Desde a chegada da Corte Portuguesa, ao Rio de Janeiro, os interesses 

comerciais ingleses pressionavam pela extinção do tráfico negreiro 

intercontinental. Os tratados de 1810 limitaram o tráfico negreiro às 

colônias portuguesas na África. Em 1815, o Congresso de Viena estabeleceu 

o cessar do tráfico ao norte da linha do equador. Após a Independência do 

Brasil, em 1822, os ingleses passaram a pressionar pela extinção total do 

tráfico negreiro, o que forçou D. Pedro I à assinatura da Convenção de 

1826. No Império do Brasil, os grandes fazendeiros, proprietários de 

escravos, não se conformaram e reagiram. Para alguns, os ingleses eram 

movidos pelos princípios humanitários que alardeavam. Outros afirmavam 

que os ingleses, sempre ávidos por bons negócios, só queriam transformar 

os escravos em trabalhadores assalariados, para que consumissem os 

produtos que eles fabricavam. Outros, ainda, acreditavam que a política 

inglesa objetivava enfraquecer a produção açucareira brasileira, por meio 

da extinção do trabalho escravo, e, assim, favorecer a produção 

açucareira das Antilhas Inglesas que poderiam competir, comercialmente, 

com o Brasil. De qualquer forma, a política de pressão inglesa para a 

repressão ao tráfico negreiro acuava o governo brasileiro. Em 7 de 

novembro de 1831, o governo promulgou uma lei, que proibia o tráfico 

negreiro para o Brasil, declarando livres os escravos que aqui chegassem 

e punindo, severamente, os importadores. Essa lei não pretendia, na 

verdade, extinguir o tráfico negreiro mas, sim, diminuir a pressão 

inglesa. Por essa razão, comentava-se que essa era uma lei ―para inglês 

ver‖. 

 

―[...] Ainda não chegou, para nós, o momento de abandonar a importação de 

escravos, [...] porque, embora seja um mal, é um mal menor do que não 

importá-los.‖ A frase acima expressa o pensamento de Cunha Matos sobre o 

fim do tráfico negreiro. O que ele quis dizer com essa frase? 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
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A EXTINÇÃO DO TRÁFICO NEGREIRO INTERCONTINENTAL 

 

Quando o governo imperial não renovou os tratados comerciais livre-

cambistas e adotou o protecionismo alfandegário, por meio da Tarifa Alves 

Branco, os ingleses se sentiram prejudicados Em março de 1845, terminou o 

prazo que o convênio de 1826 entre o Império do Brasil e a Inglaterra 

estabelecia para o fim do tráfico, o que levou o governo britânico à 

decretação do Bill Aberdeen, uma lei que dava aos ingleses o direito de 

aprisionar navios negreiros em águas territoriais brasileiras. A 

decretação do Bill Aberdeen provocou pânico entre os traficantes e 

proprietários de escravos, além de provocar o aumento do preço dos 

escravos. Representava, também, uma ameaça à soberania nacional, o que 

fez o governo imperial extinguir o tráfico negreiro intercontinental em 

setembro de 1850, através da Lei Eusébio de Queirós. 

 

O que foi o decreto Bill Aberdeen? Por que ele representava uma ameaça à 

soberania do Império do Brasil? 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

 

História – 8.° Ano 4.° BIMESTRE / 2013 

 

multirio.rio.rj.gov.br/historia/modulo02/extincao.html 

 

11 

 

OS NAVIOS NEGREIROS (CHAMADOS TAMBÉM DE TUMBEIROS) 

 

Por mais de trezentos anos, o terrível comércio de vidas humanas foi 

praticado no Brasil. O Atlântico foi a ponte que conectou América e 

África. Por ele navegaram os navios negreiros (chamados também de 

tumbeiros – tumbas, por conta das mortes durante a travessia do oceano) 

que faziam a ligação entre África e Brasil, ao longo dos séculos XVI a 

XIX. Nesses navios não viajaram somente dores, lamentos, maus tratos e 

cativos. Vieram também cores, odores, sabores, saberes, cantos, encantos, 

fazeres, enfim, cultura. Interpretando o gráfico acima. 1 - O que, além 

de violência e sofrimento, chegou ao Brasil, junto com os africanos 



escravizados? ________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 1- Que período é analisado no 

gráfico? _______________________________________________ 2- Em que ano a 

importação de escravos foi maior? 

_______________________________________________ 3- O que explica a queda 

brusca na importação de escravos em 1850? 

________________________________________________ 

________________________________________________ 
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2- Por que os navios eram chamados de ―tumbeiros‖? 

________________________________________ 

________________________________________ 
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Ganho a minha própria vida, pois a liberdade é tudo para o ser humano! 

Quem vai fazer as coisas para mim, se você for livre? Quem é você para 

querer a liberdade? Ainda há muito trabalho a ser feito! 

 

Senhor! Não liberte seu escravo. Posso pagar muito por ele. 

 

Você não vai ganhar nada com a liberdade! 

 

infoescola.com 

 

De acordo com a imagem acima, por que a maioria das pessoas era contrária 

à extinção da escravidão? 

_________________________________________________________________________

_________________ 

_________________________________________________________________________

_________________ 

_________________________________________________________________________

_________________ 

_________________________________________________________________________

_________________ 

_________________________________________________________________________

_________________ 

_________________________________________________________________________

_________________ 
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ROMANTISMO E NACIONALISMO: O BRASIL NA SEGUNDA METADE DO SÉCULO XIX 

O Romantismo foi um movimento artístico e intelectual que, no Brasil, foi 

caracterizado pela exaltação à natureza, retorno ao passado histórico e 

valorização do índio como ideal de representante da nacionalidade 

brasileira. O índio era idealizado, romantizado, imbuído de valores 

culivados na Europa, enfim, um herói mítico. Esse movimento que 

valorizava o europeu colonizador e exaltava os indígenas imaginados, 

deixava de fora os afrodescendentes. São representantes da literatura 



romântica, no Brasil, nomes como Gonçalves de Magalhães (autor de 

Suspiros Poéticos e Saudades - 1836), Gonçalves Dias (autor de Os 

Timbiras, I-Juca Pirama e Canção do Exílio), José de Alencar (autor de 

Iracema, O Guarani e Lucíola). Temos, ainda, Castro Alves, autor da obra 

Navio Negreiro. Os poemas de Castro Alves se constituíam em um grito de 

protesto contra a escravidão e a situação dos escravizados. Por isso, ele 

ficou conhecido como O Poeta dos Escravos. 

 

NAVIO NEGREIRO 

 

PINTURA "NAVIO NEGREIRO", DE JOHANN MORITZ RUGENDAS (1830) 

 

Retrata a violência e as condições degradantes de um navio negreiro 

 

Presa nos elos de uma só cadeia, A multidão faminta cambaleia, E chora e 

dança ali! Um de raiva delira, outro enlouquece, Outro, que martírios 

embrutece, ...‖ 

Fragmento do poema Navio Negreiro, de Castro Alves. 

 

1- Qual a crítica feita por Castro Alves no trecho de seu poema Navio 

Negreiro? _____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 
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―Era um sonho dantesco... o tombadilho Que das luzernas avermelha o 

brilho. Em sangue a se banhar. Tinir de ferros... estalar de açoite... 

Legiões de homens negros como a noite, Horrendos a dançar... 
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CANÇÃO DO EXÍLIO 

Gonçalves Dias 

 

Uma síntese de duas obras de José de Alencar: 

 

"Minha terra tem palmeiras, Onde canta o Sabiá; As aves que aqui 

gorjeiam, Não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, Nossas 

várzeas têm mais flores, Nossos bosques têm mais vida, Nossa vida mais 

amores. (...) Não permita Deus que eu morra, Sem que eu volte para lá; 

Sem que desfrute os primores Que não encontro por cá; Sem qu'inda aviste 

as palmeiras, Onde canta o Sabiá.― 

(Fragmento do poema escrito por Gonçalves Dias, enquanto estudava Direito 

na Universidade de Coimbra, em Portugal) 

 

O GUARANI Escrito originalmente em folhetim, entre fevereiro e abril de 

1857, com 54 capítulos, O Guarani teve tal êxito que, antes do fim do ano 

de 1857, foi publicado em livro, com alterações mínimas em relação ao que 

fora publicado em jornal. Mantiveram-se as quatro partes originais: Os 

Aventureiros, Peri, Os Aimorés e A Catástrofe, com os capítulos dispostos 

como saíram no folhetim. A trama relata um sério conflito entre 



portugueses e indígenas, que se inicia quando Diogo, um jovem português, 

mata, acidentalmente, uma índia aimoré. 

 

IRACEMA A obra conta a história de amor vivida por Martin, um português, 

e Iracema, uma índia tabajara. Eles se apaixonaram quase que à primeira 

vista. Devido à diferença étnica, por Iracema ser filha do pajé da tribo 

e por Irapuã gostar dela, a única solução para ficarem juntos é a fuga, 

que intensificará os conflitos da narrativa. 

Adaptado de: mundoeducacao.com e portaldoprofessor 

 

Se você ainda não leu esses livros, procure-os na Sala de Leitura de sua 

escola e aproveite! As tramas são emocionantes! 

 

2- Que características do romantismo podem ser encontradas na Canção do 

Exílio? 

_________________________________________________________________________

_____________________ 3- Retire do poema um fragmento que comprove sua 

resposta. 

_________________________________________________________________________

_____________________ 
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A EXPANSÃO CAFEEIRA 

No século XIX, a produção de café foi a solução para a economia do 

Império do Brasil. As mudas trazidas da Guiana Francesa se adaptaram bem 

às condições climáticas do Rio de Janeiro, em especial ao Vale do 

Paraíba. O aumento do consumo, no mercado europeu e nos Estados Unidos, 

favoreceu a sua expansão. A produção se dava nos moldes tradicionais: 

grandes propriedades, monocultura e trabalho escravo. Em 1850, com o fim 

do tráfico negreiro pela Lei Eusébio de Queirós, a produção cafeeira 

sofreu com a falta de mão de obra escrava. Como solução, o setor cafeeiro 

passou a ser suprido pelos escravos vindos das europeus. Com a expansão 

do café, construíram-se as primeiras estradas de ferro no país para o 

escoamento da produção até os portos no litoral. decadentes lavouras 

nordestinas. Posteriormente, os cafeicultores recorreram ao trabalho dos 

imigrantes, especialmente 

 

multirio.rio.rj.gov.br/historia/modulo02/africa_civiliza.html 

 

VICTOR FROND - FAZENDA PRODUTORA DE CAFÉ - 1861. 
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A EXPANSÃO CAFEEIRA 

A partir de 1830, a produção e a exportação de café passaram a ser as 

principais atividades econômicas do Brasil. O fim do tráfico negreiro 

impôs, aos grandes plantadores de café, como alternativa para solucionar 

os problemas com mão de obra, o tráfico interno de escravos (compra de 

cativos das lavouras decadentes de outras províncias do Império). Outra 



solução foi o emprego de trabalhadores europeus. A interligação de vários 

acontecimentos desse período nos mostra os novos rumos das relações de 

trabalho no país, isto é, a passagem do trabalho escravo para a mão de 

obra livre. Entre os acontecimentos desse perìodo, vale registrar: • A 

somente poderiam ser adquiridas por meio de compra. Criavam-se, assim, 

barreiras para a camada pobre da sociedade e para os imigrantes obterem o 

título de propriedade da terra, favorecendo ainda mais o abuso de poder 

por parte dos ricos que podiam comprar terras e expulsar os antigos 

posseiros. Foi à custa da expulsão dos povos indígenas (Guaranis, 

Xavantes, Kaingangs) que se deu a expansão da lavoura cafeeira no Oeste 

foi o pioneiro (1847-1857) na utilização de trabalhadores europeus na 

lavoura de café em sua fazenda Ibicaba (SP). Um contrato de parceria era 

assinado entre as famílias imigrantes e os fazendeiros brasileiros. A 

parceria era um acordo pelo qual o salário era pago em café e o 

trabalhador ficaria preso ao fazendeiro até saldar a dívida da viagem 

para o Brasil, que havia sido paga pelo fazendeiro. Essas parcerias foram 

muito desfavoráveis para os imigrantes, que, por se sentirem 

prejudicados, organizaram revoltas. Os problemas entre fazendeiros e 

imigrantes levaram o Império do Brasil a financiar a imigração europeia a 

partir de 1870. Mas o que estava por trás disso? Além de resolver a 

questão da mão de obra, havia também o desejo de ―embranquecer‖ a 

população brasileira. Naquela época, muitas pessoas acreditavam que a 

causa do atraso do Brasil era a presença de pessoas não brancas, 

descendentes de índios e africanos. Uma ideia totalmente errada. Afinal, 

a riqueza cultural de nosso país deve muito às culturas e práticas afro-

indígenas. 
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O VALE DO PARAÍBA As fazendas de café, na região do Vale do Paraíba, 

empregavam métodos rudimentares, praticando queimadas e derrubando 

grandes áreas de matas nativas, o que comprometia o solo e provocava sua 

erosão. A lucratividade devia-se à disponibilidade de grandes extensões 

de terras e à exploração do trabalho escravo. A produção de café em larga 

escala logo esgotava a terra e novas áreas virgens passavam a ser 

exploradas. Assim, a produção de café no Brasil foi se deslocando em 

direção ao interior. Novos problemas surgiram, como a necessidade de 

estradas para o transporte do produto, assim como a insuficiência de mão 

de obra. O café, que era transportado por escravos ou no lombo de burros, 

o que provocava atrasos na sua chegada ao porto do Rio de Janeiro para 

ser exportado. Com a construção de ferrovias, passou a ser transportado 

pelas estradas de ferro. 

 

A VILA DE VASSOURAS, CENTRO CAFEEIRO EM 1840. 

 

O OESTE PAULISTA Os produtores de café do Oeste Paulista importavam 

máquinas que substituíam o trabalho humano, como limpar e separar grãos. 

Os produtores paulistas começaram a pressionar o governo central para a 

construção de estradas de ferro e para que financiasse a imigração de 

europeus. Em 1867, inaugurou-se a Estrada de Ferro Santos-Jundiaí, 

construída pela companhia inglesa São Paulo Railway Co. Ltd. Graças ao 



trabalho assalariado, à construção de ferrovias e à utilização de 

máquinas, a região responsável pela produção de café no Oeste Paulista 

gerou muita riqueza, possibilitando o surgimento de fábricas, sobretudo 

de tecidos, e o surgimento de uma burguesia local. 

História – 8.° Ano 4.° BIMESTRE / 2013 

 

multirio.rio.rj.gov.br/historia/modulo02/fazendeiros.html 

 

multirio.rio.rj.gov.br/historia/modulo02/fazendeiros.html 

 

IMIGRANTES TRABALHANDO NUMA COLHEITA DE CAFÉ NO OESTE PAULISTA 
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1 – A Lei de Terras referendou a propriedade de terras no Império do 

Brasil, dificultando o acesso da população pobre, o que provocou o 

aumento da violência no campo. A partir do que você já conhece, que 

medidas poderiam ter sido adotadas para resolver essas questões? 

_________________________________________________________________________

_______________ 

_________________________________________________________________________

_______________ 

_________________________________________________________________________

_______________ 2 – Quais a razões da imigração europeia para o Brasil no 

final do século XIX? 

_________________________________________________________________________

_______________ 

_________________________________________________________________________

_______________ 

_________________________________________________________________________

_______________ 3 – Quais as duas principais regiões produtoras de café 

no Brasil? 

_________________________________________________________________________

_______________ 

_________________________________________________________________________

_______________ 

_________________________________________________________________________

_______________ 4 – Quais as diferenças que podemos apontar entre essas 

duas regiões cafeeiras? 

_________________________________________________________________________

_______________ 

_________________________________________________________________________

_______________ 

_________________________________________________________________________

_______________ 5 – Após a Lei Eusébio de Queirós, como os cafeícultores 

resolveram a questão da falta de mão de obra escrava? 

_________________________________________________________________________

_______________ 

_________________________________________________________________________

_______________ 

_________________________________________________________________________

_______________ 
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A ERA MAUÁ 

Em 1846, a fundição de Ponta de Areia, na cidade de Niterói, foi comprada 

por Irineu Evangelista de Souza. Em pouco tempo, ele a transformou na 

maior siderúrgica do país, produzindo, entre outras coisas, navios, 

trilhos para trem e tubos para a canalização de gás. Mauá inaugurou a 

primeira estrada de ferro do Império, que ligava o porto de Mauá à cidade 

de Petrópolis, na região serrana da província do Rio de Janeiro. BARÃO DE 

MAUÁ Irineu Evangelista de Souza nasceu em Arroio Grande, município de 

Jaguarão, Rio Grande do Sul. Órfão de pai, veio para o Rio de Janeiro na 

companhia de um tio. Aos 11 anos, trabalhava como balconista de uma loja 

de tecidos. Posteriormente, foi trabalhar na firma importadora na qual 

aprendeu inglês, contabilidade e a arte de comerciar. Aos 23 anos, 

tornou-se gerente e, mais tarde, sócio da firma. Inaugurou a primeira 

ferrovia do Brasil e criou a companhia fluvial do Amazonas. O Imperador 

D. Pedro II concedeu-lhe o título de Barão de Mauá (1854) e, 

posteriormente, de Visconde de Mauá (1874). O FIM DO SONHO DE MAUÁ As 

empresas inglesas tinham forte presença no país. Além de mercadorias, a 

Inglaterra exportava capital: um negócio novo e bastante lucrativo. Esse 

investimento podia vir em forma de empréstimos em dinheiro, ou em obras 

de infraestrutura como ferrovias, bondes e iluminação pública. Os 

ingleses passaram a pressionar o governo brasileiro para reduzir as taxas 

alfandegárias, o que tornaria seus produtos mais baratos, eliminando 

qualquer concorrência. Em 1860, o governo brasileiro reduziu as taxas 

alfandegárias. Isso contribuiu para a falência de Mauá e impediu qualquer 

tentativa de surgimento de indústrias no país. Importante ressaltar que a 

maior parte dos negócios do Barão de Mauá contava com a participação de 

capitais ingleses e que, como um homem de sua época, Mauá e seu banco 

forneciam crédito aos traficantes negreiros. 

 

cultura.rs.gov.br/v2/2011/07/historia-do-barao-de-maua-contada-em-

exposica 
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A imagem ao lado retrata Irineu Evangelista de Souza, o ―Barão de Mauá‖ e 

a locomotiva "Baroneza‖. 

 

2 – Como se dava o investimento da Inglaterra no Brasil? 

_________________________________________________________________________

_____________ 

3 – Retire parte do texto que afirma ter sido o ―Barão de Mauá‖ um 

parceiro comercial dos ingleses. 

_________________________________________________________________________

____________ 

_________________________________________________________________________

____________ 

_________________________________________________________________________

____________ 
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1 – Por que podemos afirmar que o Barão de Mauá foi um importante 

empresário de sua época? 

_________________________________________________________________________

____________ 

_________________________________________________________________________

____________ 

_________________________________________________________________________

____________ 
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A ESCRAVIDÃO TARDIA 

Durante o período colonial, na América, a produção econômica baseou-se no 

trabalho escravo de índios e negros. Primeiro, utilizou-se o trabalho 

escravo indígena, que não cessou, apesar de proibido por sucessivas leis 

metropolitanas. Nativos e africanos foram empregados, tanto em atividades 

nas lavouras e na mineração, quanto em serviços domésticos. As novas 

ideias iluministas, surgidas durante o século XVIII, a Revolução Francesa 

e a independência das colônias americanas, desde 1776, levaram muitos 

homens e mulheres a acreditarem que o trabalho escravo terminaria no 

continente americano. Tal fato, porém, não ocorreu. 

 

klick.com.br/enciclo/encicloverb/0,5977,POR-8736,00.html 

 

PINTURA DO SÉCULO XVI QUE MOSTRA ESCRAVOS TRABALHANDO EM ENGENHO DE CANA-

DE-AÇÚCAR NO CARIBE. 

 

A partir dos anos vinte do século XIX, em três lugares da • a expansão da 

lavoura cafeeira no Império do Brasil; • a expansão da lavoura algodoeira 

nos estados do sul dos EUA; • a expansão da lavoura açucareira na colônia 

espanhola de Cuba. 

 

América, fatores econômicos provocaram o 

 

revigoramento da escravidão, que ficou conhecido como escravidão tardia: 
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1 – Que fatos levaram muitos homens e mulheres a acreditarem que o 

trabalho escravo terminaria no continente americano? 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 2 – A partir dos anos vinte do século XIX, em três 

lugares da América deu-se o revigoramento da escravidão, que ficou 

conhecido como escravidão tardia. Relacione as lavouras abaixo com suas 

áreas de produção, grandes responsáveis por esse fenômeno. 

 



google.com.br/imgres?q=lavoura 

 

CAFEEIRA 

 

NOS ESTADOS DO SUL DOS EUA 

 

google.com.br/imgres?q=lavoura 

 

ALGODOEIRA 

 

NA COLÔNIA ESPANHOLA DE CUBA 

 

google.com.br/imgres?q=lavoura 

 

AÇUCAREIRA 

 

NO IMPÉRIO DO BRASIL 
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RIO DE JANEIRO IMPERIAL: ―BOA SOCIEDADE‖, ―PLEBE‖ E ESCRAVOS 

Pelas ruas da capital do Império, era possível ver muitos mendigos e 

desocupados, e também inúmeros ladrões. Porém, as maiores ameaças que a 

população da cidade sofria eram, sem dúvida, as epidemias de febre 

amarela e cólera que, por vezes, assolavam a cidade. A ―boa sociedade‖, 

nessas ocasiões, ia se refugiar na aprazível e segura cidade de 

Petrópolis. A Corte Imperial continuava sendo uma cidade dominada pela 

presença de escravos negros, que constituíam mais da metade da população, 

o que gerava uma certa inquietação entre a população livre. 

Por iniciativa dos dirigentes imperiais, os escravos iam sendo, aos 

poucos, substituídos nos serviços públicos da cidade: na remoção de lixo 

e no abastecimento de água, por exemplo. A construção de ferrovias e 

rodovias também foi responsável pela liberação dessa mão de obra urbana 

que passou a ser utilizada nesses setores, diminuindo sua presença na 

cidade. 

 

PLEBE livres, não proprietários de escravos e mestiços 

 

ESCRAVOS não livres, não proprietários e negros 

 

REUNIÃO DE NEGROS Brasil - Século XIX 

 

multirio.rio.rj.gov.br 
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BOA SOCIEDADE livres, brancos e proprietários de escravos 
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TUDO ESTAVA MUDANDO NA CAPITAL DO IMPÉRIO DO BRASIL... 



Apesar de estreitas, algumas ruas já eram calçadas, sua iluminação era a 

gás e a limpeza passou a ser feita pela firma ―Aleixo Gary & Cia. 

Companhias Inglesas‖. Foram instaladas redes de esgoto e encanamento para 

a distribuição de águas. Surgiram bancos, companhias de seguros e 

empresas industriais na capital e em outras cidades do Império. Na 

maioria das vezes, o capital investido era inglês, principalmente a 

partir do momento em que se normalizaram as relações diplomáticas entre 

os dois impérios, com o fim do tráfico negreiro. A cidade cresceu. Os 

novos meios de transporte, como os bondes puxados a burro, permitiam às 

pessoas não morar apenas próximo aos locais em que eram realizados os 

negócios e tomadas as decisões políticas e administrativas. Cada vez 

mais, a ―boa sociedade‖ frequentava os bailes, as festas e os teatros. A 

―boa sociedade‖ sentia-se próxima das ―nações civilizadas‖. Os jornais 

mantinham essa elite não só informada das notícias das províncias, mas 

também da Europa. Tudo estava mesmo muito mudado!... 

 

1- Caracterize: a) ―Boa sociedade‖: 

_________________________________________________________________________

____ 
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b) Plebe: 

_________________________________________________________________________

____________ 

c) Escravos: 

_________________________________________________________________________

_________ 

 

2 – Explique a frase ―A ‗boa sociedade‘ estava cada vez mais próxima das 

nações civilizadas‖. 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 
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―A ÁFRICA CIVILIZA A AMÉRICA‖ 

A frase acima, dita por Bernardo Vasconcelos em 1843, afirmava que o 

trabalho escravo na agricultura é que garantia a civilização para o 

Império. Hoje, 170 anos depois, fazemos uma releitura, reconhecendo o 

valor da presença africana na América. Como brasileiros, devemos 

 

DA SOCIEDADE ESCRAVISTA AO FIM DA ESCRAVIDÃO 

Da América Portuguesa ao Brasil do Segundo Reinado, a escravidão era 

disseminada e aceita não só pela ―boa sociedade‖, como pelas famìlias 

pobres e também por libertos. O trabalho escravo estava presente nas 

grandes propriedades rurais (do cultivo ao beneficiamento do açúcar e do 

café), nos afazeres domésticos e nos centros urbanos, com os negros de 



ganho – homens e mulheres que vendiam de tudo nas ruas da cidade, 

dividindo com seus senhores o fruto de seu 

 

respeitar e valorizar os valores culturais herdados 

das várias etnias africanas trazidas à força para o Brasil. 

 

O PENSADOR QUIOCO - ANGOLA 

 

1 – Explique a contradição na fala de Bernardo de Vasconcelos. 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

http://nexus.ao.coml 
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trabalho. Muitos eram encarregados de transportar pessoas e mercadorias. 

Já os negros de aluguel eram alugados por seus senhores a terceiros. 

Muitos desses trabalhadores eram mestres especializados nos mais diversos 

ofícios e artes: carpinteiros, marceneiros, serralheiros, ferreiros, 

pedreiros etc. Como nos diz o historiador Ilmar de Mattos, esses 

trabalhadores e trabalhadoras escravizados viviam ―Num mundo onde 

qualquer trabalho manual era visto com desprezo pelos homens livres...‖ 

Essas atividades eram chamadas de ―trabalho de preto‖. 
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A RESISTÊNCIA NEGRA E O FIM DA ESCRAVIDÃO 

 

Os africanos e seus descendentes sempre lutaram contra a escravização. No 

entanto, a partir da década de 1860, houve um significativo aumento da 

resistência negra, isto é, o crescimento da ação dos negros em busca de 

liberdade e de outros direitos. 

 

A RESISTÊNCIA NEGRA Várias foram as formas dos escravizados lutarem 

contra a escravidão ao longo dos três séculos em que ela existiu. Podemos 

citar as fugas, os suicídios, as revoltas, os ataques aos senhores, a 

formação de quilombos, a criação de irmandades de pretos, a compra de 

alforria etc. OS EMANCIPACIONISTAS 
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O acirramento da resistência escrava levou o governo imperial a criar 

leis que fossem extinguindo a escravidão 

amigosdosanimaisdetatui.blogspot.com3 

 

gradualmente e com indenização. Para tanto, foi decretada a Lei do Ventre 

Livre (1871), que tornava livres os filhos de 

 

escravas que nascessem a partir daquela data. No entanto, 

o proprietário poderia explorar esse escravos até os 21 



 

anos. Foi decretada também, a Lei do Sexagenário (1885), libertando os 

escravos com mais de 65 anos, e que na verdade, foi um modo de liberar os 

proprietários da obrigação de ampará-los na velhice. 
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A RESISTÊNCIA NEGRA E O FIM DA ESCRAVIDÃO 

 

O MOVIMENTO EMANCIPACIONISTA Nomes como Luis Gama, José do Patrocínio, 

Antonio Bento e seus ―caifazes e cometas‖ juntamse aos escravos e lutam 

lado a lado. A ação dos jangadeiros do Ceará é outro exemplo de luta A 

LEI ÁUREA Em 1888, finalmente, a Princesa Isabel assinou a lei que pôs 

fim à escravidão. Liberdade sim, direitos não. O projeto da elite 

conservadora saiu vitorioso, pois os exescravos não se tornaram cidadãos. 

 

popular. Homens como Joaquim Nabuco e Rui Barbosa defendiam o fim da 

escravidão pela via parlamentar (leis), sem a participação dos escravos e 

do movimento popular. Contudo, para todos eles a abolição deveria vir 

acompanhada da cidadania, isto é, o ex-escravo teria direito a trabalho, 

terra, educação e participação política. Mas... será que toda a sociedade 

era a favor do fim da escravidão? Certamente que não. Ainda havia uma 

 

Educação, moradia, emprego não foram garantidos a eles, que viveram em 

péssimas condições tanto no campo como nas cidades. Além disso, como a 

maioria dos negros era analfabeta, não participava da vida política (não 

votava e muito menos seria eleita). A luta dos afro-brasileiros 

continuará, mesmo após a abolição da escravatura, só que, agora, por 

direitos e cidadania. Mas isso 
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significativa parcela da sociedade brasileira que defendia a permanência 

da escravidão: os 

 

já é uma outra história... 

 

escravocratas. 
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LENGALENGA Da língua africana Herdamos banzo, macumba, Garapa, dengo, 

zabumba, Quiabo, quenga, xodó, Muxoxo, samba, quitute, Xaxado, quindim, 

cuíca, Fubá, quitanda, canjica Nossos irmãos, na senzala, Falavam sobre 

cachaça, semelhanças, Dendê, berimbau, cabaça Borocoxô, cafuné, Iaiá, 

bagunça, cachimbo, Babá, zumbi, muquirana, Caçula, canga, sacana, 

Balangandã, candomblé Brasileiros e africanos guardam muitas lembranças 

da gangorra das crianças aos pratos de mugunzá. São povos que se ligaram 

em momentos doloridos, mas que agora estão unidos cada vez mais. Oxalá! 

Nossa língua portuguesa 

 

com isso ficou mais rica, 

cacimba, ganzá, titica, maracutaia, tutu, urucubaca, muvuca, zunzum, 

fuzuê, biboca, moringa, sunga, minhoca, lengalenga, tribufu 

 



1 – Escolha, pelo menos, seis vocábulos (palavras) do texto e pesquise 

seus significados. ______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 2 – A partir da leitura atenta do 

poema, construa um texto, utilizando palavras do poema. 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 3 – Por que, segundo o poema, 

brasileiros e africanos se ligaram em ―momentos doloridos‖? 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

Poema de Antonio Roberto Fernandes – fruto de pesquisa dos mais diversos 

dialetos e línguas africanas inseridas no Brasil. In: MACHADINHA: origem, 

história e influência 
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A definição jurídica e oficial de cidadania indica que ela consiste na 

qualidade de cidadão, sendo este o indivíduo que se encontra no pleno 

exercício de seus direitos civis, sociais e políticos, direitos esses 

garantidos pela Constituição. 1 – Agora que você conhece o significado de 

cidadania, explique por que o fim da escravidão não tornou o ex-escravo 

um cidadão. ____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

portalsaofrancisco.com.br 

 

Miguel Paiva. O Estado de São Paulo, 05/10/88. 

 

3 – Em que documento a personagem da charge lê sobre seus direitos 

sociais? ____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

4 – Qual a crítica contida na charge a respeito dos direitos sociais? 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 



_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 
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2 – Quais as consequências, para a sociedade brasileira e, em especial, 

para os afrodescendentes, da abolição não ter sido acompanhada pela 

cidadania? ____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 
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CULTURA E RESISTÊNCIA 

Relacione o nome à manifestação cultural afrodescendente correta: (1) 

JONGO (2) MARACATU 

 

(3) CAPOEIRA 

 

( 

 

) 

 

portaldoprof.com.br 

 

portaldoprof.com.br 

 

( ( ) 

 

) 

 

Em 2001, na Conferência Mundial Contra o Racismo, foi criado o termo 

afrodescendente para nomear indivíduos e grupos que têm sua identidade 

relacionada ao continente africano. 

 

portaldoprof.com.br 

 

História – 8.° Ano 4.° BIMESTRE / 2013 

 

31 

 

O dia da Consciência Negra foi instituído pela Lei 10.639. O dia 20 de 

novembro foi escolhido por ser a data da morte de Zumbi, o líder do 

Quilombo dos Palmares. E por que criar esse dia? Para conscientizar nossa 

sociedade sobre a importância da cultura e do povo africano na formação 

da identidade nacional. Os negros atuaram nos setores políticos, 

culturais, gastronômicos, artísticos e religiosos de nosso país. Pesquise 

a vida das personalidades abaixo, relatando suas contribuições. Registre 

a pesquisa em seu caderno. Sites como portaldoprofessor.com.br, 

brasilescola.com e infoescola.com.br, podem ajudá-lo. 



http://t2.gstatic.com almanaque.folha.uol.com.br http://t2.gstatic.com 

 

LUIS GAMA 

 

http://t2.gstatic.com 

 

http://redes.moderna.com.br 

 

CHIQUINHA GONZAGA 

 

MILTON SANTOS 
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LELIA GONZALES 

 

MACHADO DE ASSIS 
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A CRISE DO IMPÉRIO 

Brasil na penúltima década do século XIX: uma monarquia em declínio. O 

governo de D. Pedro II vinha sendo abalado por inúmeros acontecimentos 

resultantes das transformações sociopolíticas, culturais e econômicas 

ocorridas dentro e fora do país, tais como: inovações tecnológicas, 

expansão do capitalismo financeiro, urbanização, industrialização, 

desenvolvimento das ciências sociais e biológicas etc. Ao mesmo tempo em 

que ocorreu a luta vitoriosa pelo fim da escravidão, houve também o 

embate pela mudança do regime político, isto é, pela implantação de uma 

república. Dentre outros, três acontecimentos contribuíram para a queda 

da monarquia: a guerra da Tríplice Aliança, o movimento republicano e o 

fim da escravidão. 

 

A GUERRA DA TRÍPLICE ALIANÇA (GUERRA DO PARAGUAI: 1865– 1870) 

Para defender seus interesses na Bacia do Prata, formada pelos rios 

Paraná, Paraguai e Uruguai, o Brasil, a pela Inglaterra, que possuía 

fortes interesses econômicos na América do Sul. As perdas humanas foram 

enormes, entre 150 a 200 mil mortos, principalmente brasileiros e 

paraguaios. Cerca de 20% da população paraguaia, aproximadamente 80 mil 

pessoas, foram dizimadas na guerra. Pense nas consequências dessa perda 

na vida política, econômica e social daquele país. Para o Brasil, muitas 

foram as consequências da guerra da Tríplice Aliança: • aumento da dìvida 

externa com a Inglaterra; • modernização, profissionalização do Exército 

e fortalecimento de jovens oficiais; • intensificação da luta pela 

liberdade, devido à participação dos escravos na guerra; • crise 

econômica, piorando a vida da população pobre. 
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Argentina e o Uruguai se uniram no tratado da Tríplice Aliança para 

combater o Paraguai. A guerra foi financiada 
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PERSONAGENS DA HISTÓRIA 



Sabemos que boa parte dos que formavam o pelotão dos Voluntários da 

Pátria, recrutados para lutarem contra o Paraguai, eram negros – livres, 

libertos ou escravizados. Alguns se alistaram por vontade própria em 

troca de liberdade e terra oferecidas pelo Império. Uma boa parcela foi 

recrutada à força, no lugar dos seus senhores e filhos, que assim se 

livravam da convocação militar. Uma minoria de brancos pobres alistava-se 

para defender a pátria. Na Bahia, todo um pelotão foi formado por negros 

(de soldados a oficiais): era a 2.ª Companhia de Zuavos Baianos, 

comandada pelo Capitão Marcolino Dias dos Santos. Tal unidade foi 

dissolvida após a guerra. 

 

1 – Que personagem se destaca no texto acima? 

____________________________________________________________________ 

2 – Qual a sua importância histórica? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 3 – 

O que explica a dissolução daquele pelotão logo após a guerra? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

CAPITÃO MARCOLINO DIAS DOS SANTOS História – 8.° Ano 4.° BIMESTRE / 2013 

 

http://guebala.com.br/search 
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http://api.ning.com 

 

RECRUTAMENTO FORÇADO DE NEGROS Publicada no periódico paraguaio, Cabichuí 

nº 76 – 23/01/1868 

 

NO REGRESSO DA GUERRA, A TRISTE REALIDADE História – 8.° Ano 4.° BIMESTRE 

/ 2013 

 

As ilustrações acima registram os acontecimentos de uma época. 1 – A que 

grande acontecimento do final do século XIX as charges se referem? 

_________________________________________________________________________

______________________ 2 – Explique que críticas as ilustrações fazem a 

esse acontecimento. 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 3 – Releia o texto da página anterior e explique 

suas consequências para o Brasil e para o Paraguai. 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

 

people.ufpr.br 
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A GUERRA DA TRÍPLICE ALIANÇA E O PATRIOTISMO 

Segundo o historiador José Murilo de Carvalho, a guerra da Tríplice 

Aliança contra o Paraguai teve papel importante na construção da 

identidade brasileira, uma vez que despertou, tanto em ricos quanto em 

pobres, livres e escravizados, homens e mulheres, o sentimento de ‗amor à 

pátria‘ e o desejo de lutar por essa pátria, mesmo que somente no inìcio 

da guerra. Os símbolos nacionais (bandeira e hino) passaram a ser 

ostentados com orgulho, sem contar casos emblemáticos como o ocorrido no 

Rio de Janeiro, em que um membro da rica família Breves se voluntariou 

para a guerra; no Piauì, Jovita Feitosa foi chamada de a Joana D‘Arc 

brasileira ao cortar o cabelo, vestir-se de homem e se apresentar para o 

recrutamento, dizendo que ―queria lutar contra os monstros paraguaios que 

tantas ofensas tinham feito a suas irmãs brasileiras durante a invasão de 

Mato Grosso‖. Tomado "pelo sacrossanto amor do patriotismo‖, Candido 

Fonseca Galvão, um negro livre, arregimentou 30 voluntários que se 

apresentaram para a guerra, retornando dela como alferes honorário. 

Candido estabeleceu-se no Rio de Janeiro e se intitulou Príncipe Obá II 

d‘África. 

 

1 – Sabemos que essa guerra foi desnecessária e devastadora, 

principalmente para nosso vizinho Paraguai. Contudo, o texto acima 

apresenta um aspecto positivo para nós, brasileiros. Que aspecto foi 

esse? 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 2 – Retire do texto três itens que comprovem sua 

resposta. 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

 

História – 8.° Ano 4.° BIMESTRE / 2013 

 

36 

 

MOVIMENTO REPUBLICANO 

 

Vimos que Liberais e Conservadores dominaram o cenário político 

brasileiro ao longo do Segundo Reinado e que suas atitudes, quando no 

poder, eram muito parecidas. A partir de 1870, esses partidos serão 

influenciados por novas ideias (ciência, razão, progresso e república 

federalista). A crise ministerial de 1868 fez surgir no Rio de Janeiro o 

Clube Radical (formado por médicos, fazendeiros, jornalistas, advogados, 

comerciantes, todos liberais descontentes com o Imperador), logo 



transformado em Partido Radical e, em 1870, renomeado Partido Republicano 

do Rio de Janeiro. Em seguida, esse partido político publica no jornal A 

República, o Manifesto Republicano (atacando a Monarquia e enaltecendo a 

República). A agitação republicana, fruto da crise político-econômica do 

governo centralizador de D. Pedro II e das mudanças socioeconômicas da 

segunda metade do século XIX, espalha-se por várias províncias. Assim, em 

1873, nasce em São Paulo, o PRP (Partido Republicano Paulista), formado, 

principalmente, por cafeicultores do Oeste Paulista, interessados em 

defender as ideias federalistas. Ao criar o Clube dos Militares no Rio de 

Janeiro, em 1887, os oficiais do Exército aumentam a pressão sobre o 

frágil governo imperial. 
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1 – Com a ajuda de seu Professor e do dicionário, dê o significado dos 

termos abaixo. a) Monarquia: 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ b) República: 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 2 – Leia, atentamente, os trechos do Manifesto 

Republicano, publicado em 1870, no jornal A República. ―Não há e não pode 

haver representação nacional onde não há eleição livre, onde a vontade do 

cidadão e a sua liberdade individual estejam dependentes dos agentes 

imediatos do poder, que dispõem da força pública. Uma câmara de deputados 

dissolvida à vontade do soberano, e um senado vitalício à escolha do 

soberano não podem constituir de nenhum modo a legítima representação do 

país. A centralização, tal qual existe, (...) mata o estímulo do 

progresso local, suga a riqueza peculiar das províncias (...). A 

autonomia das províncias é, pois, para nós, mais do que um interesse 

imposto pela solidariedade dos direitos e das relações provinciais, é um 

princípio cardeal e solene que inscrevemos na nossa bandeira. O regime da 

federação, baseado, portanto, na independência recíproca das províncias, 

elevando-as à categoria de estados próprios, unicamente ligados pelo 

vínculo da mesma nacionalidade e da solidariedade, dos grandes interesses 

de representação e da defesa exterior, é aquele que adotamos no nosso 

programa (...) 

(Trechos do Manifesto Republicano). 

 

a) Como o documento define federalismo? 

_________________________________________________________________________

________________ 

_________________________________________________________________________

________________ b) Que críticas são feitas ao governo de D. PedroII? 

_________________________________________________________________________

_________________ 

_________________________________________________________________________



_________________ 

_________________________________________________________________________

_________________ 
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OS PROJETOS DA REPÚBLICA E O 15 DE NOVEMBRO 

Um bom número de cafeicultores paulistas, representados pelo Partido 

Republicano Paulista (PRP), defendia o regime republicano, principalmente 

no que se referia à organização de uma federação, pois Por último, não 

podemos esquecer os militares do Exército. Sua defesa da República vinha, 

principalmente, de um outro pensamento: o positivismo de Augusto Comte. 

 

a descentralização lhes daria mais autonomia sobre os 

recursos da Província. Entretanto, sua expectativa era que o regime 

republicano chegasse sem grandes rupturas e sem a participação popular. 

Como D. Pedro II já apresentava uma saúde debilitada, quem sabe a 

 

Comte foi um pensador europeu, dos fins do século XIX, que elaborou uma 

teoria para o desenvolvimento das sociedades, segundo a qual todas elas 

seguem uma linha evolutiva em direção ao progresso – alcançado pelo 

investimento na ciência e na indústria. 

O grande propagador dos ideais positivistas no Brasil foi o professor da 

Escola Militar da Praia Vermelha, Benjamin Constant. Para ele e outros 

militares, era preciso ―salvar a pátria‖ do atraso e guiá-la ao 

progresso, e a República era o regime adequado pois a Monarquia estava 

controlada por uma elite agrária e conservadora. 

 

república não viria ‗naturalmente‘, após sua morte? 

Esses republicanos, também não condenavam diretamente a escravidão. 

Afinal, muitos ainda tinham escravos negros e, além disso, buscavam 

conseguir o apoio de fazendeiros de outras regiões para o movimento 

republicano. Por isso, adotavam uma posição moderada em relação à 

abolição da escravidão. Nas cidades, as camadas médias defendiam, ao 

mesmo tempo, a campanha pela república e pela 

 

abolição. Alguns líderes dos clubes republicanos 

reivindicavam uma república com liderança popular. Para eles, o fim do 

Império deveria ser também o início de uma maior participação política da 

sociedade. 

BENJAMIN CONSTANT 

 

pnld.moderna.com.br 
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OS PROJETOS DA REPÚBLICA E O 15 DE NOVEMBRO 

 

Republicanos aproximaram-se dos militares com o objetivo de articular um 

movimento contra a monarquia. Para isso, buscaram conquistar a adesão do 



Marechal Deodoro da Fonseca, que se mostrava insatisfeito com as ações 

políticas do Imperador e possuía bom diálogo com os jovens oficiais da 

Escola Militar da Praia Vermelha – ―O Tabernáculo da Ciência‖ – e era 

adepto das ideias positivistas. 

 

Assim, selou-se um acordo entre um grupo do Exército e os republicanos 

civis, representados pelos cafeicultores e as camadas médias urbanas. 

 

O golpe estava marcado para o dia 20 de novembro de 1889, mas foi 

antecipado devido a boatos que afirmavam a prisão do Marechal e de 

Benjamin Constant. 

História – 8.° Ano 4.° BIMESTRE / 2013 

velhosamigos.com.br 

 

No dia 15 de novembro, à frente de 500 homens, Deodoro da Fonseca 

derrubou a Monarquia. Ainda nesse mesmo dia, formou-se o Governo 

Provisório. 

 

Estava proclamada, isto é, anunciada, para todos, a 

República. Era 15 de novembro de 1889. 
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O PROCESSO REPUBLICANO 

 

GUERRA DO PARAGUAI 1865-1870 

 

PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA 1889 

 

MOVIMENTO ABOLICIONISTA Intensificado a partir de 1870, culminando na 

abolição em 1888. 

 

PRP-SP (cafeicultores) Oficiais do exército e o grupo médio urbano 

articulam o golpe final. 

 

MOVIMENTO REPUBLICANO Em 1870, nasce o 1º partido e o 1º jornal 

republicano no Rio de Janeiro. 

 

1- Explique como os acontecimentos contidos no esquema acima culminaram 

na Proclamação da República. 

_________________________________________________________________________

____________ 

_________________________________________________________________________

____________ 

_________________________________________________________________________

____________ 

_________________________________________________________________________

____________ 
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―Eu quisera poder dar a esta data a denominação seguinte: 15 de novembro, 

primeiro ano de República; mas não posso infelizmente fazê-lo. O que se 

fez é um degrau, talvez nem tanto, para o advento da grande era. Em todo 

o caso, o que está feito, pode ser muito, se os homens que vão tomar a 

responsabilidade do poder tiverem juízo, patriotismo e sincero amor à 

liberdade. Como trabalho de saneamento, a obra é edificante. Por ora, a 

cor do Governo é puramente militar, e deverá ser assim. O fato foi deles, 

deles só, porque a colaboração do elemento civil foi quase nula. O povo 

assistiu àquilo bestializado, atônito, surpreso, sem conhecer o que 

significava. Muitos acreditaram seriamente estar vendo uma parada. Era um 

fenômeno digno de ver-se. O entusiasmo veio depois, veio mesmo 

lentamente, quebrando o enleio dos espíritos. Pude ver a sangue-frio tudo 

aquilo.‖ 

 

A bandeira acima foi criada para representar nossa República e teve vida 

curta. Ela nos mostra também que o nosso modelo republicano teve grande 

influência de outro país americano. Que país foi esse? 

________________________________ 

 

a) Como o autor caracteriza o novo governo? 

______________________________________________________ 

b) Para o autor, a Proclamação da República foi um movimento democrático 

com grande participação popular? Justifique sua resposta com trechos do 

texto. 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ c) Aristides Lobo concordou com o modo como a 

República foi proclamada? Retire do texto uma frase que justifique sua 

resposta. 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

Glossário: enleio – encanto. História – 8.° Ano 4.° BIMESTRE / 2013 

 

www.wikipedia.com.br 

 

2 - Aristides Lobo foi um jornalista que testemunhou a Proclamação da 

República. Veja o que ele escreveu a respeito desse acontecimento: 
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HINO DA PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA 

 

Seja um pálio de luz desdobrado, Sob a larga amplidão destes céus. Este 

canto rebel, que o passado Vem remir dos mais torpes labéus! Seja um hino 

de glória que fale de esperanças de um novo porvir! (...) Nós nem cremos 



que escravos outrora Tenha havido em tão nobre País... Hoje o rubro 

lampejo da aurora Acha irmãos, não tiranos hostis. Somos todos iguais! Ao 

futuro Saberemos, unidos, levar Nosso augusto estandarte que, puro, 

Brilha, ovante, da Pátria no altar! 

 

biblio.com.br 

 

Medeiros e Albuquerque 

 

Liberdade! Liberdade! Abre as asas sobre nós, Das lutas na tempestade Dá 

que ouçamos tua voz! 

Letra: Medeiros e Albuquerque / Música: Leopoldo Miguez 

 

Leopoldo Miguez 
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SAMBA-ENREDO DA G.R.E.S. IMPERATRIZ LEOPOLDINENSE- 1989 Vem, vem reviver 

comigo amor O centenário em poesia Nesta pátria mãe querida O império 

decadente, muito rico incoerente Era fidalguia e por isso que surgem 

Surgem os tamborins, vem emoção A bateria vem, no pique da canção E a 

nobreza enfeita o luxo do salão, vem viver Vem viver o sonho que sonhei 

Ao longe faz-se ouvir Tem verde e branco por aí Brilhando na Sapucaí E da 

guerra Da guerra nunca mais Esqueceremos do patrono, o duque imortal A 

imigração floriu, de cultura o Brasil A música encanta, e o povo canta 

assim E da princesa Pra Isabel a heroína, que assinou a lei divina Negro 

dançou, comemorou, o fim da sina Na noite quinze e reluzente Com a 

bravura, finalmente O Marechal que proclamou foi presidente Liberdade!, 

Liberdade! Abre as asas sobre nós E que a voz da igualdade Seja sempre a 

nossa voz, Liberdade!, Liberdade! 

 

LIBERDADE, LIBERDADE! ABRE AS ASAS SOBRE NÓS! 

 

escolassamba.multiply.com 

 

marceloguireli.multiply.com 
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1 – Comparando a letra do hino, do samba-enredo e a realidade brasileira 

atual, é possível dizer que somos todos livres e iguais de fato? Cole uma 

reportagem (de jornal ou de revista) ou imagens que comprovem sua 

resposta. 

 

3 – De que forma o samba dialoga com o hino? 

_________________________________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________________________________



___________________ 

_________________________________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________________________________

___________________ 4 – Além de homenagear um importante fato histórico, 

a letra do samba-enredo menciona dois outros grandes momentos históricos 

da segunda metade do século XIX. Quais? 

_________________________________________________________________________

___________________ 
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2 – A que acontecimento histórico, o samba-enredo da Imperatriz 

Leopoldinense faz referência? 

_________________________________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________________________________

___________________ 
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AGORA, É COM VOCÊ 

 

!!! 

http://www.infonet.com.br/deniserambo/ http://www.klepsidra.net/kl 

 

Bandeira Imperial do Brasil (1822 - 1889) Marca da emancipação política 

do Brasil 

 

1 – O que representa o símbolo de número 2? 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 2 – Dê o nome do símbolo número 

3. Explique o que representam as estrelas que ali aparecem e diga como 

podemos identificar os ideais positivistas nele. 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

3 – Observe os símbolos nacionais do Brasil Império acima e compare-os 

com os símbolos republicanos ao lado, apresentando a) as semelhanças: 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ b) as diferenças: 



________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

http://www.klepsidra.net/kl 
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EDUARDO PAES PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO CLAUDIA COSTIN 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REGINA HELENA DINIZ BOMENY SUBSECRETARIA 

DE ENSINO MARIA DE NAZARETH MACHADO DE BARROS VASCONCELLOS COORDENADORIA 

DE EDUCAÇÃO ELISABETE GOMES BARBOSA ALVES MARIA DE FÁTIMA CUNHA 

COORDENADORIA TÉCNICA ILMAR ROHLOFF DE MATTOS CONSULTORIA JAIME PACHECO 

DOS SANTOS ROBERTO ANUNCIAÇÃO ANTUNES ORGANIZAÇÃO JOSÉ DA SILVA SILVEIRA 

TERESA CRISTINA DA SILVA ELABORAÇÃO 

brasilescola.com 

 

CARLA DA ROCHA FARIA LEILA CUNHA DE OLIVEIRA SIMONE CARDOZO VITAL DA 

SILVA REVISÃO DALVA MARIA MOREIRA PINTO FÁBIO DA SILVA MARCELO ALVES 

COELHO JÚNIOR DESIGN GRÁFICO EDIOURO GRÁFICA E EDITORA LTDA. EDITORAÇÃO E 

IMPRESSÃO 

 

DEODORO DA FONSECA, PROCLAMADOR DA REPÚBLICA E NOSSO PRIMEIRO PRESIDENTE. 
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Olá! Querido aluno, Querida Aluna, Você está iniciando o 9.º Ano, um ano 

em que se conclui uma etapa de sua vida escolar. Uma nova etapa se 

iniciará no próximo ano, ao ingressar no Ensino Médio. Época de mudanças. 

Em relação ao estudo de História, vamos também conhecer momentos de 

muitas transformações. Os séculos XIX e XX, por exemplo, foram períodos 

muito agitados. Da disputa europeia por novas áreas a serem ocupadas, na 

Ásia e na África, passando por duas guerras mundiais, o mundo enfrentou 

grandes mudanças que alterariam profundamente o nosso planeta. O Brasil 

também foi palco de grandes transformações. Passamos de um governo 

imperial para um Estado republicano. Convivemos com governos totalitários 

e buscamos o restabelecimento da democracia. E tudo isso, não por acaso, 

numa rapidez impressionante! Vamos realizar essa ―viagem‖? Vai valer a 

pena! 

portalsaofrancisco.com 

 

brasilescola.com 
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Infoescola.com 

 

brasilescola.com 
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Conhecendo o gênero textual: Charge Charge é um texto que pode usar 

linguagem verbal e não verbal. Em geral, tem traços de humor e de 

crítica. O contexto é muito importante na leitura da charge. SAIBA MAIS: 

http://www.acharge.com.br/index.htm http://www.cartunista.com.br/ 

 

Tente reescrever a legenda da ilustração no português atual. 

.........................................................................

.........................................................................

........................................... 

.........................................................................

.........................................................................

........................................... 

.........................................................................

.........................................................................

........................................... 

.........................................................................

.........................................................................

........................................... 
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http://www.opapeldaarte.com.br/ 

 

Algumas charges vêm acompanhadas de uma legenda que pode nos ajudar a 

interpretá-la. Vamos conhecer um pouco mais sobre a nossa charge em 

destaque? Ela retrata o Imperador Dom Pedro II. Autor : Angelo Agostini 

Publicada originalmente em Revista Ilustrada, ano 12, nº 450, 05/02/1887. 

Legenda da ilustração: El Rey, nosso senhor e amo, dorme o sonno 

da...indifferença. Os jornaes, que diariamente trazem os desmandos desta 

situação, parecem produzir em S.M. o efeito de um narcotico. Bem 

aventurado senhor! Para vós o reino do céo e para o nosso povo...o do 

inferno! 
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Agora que você tem mais elementos, responda às questões sobre a charge da 

página anterior. 1- Que personagem aparece na ilustração? 

.........................................................................

.........................................................................

.......................................... 2- Em sua opinião, Angelo 

Agostini estava elogiando ou criticando o imperador? Por quê? 

.........................................................................

.........................................................................

.......................................... 3- Que crítica você considera 

que Angelo Agostini fez a D. Pedro II e a seu governo? 

.........................................................................

.........................................................................

........................................... 

.........................................................................

.........................................................................

........................................... 

http://www.brasilescola.com 



 

A força da imagem A imprensa foi um dos mais poderosos meios de 

comunicação utilizados para criticar o regime imperial. Nela, se 

sobressaíram caricaturistas como Angelo Agostini e sua Revista Ilustrada. 

O humor, presente nas charges e caricaturas publicadas em jornais e 

revistas, tinha grande impacto social e político, já que gerava protestos 

e apoios: em resumo, formava a opinião pública. As charges e as 

caricaturas são uma linguagem de fácil comunicação com o público. Não se 

pode negar que a charge ao lado, que mostra D. Pedro II sendo derrubado 

do trono, produz um efeito mais direto do que mil palavras contra o 

governo imperial. 

D. PEDRO II E A MONARQUIA DESEQUILIBRADOS Angelo Agostini, charge 

extraída da Revista Ilustrada. 21 de janeiro de 1882. 
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Que tal conhecer mais sobre Angelo Agostini, importante desenhista e 

caricaturista que viveu no Brasil no final do século XIX e início do XX? 

Faça um levantamento de sua biografia, das revistas que ele publicou, dos 

personagens que ele criou, das causas que ele defendeu ou que combateu, 

utilizando o desenho como forma de expressão. Você poderá descobrir muita 

coisa interessante! Para ajudá-lo na pesquisa, alguns sites: 

• http://www.itaucultural.org.br Enciclopédia Itaú Cultural – Artes 

Visuais • http://www.unicamp.br/cecult/resenhas_vh/resenha_poetadolapis • 

http://www.bigorna.net/index.secao=biografias 

ANGELO AGOSTINI 

 

http://1.bp.blogspot.com 
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A PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA NO BRASIL As ideias de República no Império 

Apesar de o projeto de instituição de uma república estar presente desde 

1822, o tema ganharia novo impulso na década de 1870, com a criação do 

Partido Republicano e com a divulgação do Manifesto Republicano. O 

documento atacava as instituições políticas do Império, o poder do 

Imperador e o Senado Vitalício. Apesar de presente em quase todas as 

províncias do Brasil, o movimento republicano era muito heterogêneo. No 

Rio de Janeiro, por exemplo, eram em setores da classe média que o 

movimento em defesa da liberdade, dos direitos individuais e da 

libertação dos escravos era mais representativo. Já em São Paulo, a 

campanha republicana reunia, em sua maioria, cafeicultores, para os quais 

a instauração da república significava colocar o governo a serviço de 

seus interesses. As diferentes ideias de República A palavra república 

possuìa significados diferentes na primeira metade do século XIX. • 

República era compreendida como o regime político em que o bem comum (de 

todos), a lei e a constituição são mais importantes que os interesses 

individuais; • O conceito de república estava também associado a um 

governo eleito por um tempo determinado (mandato); • Ou, como na Europa 

da época, a noção de república estaria identificada a um território 

regido pelas mesmas leis ou submetido ao mesmo governante. 

 

AS CRISES DO IMPÉRIO 

 



O MOVIMENTO ABOLICIONISTA E OS FAZENDEIROS 

Desde meados do século XIX, a escravidão se apresentava como um regime de 

trabalho contrário a determinados interesses dentro e fora do nosso país. 

Havia a pressão de intelectuais, de fazendeiros de café paulistas e até 

mesmo de setores do Exército e da classe média. O governo imperial, 

avaliando a escassez de escravos e respeitando a propriedade de escravos 

pelos senhores, propôs uma emancipação gradual e com indenização. 

Diferentes leis foram criadas com o objetivo de realizar essa transição. 

 

Visite o site: www.educopédia.com.br 
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A partir de 1870, com o fim da Guerra do Paraguai, o governo de D. Pedro 

II passou a enfrentar uma série de crises, tanto com o Exército, quanto 

com a Igreja Católica, que iriam abalar as estruturas do Império. 

Somaram-se a esses fatos as transformações que andavam ocorrendo na 

sociedade brasileira, tais como o fim da escravidão e o fato de os 

grandes cafeicultores exigirem que aumentasse sua participação na 

política do país. 
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ABOLIÇÃO DA ESCRAVATURA 

1850 1871 1885 1888 

 

Lei Eusébio de Queirós (fim do tráfico negreiro) 

 

Lei do Ventre Livre (liberdade para filhos de escravos nascidos a partir 

desse ano) 

 

Lei dos Sexagenários (liberdade para escravos maiores de 60 anos) 

 

Lei Áurea (abolição da escravatura) 

 

Observe a linha do tempo sobre o processo de abolição da escravatura. 

Leia os enunciados e complete as afirmativas. a) O primeiro passo para a 

abolição da escravatura foi a assinatura da Lei 

.................................................................. que 

marcou o fim do tráfico negreiro. b) Com a assinatura da Lei 

......................................... , concluiu-se o processo 

abolicionista, tornando ilegal a escravidão no Brasil. c) A Lei 

.............................................. libertou os filhos de 

escravos nascidos a partir de 

................................................. . 
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FIQUE LIGADO!!! 

O movimento abolicionista estava aliado ao movimento republicano porque 

muitos defensores do regime republicano viam a escravidão como uma das 

―velhas‖ estruturas do Império que deveriam ser substituìdas. Desta 

forma, já em meados do século XIX, muitos fazendeiros, diante das novas 

leis, resolveram libertar seus escravos, propondo-lhes que permanecessem 

no trabalho da lavoura até o fim da transição. Como a situação já 



começava a sair do controle, o governo imperial promulgou, no dia 13 de 

maio de 1888, a Lei Áurea, que pôs fim à escravidão no Brasil. 
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Recapitulando... 

1- O texto abaixo foi escrito por Joaquim Nabuco (1849-1910), diplomata, 

historiador e jornalista pernambucano. Leia- o texto e, a partir do que 

você estudou, responda ao que se pede. ―Porque a escravidão, assim como 

arruína economicamente o país, impossibilita o seu progresso material, 

corrompe-lhe o caráter, desmoraliza-lhe os elementos constitutivos, (...) 

desvia os capitais de seu curso natural, afasta as máquinas, excita o 

ódio entre as classes, produz aparência ilusória de ordem (...).‖ NABUCO, 

Joaquim. O abolicionismo. Petrópolis: Vozes, 1988. p. 123. a) Qual a 

opinião de Joaquim Nabuco sobre a escravidão? 

.........................................................................

.........................................................................

............................................. 

.........................................................................

.........................................................................

............................................. 

.........................................................................

.........................................................................

............................................. b) O que Joaquim Nabuco 

quis dizer com a expressão ―excita o ódio entre as classes‖? 

.........................................................................

.........................................................................

............................................ c) Em sua opinião, que 

interesse tinha o Movimento Republicano ao unir-se ao Movimento 

Abolicionista ? 

.........................................................................

.........................................................................

............................................ 

.........................................................................

.........................................................................

............................................ Ao contrário do que diziam 

os escravistas, o fim do trabalho escravo não trouxe qualquer crise à 

economia brasileira. Na verdade, a crise já existia, mas somente em 

setores decadentes como os engenhos do nordeste brasileiro e a lavoura do 

Vale do Paraíba, por exemplo. Os cafeicultores do Oeste Paulista já 

vinham se adaptando às mudanças econômicas ocorridas no Brasil e, por 

isso, estavam há algum tempo deixando de utilizar mão de obra escrava, 

dando lugar ao trabalhador assalariado brasileiro e imigrante. Para os 

recém-libertos, a abolição não trouxe os benefícios esperados. Eles não 

receberam terra para plantar e nenhum tipo de ajuda do governo. Parte 

deles negociou sua permanência na fazenda em troca de modestos salários. 

Muitos foram para as cidades, em busca de emprego. Os empresários, porém, 

preferiam dar emprego aos imigrantes europeus. Diante disso, os libertos 

foram obrigados a aceitar os piores serviços, os mais baixos salários e 

conviver com um racismo silencioso, violento e sempre presente. 
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Para você e seus colegas de turma refletirem. Teria sido realmente 

necessária a escravidão? Que herança ela nos deixou? E a população negra 

e mestiça, conseguiu obter uma liberdade verdadeira? Converse com seu 

Professor. Ele vai auxiliar você. A REPÚBLICA É PROCLAMADA! 

O Partido Republicano, percebendo o momento de crise pelo qual passava o 

Império, passou a divulgar suas ideias em jornais e revistas, defendendo 

a implantação imediata de uma República. A partir daí, foram criados 

clubes republicanos em todo o país. No dia 15 de novembro de 1889, o 

Marechal Deodoro da Fonseca, acompanhado de 600 homens, ocupou o Quartel 

General e o Ministério da Guerra. Nesse momento, o ministério foi deposto 

e a República foi proclamada na Câmara Municipal no Rio de Janeiro. D. 

Pedro II, não tendo como organizar a resistência, partiu dois dias 

depois, com toda a família, para o exílio na França, de onde jamais 

retornaria ao Brasil. 

CADÊ O POVO? 

 

A Proclamação da República brasileira teve um fato interessante que 

merece ser abordado: a falta de participação popular. A população não foi 

consultada pelos republicanos e muito menos convidada a participar do 

movimento. Aliás, foi o Exército quem praticamente controlou todo o 

movimento sem informar ao povo as suas intenções. Mais uma vez, o povo 

foi deixado à margem do processo. Como bem analisou o cientista político 

e historiador José Murilo de Carvalho – o povo assistiu bestializado à 

proclamação. 
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Glossário: bestializado – bobo, abobalhado, sem entender nada. 
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DETALHE DO QUADRO ―A PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA‖, POR BENEDITO CALIXTO. 

1893. 

 

http://educarbrasil.org.br 

 

Com a proclamação da República, foram substituídos os símbolos do Estado. 

 

A primeira bandeira republicana, criada por Rui Barbosa, usada entre 15 e 

19 de novembro de 1889. 

 

Foi criada uma nova bandeira, em 19 de novembro, com o lema ―Ordem e 

Progresso―. 

Imagens: www.infoescola.com 

 

Recapitulando... 

1- Observe a primeira bandeira republicana. Que bandeira de outro país 

ela lembra? 

.........................................................................

.................. 

.........................................................................

.................. 
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http://www.dezenovevinte.net 

 

2. Observe, ao lado, o quadro alusivo à Proclamação da República, de 

autoria de um pintor popular baiano. 

 

c b a 

 

Em primeiro plano, uma figura feminina, representando a República, recebe 

das mãos de Deodoro a bandeira nacional. Deodoro está acompanhado por 

várias pessoas que, de costas para D. Pedro II, apresentam-se à República 

que, sentada embaixo de uma palmeira, recebe o grupo e a bandeira. Ao 

fundo, o Imperador Pedro II acena em despedida ao povo presente na sacada 

do prédio. 

 

a b 

 

c 

 

d 

 

Na parte inferior do quadro, aparecem figuras de crianças e de mulheres 

conversando. 

 

d 

 

10 

 

Observe , novamente, o quadro da página anterior e responda. a) Qual a 

atitude dos personagens situados à frente da figura feminina que 

representa a República? 

.........................................................................

.........................................................................

....................................... 

.........................................................................

.........................................................................

....................................... b) Segundo o quadro, que atitude 

esses personagens tomaram diante da despedida do imperador? 

.........................................................................

.........................................................................

........................................ 

.........................................................................

.........................................................................

....................................... c) Tratando-se de uma alegoria, a 

pintura não retrata um fato real. Em sua opinião, que mensagem o pintor 

quis passar com esse quadro? 

.........................................................................

.........................................................................

........................................ 

.........................................................................

.........................................................................

........................................ 

 

A PRIMEIRA CONSTITUIÇÃO REPUBLICANA O que é uma CONSTITUIÇÃO? É um 

conjunto de leis que estabelece os direitos e os deveres dos cidadãos. 



TIPOS DE CONSTITUIÇÃO Uma constituição pode ser promulgada ou outorgada. 

• Uma Constituição promulgada é aquela que resulta das discussões de toda 

a sociedade, seja através de entidades de representação de determinados 

setores, seja pelo trabalho da Assembleia Constituinte, que também 

representa a sociedade através dos deputados. • Outorgada é a 

Constituição imposta pelo Governo, e toda a sociedade é obrigada a 

cumprir suas determinações sem ter participado de sua elaboração. Ao 

pensarmos em uma CONSTITUIÇÃO PROMULGADA, ela parece contemplar as 

necessidades de toda a sociedade, não é mesmo? Nossa primeira 

constituição republicana, mesmo sendo promulgada, era muito limitada. Na 

verdade, não representava os anseios de toda a sociedade, mas apenas de 

parte dela, ou seja, dos grupos que se encontravam no poder (militares e 

grandes fazendeiros). 
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A primeira Constituição da República brasileira foi elaborada por uma 

Assembleia Constituinte, formada, em sua maioria, por representantes de 

senhores de terras e de militares e promulgada em fevereiro de 1891. A 

maiores de 21 anos, do sexo masculino, alfabetizados, ou seja, somente 

República Federativa, os Estados Unidos do Brasil As antigas províncias 

passaram à condição de estado e ganharam autonomia para promulgar sua 

própria constituição, fazer empréstimos no exterior e eleger seu 

com mandato de 4 anos, sem direito à reeleição. 

 

http://www.brasilescola.com 

 

JURAMENTO CONSTITUCIONAL ÓLEO DE AURÉLIO FIGUEIREDO MUSEU DA REPÚBLICA, 

RIO DE JANEIRO, 1891. 

 

A Constituição criava, assim, uma república presidencialista, federativa 

e liberal, permitindo que os governantes dos estados tivessem autonomia 

suficiente para legislar de acordo com seus interesses. O QUE A 

CONSTITUIÇÃO TEM A VER COMIGO? Procure conhecer a constituição brasileira 

atual. Para isso, vá à Sala de Leitura ou ao Laboratório de Informática e 

leia um artigo que você considere interessante. Depois, faça uma 

comentário. Apresente, então, para a turma. Seu Professor vai auxiliá-lo, 

como sempre. Sugestões de sites: www.planalto.gov.br/constituição 

www.senado.gov.br/legislacão/constituição 

www.suapesquisa.com/oqueeconstituição 
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Recapitulando... 

1- Complete os espaços com informações retiradas do texto: a) 

Constituição é 

.........................................................................

.........................................................................

.................. b) Uma constituição pode ser do tipo 

............................................................. ou 

.................................................................. c) Uma 

constituição ....................................................... é 

imposta pelo Estado. Todos são obrigados a cumprir suas determinações, 

mas a sociedade pouco ou nada participa de sua elaboração. d) A 

constituição que é estabelecida, após discussões com a sociedade e/ou por 

seus representantes eleitos numa Assembleia Constituinte, é considerada 

.........................................................................

....................................................... 2- Escreva quatro 

características da Constituição Brasileira, promulgada em 1891. a) 

.........................................................................

.........................................................................

....................................... b) 

.........................................................................

.........................................................................

....................................... c) 

.........................................................................

.........................................................................

....................................... d) 

.........................................................................

.........................................................................

....................................... 
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A Constituição Federal em vigor foi promulgada em 1988. Muitos 

brasileiros, no entanto, ainda não sabem, exatamente, o que ela lhes 

garante. E você? Sabe? Que tal responder às perguntas sobre a lei máxima 

do país e conhecer alguns direitos e deveres de todo cidadão brasileiro? 

Visite o site da revista Ciência Hoje no endereço eletrônico 

http://chc.cienciahoje.uol.com.br/jogos/lei-em-jogo e participe do jogo A 

LEI ESTÁ EM JOGO. Teste seus conhecimentos! 

 

http://www.brasilescola.com 

 

A CONSTRUÇÃO DA REPÚBLICA NO BRASIL A República construída em nosso país 

atendia a determinados interesses. O primeiro período de nossa história 

republicana foi marcado pela presença dos militares. Da proclamação da 

República até o ano de 1894, tivemos dois presidentes militares. As 

fardas comandam a República Como você viu nas páginas anteriores, o 

Marechal Deodoro da Fonseca foi nosso primeiro presidente e o Marechal 

Floriano Peixoto, o segundo. Este período ficou conhecido como República 

da Espada. Veja, ao lado, o motivo dessa denominação. 

REPÚBLICA DA ESPADA: REFERÊNCIA FEITA AO PREDOMÍNIO DE MILITARES NO 

PODER. 

 

http://www.brasilescola.com 



 

Podemos dividir a República da Espada da seguinte forma: 
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GOVERNO PROVISÓRIO (1889 a 1891) 

 

PRESIDÊNCIA DE DEODORO DA FONSECA (fevereiro a novembro de 1891) 

 

PRESIDÊNCIA DE FLORIANO PEIXOTO (1891 a 1894) 

 

Apesar de Deodoro ter sido eleito, a maioria do Congresso Nacional não 

apoiava nem o presidente, nem seu ministério. Os deputados temiam que 

Deodoro assumisse atitudes ditatoriais e, para evitar que isso ocorresse, 

apresentaram projeto de lei propondo a redução dos poderes do presidente. 

Apesar de não ter esse direito, Deodoro dissolveu o Congresso, aumentando 

a insatisfação dos deputados e senadores. Além disso, censurou a imprensa 

e ordenou a prisão de seus principais opositores. Diante dessas medidas, 

a Marinha se rebelou e ameaçou bombardear a cidade do Rio de Janeiro, 

caso o presidente não renunciasse. Foi a Primeira Revolta da Armada. 

Diante da possibilidade de uma guerra civil, Deodoro decidiu renunciar em 

novembro de 1891. 
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O segundo presidente da República, Marechal Floriano Peixoto, já assumiu 

o poder numa atmosfera de discórdia. Floriano agiu com autoritarismo, 

reprimindo os opositores de seu governo e consolidando a República, o que 

lhe rendeu o apelido de ―Marechal de Ferro‖. Dentre os conflitos 

ocorridos, é importante destacar a Segunda Revolta da Armada (1893), 

movimento organizado por oficiais da Marinha que ameaçavam bombardear a 

cidade do Rio de Janeiro, caso não fossem convocadas novas eleições 

presidenciais. Os revoltosos foram violentamente reprimidos e acabaram se 

dirigindo para o Sul do Brasil, juntando-se a uma outra rebelião contra o 

governo de Floriano: a Revolução Federalista (1893-1895). Em 1894, o 

paulista Prudente de Morais foi eleito o primeiro presidente civil da 

República. Sua eleição encerra a chamada República da Espada. 

 

http://www.brasilescola.com 

 

Floriano Peixoto e a Revolta da Armada numa ilustração de Angelo Agostini 

 

Que tal conhecer a Revolução Federalista, também iniciada no Governo de 

Floriano Peixoto? 
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Visite os sites. http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/revolta-

federalista/revolta-federalista http://educacao.uol.com.br/historia-

brasil/revolucao-federalista-dois-anos-e-meio-de-guerra-civil-no-sul-do-

brasil. 

 

1- Faça, em seu caderno ou em folha de papel ofício, um quadro-resumo dos 

movimentos ocorridos nos primeiros anos da República. Veja a sugestão de 

modelo: 

 



Revolta 

 

Onde ocorreu? 

 

Quando ocorreu? 

 

Por que ocorreu? 

 

Como terminou? 

 

Quais as consequências? 

 

Ex.: Revolta da Armada 
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Ex.: Revolução Federalista 

 

2- Complete a linha do tempo com os principais fatos ocorridos nos 

primeiros anos da República. 

1889 1891 1893 1894 

 

Proclamação da República 

 

..................................................... 

..................................................... 

 

...................................................................... 

...................................................................... 

...................................................................... 

...................................................................... 

..................................................................... 

 

...................................................................... 

...................................................................... 

...................................................................... 

...................................................................... 

..................................................................... 

 

3- Responda: a) Por que os primeiros anos da República no Brasil ficaram 

conhecidos como República da Espada? 

.........................................................................

.........................................................................

............................................ 
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b) O que levou Floriano Peixoto a ficar conhecido como o ―Marechal de 

Ferro‖? 

.........................................................................

.........................................................................

............................................ c) Em sua opinião, a 

política dos primeiros anos da República atendia aos interesses de que 

grupo social? 

.........................................................................



.........................................................................

............................................ d) Como terminou o governo 

do Marechal Deodoro da Fonseca? 

.........................................................................

.........................................................................

............................................ e) Por que a Marinha 

revoltou-se, duas vezes, contra o governo dos marechais que se 

encontravam no poder? Como foram chamadas essas revoltas? 

.........................................................................

.........................................................................

............................................. 

.........................................................................

.........................................................................

.............................................. 

.........................................................................

.........................................................................

.............................................. 

.........................................................................

.........................................................................

.............................................. 
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NA REPÚBLICA DOS CORONÉIS QUEM MANDA É O CAFÉ A presidência de Prudente 

de Morais (1894-1898) inaugurou a preponderância dos interesses dos 

cafeicultores no período republicano. Deste momento até 1930, os grandes 

estados – São Paulo e Minas Gerais, principalmente, assumiram a liderança 

política de nosso país. Esta hegemonia é caracterizada pela domínio 

político dos fazendeiros, especialmente de café, sobre os demais grupos 

sociais. Os fazendeiros se ligavam aos governadores (ou presidentes) dos 

estados, aos deputados e aos senadores, que formavam as oligarquias 

estaduais. Isto ocorreu porque as estruturas política, econômica e social 

estavam ligadas ao predomínio da economia agrária. 

 

Observe a charge de Alfredo Storni, publicada na revista Careta, de 11 de 

novembro de 1926. Nela aparecem dois gigantes, com os nomes de São Paulo 

e Minas Gerais escritos nos uniformes. Na calça do pequeno está escrito 

Sergipe. Na placa, sob a porta, lê-se a inscrição NOVO GOVERNO. 1- Por 

que São Paulo e Minas são chamados pelo chargista de graúdos? 

.........................................................................

..................................... 

.........................................................................

..................................... 2- Por que o personagem Sergipe é 

chamado de pequeno? 

.........................................................................

..................................... 

.........................................................................

..................................... 3- Que crítica o chargista faz com 

esse desenho? 

.........................................................................

..................................... 

.........................................................................

..................................... 

 



http://cdn.c.photoshelter.com/ 
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O PEQUENO: − Há um lugarzinho para mim nesse team? OS GRAÚDOS: − Tem 

paciência, mas o scratch está completo com elementos de São Paulo e 

Minas. 

 

Glossário: hegemonia - supremacia, domínio, preponderância; oligarquia - 

governo exercido por poucos indivíduos ou por famílias poderosas; team - 

time; cratch - equipe. 

 

A POLÍTICA DOS GOVERNADORES A política dos governadores era um acordo que 

objetivava o apoio mútuo entre o Governo Federal e as oligarquias 

dominantes nos estados. Para saber como funcionava esse acordo político, 

acompanhe o esquema ao lado: 1 - Havia uma troca de ―favores polìticos e 

financeiros‖ entre o presidente da República e os governadores dos 

estados. 2 - Isto fortalecia os governadores e as oligarquias dominantes 

em cada estado e garantia o apoio destas ao governo federal. 3 - As 

oligarquias estaduais, por sua vez, negociavam o apoio político em troca 

de favores com os grupos políticos dominantes nos municípios – os 

chamados coronéis. 4 - Os coronéis controlavam as eleições municipais, 

por meio da troca de favores ou mesmo da violência junto aos eleitores. 5 

- Os eleitores, assim pressionados, votavam nos candidatos indicados 

pelos coronéis. Esse tipo de ação ficou conhecida como ―coronelismo‖. 

 

ESQUEMA DA POLÍTICA DOS GOVERNADORES E DO CORONELISMO 

Autor: José S Silveira 

 

Governo Federal 

Presidente da República 1 Favores Apoio 2 

 

Governos Estaduais Oligarquias 

3 Favores Apoio voto 

 

Governos municipais Coronéis 
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Favores 

 

Violência 

 

Controle do Povo 

 

5 

 

Quais as principais consequências da política dos governadores? A 

primeira, foi o fortalecimento do coronel local que se tornava o 

verdadeiro ―dono do municìpio‖, contando com o apoio das autoridades – 

prefeito, vereadores, delegados, juízes, promotores e líderes religiosos. 



Controlando o município, o coronel podia oferecer favores aos eleitores 

locais como roupas, comida, empregos públicos e proteção. Esta prática 

política é chamada de clientelismo. Nos períodos de eleição, os 

dependentes do coronel votavam nos candidatos apoiados e indicados por 

ele. Essa coerção da escolha ficou conhecida como ―voto de cabresto‖, ou 

seja, voto imposto pelo poder local. Esses e outros procedimentos ilegais 

como ameaça aos eleitores por capangas dos coronéis e utilização do 

registro eleitoral de pessoas já falecidas, permitiram a manutenção das 

oligarquias rurais no poder durante a Primeira República. 
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A segunda consequência se refere à predominância de São Paulo e de Minas 

Gerais entre os demais estados, a ponto de terem controlado os acordos 

para a sucessão presidencial durante mais de 30 anos, na chamada política 

do café com leite. A POLÍTICA DO CAFÉ COM LEITE De 1894 a 1930, o modelo 

político da República beneficiava os interesses ligados à agroindústria 

cafeeira. O povo chamava a preponderância de São Paulo e Minas Gerais, no 

revezamento do cargo de Presidente da República, de Política do Café com 

Leite, porque dizia que de São Paulo vinha o café e de Minas vinha o 

leite. Neste período, apenas três presidentes da República não foram nem 

paulistas nem mineiros. Observe a charge e responda. 1- Faça uma 

descrição da charge. 

.........................................................................

.................................... 

.........................................................................

.................................... 

.........................................................................

.................................... 

.........................................................................

.................................... 2- Nas roupas ou nos chapéus das 

pessoas está escrito o nome dos estados brasileiros. Que estados estão ao 

lado da cadeira onde se lê ―Presidência do Brasil‖ ? 

.........................................................................

.................................... 3- Por que esses estados estão com 

seus nomes em destaque? 

.........................................................................

.................................... 

.........................................................................

.................................... 4- Qual a atitude dos demais 

personagens da charge? Observe o que está escrito nas camisas. 

.........................................................................

.................................... 

.........................................................................

.................................... 

.........................................................................

.................................... 5- Em sua opinião, o que o 

desenhista quis demonstrar? 

.........................................................................

.................................... 

.........................................................................

.................................... 6- Escreva um título para essa 

charge. 

.........................................................................



.................................... 

.........................................................................

.................................... 

.........................................................................

.................................... 

http://2.bp.blogspot.com 
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CHARGE PUBLICADA NA REVISTA CARETA, ANO 18, Nº 897, 29/08/1925. 

 

7- Que mecanismos explicam a permanência das oligarquias agrárias 

dominando a política brasileira na Primeira República? 

.........................................................................

.........................................................................

........................................... 

.........................................................................

.........................................................................

........................................... 8- Como funcionava a política 

dos governadores? 

.........................................................................

.........................................................................

........................................... 

.........................................................................

.........................................................................

........................................... 

.........................................................................

.........................................................................

........................................... 9- O que foi a política do 

café com leite? 

.........................................................................

.........................................................................

........................................... 

.........................................................................

.........................................................................

........................................... 10- Observe as charges abaixo 

e escreva um título para cada uma, explicando o que você entendeu a 

respeito delas. 

1 1 ........................................... 

........................................... 

........................................... 

http://4.bp.blogspot.cm 

 

3 

 

2 

 

2 .......................................... 

.......................................... 

.......................................... 4 4 3 

.......................................... 

.......................................... 



.......................................... 4 

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 

Político Eleitor 
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O RIO DE JANEIRO DA BELLE EPOQUE Nas primeiras décadas da República, 

cidades como o Rio de Janeiro e São Paulo passaram por grandes 

transformações em seu espaço urbano. O principal objetivo dessas reformas 

era adequar essas cidades à modernidade, seguindo os padrões estéticos 

estrangeiros, principalmente o modelo parisiense. No início do século XX, 

no centro da cidade do Rio de Janeiro, ainda havia muitas ruas estreitas, 

sem esgoto e sem água encanada. Grande parte da população morava em 

cortiços ou em ―casas de cômodos‖ (moradias coletivas). As condições de 

vida da maior parte da população eram muito precárias e deixavam as 

pessoas sujeitas a toda espécie de doenças, como a peste bubônica, a 

varíola e a febre amarela. O governo utilizava, como justificativa para 

realizar a reforma urbana, a necessidade do combate às doenças. 

 

classicalpursuits.com 

 

O Rio do ―BOTA-ABAIXO‖ Em 1902, Rodrigues Alves assumiu a presidência do 

Brasil, iniciando o projeto de modernização da cidade do Rio de Janeiro, 

que era a capital da República. Seu objetivo era tornar o Rio uma Paris 

tropical. Afinal, naquela época, a capital francesa era o grande símbolo 

de beleza e modernidade no mundo inteiro. Para realizar esse projeto, 

nomeou Francisco Pereira Passos como prefeito da capital brasileira. 

Pereira Passos impulsionou a reforma do espaço urbano, colocando abaixo 

os antigos cortiços e sobrados, que deram lugar a novas avenidas e 

construções de estilo europeu. Os habitantes mais pobres foram obrigados 

a buscar moradias em lugares mais distantes (os subúrbios). Morros 

próximos ao centro da cidade também se tornaram uma alternativa de 

moradia (inclusive um morro denominado de Morro da Favela), porque 

ficavam mais próximos ao local de trabalho das pessoas, aumentando a 

população das primeiras favelas. 
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O Rio de Janeiro da BELLE EPOQUE marca, sem dúvida, uma nova configuração 

para a cidade do Rio de Janeiro. Mas cabe aqui, colocar algumas questões: 

reforma criou um 

espaço urbano melhor para toda a população da cidade do Rio de Janeiro ? 

Vamos observar a charge abaixo e refletir. 

www.imagemcultural.com 



 

Complete: 

 

Na foto acima, um cortiço no centro do Rio de Janeiro. 

 

1- A charge retrata o prefeito 

.........................................................................

.................................................................... com 

uma picareta na mão, em alusão à 

.........................................................................

................................................... 2- Observe mais 

atentamente a charge. De que forma você acha que o autor procurou 

retratar a reforma urbana? 

.........................................................................

.........................................................................

......................................... 

.........................................................................

.........................................................................

........................................ 3- A que período histórico a 

charge está relacionada? 

.........................................................................

.........................................................................

......................................... 

.........................................................................

.........................................................................

......................................... 4- Pesquise e responda: O que é 

um ―cortiço‖? Sugestão de site: www.infoescola.com. 

.........................................................................

.........................................................................

......................................... 

.........................................................................

.........................................................................

......................................... 

.........................................................................

.........................................................................

......................................... 

.........................................................................

.........................................................................

......................................... 
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ESPAÇO PES 

 

UISA 

ATIVIDADE 2 Com um colega, ou em grupo, faça uma pesquisa sobre o ―Morro 

da Favela‖. Procure descobrir por que as comunidades que se formaram nos 

morros da nossa cidade ficaram conhecidas por ―favelas‖. Em vários 

textos, que retratam esta época, encontramos relatos sobre a proibição da 

execução do samba através de um decreto governamental. Procure descobrir 



em sua pesquisa por que isso ocorreu. Por que esta expressão musical não 

era bem vista naquele período? Ao final de sua pesquisa, faça um painel 

com os trabalhos e, se possível, traga registros como fotografias, 

entrevistas e, quem sabe, seu grupo não apresenta alguns sambas daquela 

época? 

www,portalsaofrancisco.com.br 
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ATIVIDADE 1 a) Na foto acima, vemos uma imagem do Morro de Santo Antonio. 

Que tal ir à Sala de Leitura ou ao Laboratório de Informática para 

pesquisar sobre a localização desse morro? b) Descreva o que você vê na 

foto. c) Aproveite e descubra quem foi Augusto Malta. Faça uma seleção de 

fotos deste fotógrafo sobre o Rio de Janeiro. Ao terminar, imprima as 

fotos e escreva um texto, explicando sua seleção (o porquê da sua 

escolha). Sugerimos a realização da atividade em dupla e uma exposição 

dos trabalhos. Combine tudo com o seu Professor. 
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Sugestões de sites para pesquisa: www.armazenzinho.com.br 

www.brasilescola.com www.infoescola.com www.samba-choro.com.br 

www.rio.rj.gov.br/arquivo/publicacoes 

 

MOVIMENTOS SOCIAIS NA PRIMEIRA REPÚBLICA: URBANOS E RURAIS 

Como vimos, as transformações pelas quais a cidade do Rio de Janeiro 

passou, atenderam aos interesses de determinados setores da sociedade. Já 

dissemos que, ao invés de buscar um planejamento para a cidade, por meio 

de políticas públicas como, por exemplo, saneamento básico, a saída foi 

desapropriar os terrenos onde se localizavam os cortiços e as casas de 

cômodo. É importante destacar que o governo não apresentou à população 

alternativas de um plano de habitação popular. Um dos argumentos 

utilizados pelas autoridades da época, como justificativa para alargar as 

ruas e acabar com as moradias, consideradas insalubres, foi a preocupação 

com a proliferação de doenças como a peste bubônica e a varíola. Para que 

essas doenças não continuassem a se espalhar com tanta rapidez, o governo 

decidiu adotar medidas sanitárias para conter as epidemias que eram uma 

realidade. Com este objetivo, o prefeito Pereira Passos entregou ao 

médico sanitarista Oswaldo Cruz a responsabilidade do controle das 

doenças que assolavam a cidade. Dentre as medidas que foram adotadas, 

estavam as visitas domiciliares das forças policiais para vacinar as 

pessoas, usando, inclusive, métodos violentos. Essa atitude provocou uma 

grande revolta na população, surgindo, assim, a Revolta da Vacina no Rio 

de Janeiro, em 1904. 

 

http://cafehistoria..ning.com/photo 

 

DEMOLIÇÕES PARA A CONSTRUÇÃO DA AVENIDA CENTRAL, ATUAL AVENIDA RIO BRANCO 

(1904-1905). JOÃO MARTINS TORRES 

 

Visite o site: www.educopédia.com.br 
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A REVOLTA DA VACINA Em 1904, a aprovação do projeto de vacinação 

obrigatória contra a varíola acendeu o estopim da revolta popular, que 

culminou em novembro do mesmo ano, com a Revolta da Vacina. Durante mais 

de uma semana, a população enfrentou a polícia nas ruas, organizando 

barricadas e quebraquebras, incendiando carros e bondes. O governo, 

sentindo-se pressionado, chegou a dar ordens para que navios da Marinha 

se posicionassem, ameaçando os revoltosos. Algumas lideranças foram 

presas. Por fim, diante da resistência da população, o governo decidiu 

rever a obrigatoriedade da vacina. 
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Para saber mais, acesse o endereço 

http://www.ccs.saude.gov.br/revolta/revolta.html 
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ASPECTO DA PRAÇA DA REPÚBLICA NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 1904. 

 

ccms.saude.gov.br 

 

Recapitulando... 

 

3- ―A ampla reforma promovida pelo prefeito Pereira Passos, no inìcio do 

século XX, foi o ponto de partida para a construção de um imaginário 

baseado na inversão do conceito de subúrbio no Rio de Janeiro. Na então 

recémdeclarada capital da República, a chegada de ex- escravos e o ‗bota-

abaixo‘ de Pereira Passos colaboraram com o povoamento da região no 

entorno das estações de trem e com o surgimento das primeiras favelas.‖ 

(Adaptado de: O Globo de 27/10/2012.) 

 

a) Explique o que foi o ―bota-abaixo‖. 

.........................................................................

........... 

.........................................................................

........... 

.........................................................................

........... 

.........................................................................

........... 

.........................................................................

........... 

.........................................................................

........... b) Em sua opinião, a política de habitação e qualidade de 

vida da população se modificou? Construa uma frase que sirva de argumento 

para a sua resposta. Peça auxílio aos colegas e ao seu Professor, se 

considerar necessário. 

.........................................................................

........... 

.........................................................................



........... 

.........................................................................

........... 

.........................................................................

........... 

.........................................................................

........... 

.........................................................................

........... 

 

1- Onde e quando começou a Revolta da Vacina? 

.........................................................................

........................... 2- Por que ocorreu a Revolta da Vacina? 

.........................................................................

............................ 

.........................................................................

............................. 

.........................................................................

............................. 

.........................................................................

............................. 

.........................................................................

............................. 

.........................................................................

............................. 

 

Visite o site: www.educopédia.com.br 
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EXCLUSÃO: MARCA DOS PRIMEIROS TEMPOS DA REPÚBLICA NO BRASIL A 

Constituição de 1891 pouco regulamentava sobre as questões sociais. Por 

isso, o destino dos mais pobres permaneceu nas mãos da classe dominante. 

Sem direitos reconhecidos como cidadãos da República, operários e 

camponeses manifestaram-se em movimentos urbanos e rurais que contestaram 

o modelo político vigente no Brasil. Nas primeiras décadas do século XX, 

a questão da exclusão vai acompanhar as principais discussões da Primeira 

República. Isso fica muito claro na reação das autoridades em relação aos 

movimentos que surgiram na época. Apesar das transformações que haviam 

ocorrido nas quatro primeiras décadas, após a proclamação da República, o 

Brasil do início da implantação do regime republicano continuou sendo um 

país rural. Calcula-se que, nesse período, cerca de 70% da população 

habitavam o campo. Homens, mulheres e crianças viviam na miséria. Era uma 

população carente de terra, de saúde e de educação. Essa população era 

chamada por alguns, com desprezo, de ―caipira‖. Em contraste com o Brasil 

rural, as elites procuravam seguir o estilo de vida europeu, 

especialmente o francês. Nos salões de chá, homens de negócio, grandes 

proprietários rurais, altos funcionários do governo e políticos 

influentes, acompanhados de suas famílias, exibiam hábitos e modismos 

europeus. Essa atitude, que vinha desde os últimos anos do Império, 

acentuou-se com os governos republicanos. 

http://www.fflch.usp.br/ 



 

http://www.fflch.usp.br/ 
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Observe os quadros ao lado. Eles são exemplos deste contraste entre os 

―diferentes Brasis‖. 
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Glossário: caipira – próprio do interior ou das regiões rurais, habitante 

da roça. 

 

Recapitulando... 

1- Observe as ilustrações. a) Descreva o quadro 1: 

................................................................. 

.................................................................. 

.................................................................. 

.................................................................. 

.................................................................. b) 

Descreva o quadro 2: 

.................................................................. 

.................................................................. 

.................................................................. 

.................................................................. 

.................................................................. 

.................................................................. 

 

Quadro 1 

http://www.fflch.usp.br/ 

 

Quadro 2 

http://www.fflch.usp.br/ 

 

c) De que forma você acha que os quadros se articulam com o texto, quando 

se fala do contraste de um Brasil rural e urbano? Retire do texto uma 

frase que comprove essa relação (texto e imagem). 

.........................................................................

.........................................................................

............................................ 

.........................................................................

.........................................................................

............................................ 

.........................................................................

.........................................................................

............................................ 

.........................................................................

.........................................................................

............................................ 

.........................................................................

.........................................................................

............................................ 

 



d) É correto afirmar que, após a proclamação da República, o Brasil se 

tornou um país industrializado? Justifique sua resposta com uma frase do 

texto. 

.........................................................................

.........................................................................

........................................... 

.........................................................................

.........................................................................

........................................... 

.........................................................................

.........................................................................

........................................... 
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A GUERRA DE CANUDOS (1893-1897) 

 

portalsaofrancisco.com.br 

 

Em 1893, o beato Antonio Conselheiro reuniu um número significativo de 

sertanejos e formou o povoado de Belo Monte, depois chamado de Canudos, 

no interior da Bahia. Esses sertanejos viviam em comunidade. Tudo o que 

produziam era dividido entre eles. Segundo alguns historiadores, o 

povoado alcançou o número de 10.000 habitantes. Canudos chegou a ter um 

excedente de produção tão grande que vendia seus produtos para os 

municípios vizinhos, o que representava uma ameaça para os fazendeiros 

locais. Esses fazendeiros, com medo de que outros camponeses sem-terra 

pudessem ir para o povoado e assim perdessem mão de obra barata, além dos 

agregados que lhe davam poder e prestígio, iniciaram, junto às 

autoridades, uma campanha denunciando Antonio Conselheiro e seus 

seguidores. Os fazendeiros afirmavam que eles eram ―monarquistas 

fanáticos e perigosos‖. Mas, será que, de fato, Antonio Conselheiro e 

seus seguidores ameaçavam a ―ordem republicana‖? Quem era, afinal, 

Antonio Conselheiro? 

 

Bahia 

mochileiro.tur.br 
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guiace.com.br 
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Observe a foto acima. O imagem do senhor barbudo, em destaque, retrata 

Antonio Conselheiro. Ele era filho de um pequeno comerciante. Estudou 

latim e francês, além de ter lido diversos autores europeus. Era, 

portanto, um homem bastante esclarecido. Via e denunciava os abusos do 

regime republicano implantado no Brasil. Segundo ele, esse regime foi 

incapaz de corrigir a situação de desigualdade existente no sertão. 

 

O GOVERNO REPUBLICANO E O FIM DE CANUDOS 



 

Três expedições do governo republicano foram enviadas para destruir 

Canudos. As três foram derrotadas. Na quarta expedição, o presidente 

Prudente de Morais enviou seis mil soldados. Todo o povoado de Canudos 

foi incendiado e seus moradores foram exterminados. O escritor Euclides 

da Cunha, em sua obra Os Sertões, assim descreveu o desfecho da guerra: 

 

leiturasdahistoria.uol.com.br 

 

CANUDOS HOJE 
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―Canudos não se rendeu. Exemplo único em toda a História, resistiu até o 

esgotamento completo (...) frente à força da quarta expedição de quase 

6.000 soldados mandados pelo governo da República. Em 5 de outubro de 

1897, foram mortos os últimos defensores da fortaleza do sertão (...). 

Eram quatro apenas: um velho, dois homens feitos e uma criança, na frente 

dos quais rugiam raivosamente 5.000 soldados.‖ 

 

TROPA DO EXÉRCITO BRASILEIRO EM CANUDOS 

 

associacaoculturalbendego.blogspot.com 
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FIQUE LIGADO!!! 

Você já leu a obra Os Sertões? 

 

ESPAÇO PES 

 

UISA 

 

É interessante também pesquisar sobre outro movimento popular, ocorrido 

nesse período, que ficou conhecido como Revolta do Contestado. Dicas de 

sites para a sua pesquisa: 

www.suapesquisa.com/historiadobrasil/guerra_contestado 

www.infoescola.com.Historia 

lemoseuclides.blogspot.com 

 

Após a pesquisa, registre as informações em que constem os seguintes 

quem foram seus líderes? por que ocorreu? como terminou? quais as 

consequências e a conclusão? 
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Há duas formas de conhecer essa obra do escritor brasileiro Euclides da 

Cunha: por meio da adaptação em quadrinhos, realizada pelos autores 

Carlos Ferreira (roteiro) e Rodrigo Rosa (desenhos) e por meio da leitura 

da obra do próprio autor. Esse livro é um clássico sobre um episódio de 

nossa História. Nele, o escritor Euclides da Cunha retrata, de uma forma 

muito especial, o conflito de Canudos. Ficam as dicas se você desejar se 

debruçar sobre os acontecimentos ocorridos durante a Guerra de Canudos. 



 

Depois, apresente para os colegas, combinando tudo com o seu Professor. 
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E o descontentamento continua ... na terra e também no mar. É a Revolta 

da Chibata! 

 

Assim como em Canudos, em Contestado e na Revolta da Vacina, outro 

movimento, conhecido como a Revolta da Chibata, expressou o 

descontentamento da população que, dessa vez, estava representada pelos 

marinheiros. Sua mais importante liderança foi o marinheiro João Candido 

– o navegante negro citado na música dos compositores Aldir Blanc e João 

Bosco. 

 

Visite o site: 

 

Há muito tempo nas águas da Guanabara O dragão do mar reapareceu Na 

figura de um bravo feiticeiro A quem a história não esqueceu Conhecido 

como navegante negro Tinha a dignidade de um mestre-sala E ao acenar pelo 

mar na alegria das regatas Foi saudado no porto, pelas mocinhas francesas 

Jovens polacas e por batalhões de mulatas Rubras cascatas jorravam das 

costas Dos santos entre cantos e chibatas Inundando o coração do pessoal 

do porão E a exemplo do feiticeiro gritava então Glória aos piratas, às 

mulatas, às sereias Glória à farofa, à cachaça, às baleias Glória a todas 

as lutas inglórias Que através da nossa história Não esquecemos jamais 

Salve o navegante negro Que tem por monumento As pedras pisadas do cais 

Link: http://www.vagalume.com.br/joao-bosco/o-mestresala-dos-

mares.html#ixzz2C2vdjnEU 

 

www.educopédia.com.br 

 

História - 9.º Ano 1.º BIMESTRE / 2013 

 

32 

 

A REVOLTA DA CHIBATA Quais as razões do movimento? Na época, o Código 

Disciplinar da Marinha era extremamente severo e lembrava o período da 

escravidão, pois estabelecia castigos corporais para as faltas 

consideradas graves. A situação dos marinheiros estaria associada ao 

preconceito, porque os servidores de baixa patente eram, em sua maioria, 

afro-descendentes. Daí, os castigos corporais, como as chibatadas. Em 

1910, um dia após a posse do presidente Hermes da Fonseca, os marinheiros 

se rebelaram. A gota d‘água foram as chibatadas recebidas por um 

marinheiro, testemunhadas por toda a tripulação. Mesmo após ter 

desmaiado, ele continuou a ser chicoteado. Os marinheiros se revoltaram 

e, então, tomaram os dois principais navios de guerra que estavam no 

porto do Rio de Janeiro. Apontaram os canhões para a cidade e fizeram uma 

série de reivindicações: 
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oridesmjr.blogspot.com 

 



Diante dos canhões, o Congresso votou pelo fim dos castigos corporais e 

pela anistia aos revoltosos. Porém, assim que os marinheiros baixaram a 

guarda e devolveram o controle dos navios aos oficiais, o decreto foi 

descumprido. Recomeçaram as perseguições e prisões. Alguns revoltosos 

morreram na Ilha das Cobras (localizada na baía da Guanabara) e outros 

fuzilados a caminho da Amazônia. O líder principal – João Candido – 

conhecido como o almirante negro foi considerado louco e internado num 

manicômio. Foi julgado em 1912 e inocentado. 
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O MOVIMENTO OPERÁRIO 

Como vimos, as questões sociais não foram consideradas na redação da 

Constituição de 1891. Por isso, as relações de trabalho nas cidades eram 

definidas pelos proprietários das fábricas, das oficinas e das casas 

comerciais. No início do século XX, ainda não tínhamos uma legislação 

trabalhista. Os salários não acompanhavam as necessidades dos 

trabalhadores. Logo, suas condições de vida e de trabalho eram péssimas. 

Não tinham férias, aposentadoria e outros direitos como assistência ao 

trabalhador doente ou acidentado. Também não havia regulamentação do 

trabalho feminino, nem infantil. Em 1906, foi realizado o Primeiro 

Congresso Operário Brasileiro e ficou estabelecido que, no ano seguinte, 

no dia 1º de maio de 1907, seria iniciada a campanha de luta pela jornada 

de oito horas de trabalho. Segue um período de intensa mobilização dos 

trabalhadores. O momento mais significativo ocorreu, dez anos depois, em 

1917. Os operários de São Paulo fizeram a maior greve da República Velha. 

As principais reivindicações foram: • jornada de trabalho de oito horas; 

• aumento de salário; • diminuição dos aluguéis e do preço dos alimentos. 

O movimento se espalhou por vários estados: Rio de Janeiro, Minas Gerais 

e Rio Grande do Sul. Em São Paulo, apesar de haver um aumento salarial de 

20% para os trabalhadores e das declarações por parte dos patrões de que 

não haveria dispensa de grevistas após o fim da greve, os patrões 

iniciaram uma série de demissões. 

 

Recapitulando... 

Em dupla, e com a ajuda de seu Professor, complete a linha do tempo com 

as revoltas e as greves que estudamos. 

 

1889 

Proclamação da República 

 

1891 

Primeira Constituição Republicana 

 

1893 

_______________ _______________ 

 

1904 

______________ ______________ 

 

1910 

_______________ _______________ 

 



1917 

__________________ __________________ 
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A ERA DAS NAÇÕES E DOS IMPÉRIOS 

Nação e nacionalismo 

http://www.hojeemdia.com.br http://www.hojeemdia.com.br 

 

DESFILE DA DELEGAÇÃO BRASILEIRA NAS OLIMPÍADAS DE LONDRES 2012 

 

Muita festa e alegria no desfile da delegação brasileira 

História - 9.º Ano 1.º BIMESTRE / 2013 

Gazeta Press 

LEON NEAL/AFP 

 

Adaptado do site: http://www.hojeemdia.com.br/esportes 

 

LONDRES - Os atletas da delegação olímpica do Brasil foram muito 

aplaudidos e esbanjaram alegria no Estádio Olímpico de Londres, em 27 de 

julho de 2012, no tradicional desfile dos atletas que abrem os Jogos 

Olímpicos. O primeiro brasileiro a pisar na pista de atletismo foi o 

cavaleiro Rodrigo Pessoa, campeão olímpico em Atenas-2004 e porta-

bandeira da delegação. Quando o nome do Brasil foi citado pelos locutores 

do estádio, o público ovacionou os atletas que representam o país que 

sediará a próxima edição dos Jogos, no Rio de Janeiro, em 2016. No 

momento em que a delegação brasileira entrou no estádio, o telão mostrou 

a presidente Dilma Rousseff, única chefe de Estado da América do Sul 

presente à abertura do evento. Atividades: 1- Leia o texto da reportagem 

e responda. a) Qual o assunto tratatado? 

.........................................................................

.........................................................................

............................................ 
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b) Como os países participantes são representados na festa de abertura 

dos Jogos Olímpicos ? 

.........................................................................

.........................................................................

.......................................... c) Por que o cavaleiro Rodrigo 

Pessoa foi o primeiro atleta da delegação brasileira a entrar na pista do 

desfile? 

.........................................................................

.........................................................................

.......................................... d) A bandeira que entra com 

cada delegação tem uma função decorativa? Justifique. 

.........................................................................

.........................................................................

.......................................... 

.........................................................................

.........................................................................



.......................................... e) Observe que algumas 

palavras no texto foram destacadas. Quais são elas? 

.........................................................................

.........................................................................

.......................................... Você deve ter usado, em sua 

resposta, as palavras País e Estado. Vamos conhecer o significado dessas 

palavras. Você acha que elas significam a mesma coisa? Marque sua 

resposta: ( ) Sim ( ) Não. 

 

FIQUE LIGADO!!! 
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Realmente! Elas não têm o mesmo significado. Leia alguns significados 

relativos a essas palavras: 

 

ESTADO Uma sociedade, política e juridicamente organizada que possui uma 

estrutura administrativa e um governo próprios, exercendo soberania sobre 

um determinado território. PAÍS Território em que vive um povo 

independente, com fronteiras definidas, cultura própria e organização 

política e social. 

Fonte: Dicionário da Língua Portuguesa da Academia Brasileira de Letras. 

Edição 2010. 

 

E o que é uma Nação? 
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Conhecendo e ampliando o conceito de nação Um bom exemplo, para 

começarmos a pensar no conceito de nação, é pensar na forma como as 

pessoas se colocam nos estádios quando vão a um jogo. As torcidas 

costumam se chamar de ―nações‖ e ainda se colocam nos estádios em lugares 

diferenciados e delimitados. Cada ―nação‖ de torcedores tem o seu espaço. 

Observe: 

http://www.campeonatobrasileiro.ws 

 

http://3.bp.blogspot.ccom 

 

Quando falamos da ―nação rubro negra‖ estamos nos referindo a 

....................................................... 

.........................................................................

....... 
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A torcida do Corinthians, segundo a bandeira que carregam nos jogos, 

intitula-se ―uma nação... de loucos‖. Pense qual o sentido da palavra 

NAÇÃO nesse contexto ? 

 

Quando pensamos em nação ou nacionalismo no Brasil, quase sempre pensamos 

em situações ligadas ao esporte. Entre nós, brasileiros, é bastante 

comum, quando ocorre algum evento esportivo, principalmente, durante a 

Copa do Mundo, usarmos uma camisa com as cores de nossa bandeira: as 

mesmas do uniforme da seleção. Até mesmo colocamos nossa bandeira na 

janela. Enfim, de diferentes formas, cada um acaba, nesses eventos, 

demonstrando seu ―amor" ao paìs e à Seleção Brasileira. Mas a ideia de 



nação estaria restrita ao esporte? Certamente que não! Em nossos estudos 

vamos conhecer outro significado para essa palavra. A CONSTRUÇÃO DO 

CONCEITO DE ESTADO-NAÇÃO E NACIONALIDADE O conceito de nação, como o 

entendemos atualmente, é uma construção recente na história. Essa palavra 

passou a ter sentido político após o século XVIII e, mais precisamente, 

no século XIX, tendo a Revolução Francesa como o marco dessa nova 

concepção. 
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―A revolução (Francesa) permitiu que os homens deixassem de se pensar 

como uma simples continuação da terra e como propriedade de um senhor. As 

ideias de cidadão, teoricamente igual em direitos e obrigações, 

encontrou, na Revolução Francesa, sua expressão política mais universal. 

(...) Finalmente, o Estado, que se constitui como a representação de 

todos os cidadãos, apareceu como a forma de organização política que 

acompanharia a República nascente (...)‖. 

RUBEN, Guilherme Raúl. O que é nacionalidade. São Paulo. São 

Paulo:Brasiliense, 1984.p.25. 

 

A formação do Estado-Nação, como conhecemos hoje, envolve o conjunto de 

leis próprias, a autonomia política e a soberania, a cultura de um povo 

que vive em determinado território e se imagina pertencendo a um mesmo 

espaço. Foi uma situação presente na Europa que, depois, se espalhou por 

outros lugares do mundo. A partir desse novo modelo político de 

organização, as sociedades passaram a construir seus símbolos e 

reconstruir sua história com base em um novo princípio, o do 

pertencimento a uma nação. Adaptado de MOCELIN, Renato. História em 

debate, 1. ed. São Paulo: Editora do Brasil, 2010, p.406. 

 

Resumindo: 

NAÇÃO Comunidade humana, fixada, em sua maioria, num mesmo território, 

com língua, origem e história comuns, assim como traços culturais também 

comuns, além do mesmo sentimento de pertencimento. 

 

NACIONALISMO Exaltação do sentimento nacional; preferência marcante por 

tudo aquilo que é próprio de uma nação a que se pertence; patriotismo. 
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Atividades: 1- De acordo com os textos lidos que significados pode ter a 

palavra ―nação‖? 

.........................................................................

.........................................................................

............................................ 

.........................................................................

.........................................................................

............................................ 2- Por que o texto afirma 

que o uso da palavra nação, como uma forma de organização política da 

sociedade, é uma construção recente e de origem europeia? 

.........................................................................

.........................................................................

............................................ 

.........................................................................



.........................................................................

............................................ 3- Que elementos formam o 

chamado Estado-Nação conforme conhecemos hoje? 

.........................................................................

.........................................................................

.............................................. 

.........................................................................

.........................................................................

............................................. 4- Você acha que esse 

conceito de nação pode ser aplicado à nação brasileira? Por quê? 

.........................................................................

.........................................................................

.............................................. 
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Enquanto nações como Portugal, Espanha, Inglaterra já tinham se tornado 

Estados Nacionais, desde o século XV, outros territórios na Europa, até o 

final do século XIX, ainda não passavam pelo mesmo processo. As 

realidades eram diferentes e já vimos isso em diversas experiências 

históricas. Porém, tanto no território do que hoje chamamos de Itália 

quanto no território onde se localiza a Alemanha, ao final do século XIX, 

determinados grupos, ligados ao comércio, observaram que a ausência de 

uma unidade territorial e política se apresentava como um obstáculo aos 

seus interesses. Passaram então a defender a formação de uma unidade 

política em torno de um estado unificado. 2 Como um quebra-cabeça, a 

Península Itálica estava dividida em várias partes. 

Imagem- site de busca: www.google.com.br 

 

1 

 

5 

 

1 2 3 4 5 

 

Reino Piemonte-Sardenha. Regiões dominadas pela Áustria. Estados 

controlados pela Igreja. Reino das Duas Sicílias – sob o domínio de 

monarcas espanhóis. Pequenos Estados independentes. 

 

3 

 

4 
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Como foi o processo de 

industrial do norte da Itália, politicamente patrocinada pelo primeiro 

ministro de PiemonteSardenha, Camilo di Cavour, começou conquistando os 

 a 

conquista do Reino das Duas Sicílias, a maior parte do atual território 

italiano já estava unificado e o rei Vitor Emanuel I de Piemonte-Sardenha 

pela Igreja e pela Áustria foram finalmente anexadas ao novo governo. 



 

39 

 

O processo de unificação só terminou após a Primeira Guerra Mundial, em 

1929, quando, por meio do Tratado de Latrão, a questão com a Igreja 

Católica foi solucionada, sendo criado o Estado do Vaticano. 

 

É importante marcar as permanências em meio às mudanças. Após a 

unificação, vemos uma Itália, de certa forma, ainda dividida, com 

diferenças regionais e desigualdades sociais. Isso porque o norte 

caminhou em direção ao desenvolvimento industrial. Enquanto isso, no sul, 

a economia permaneceu se desenvolvendo junto à sua tradição agrícola. Na 

Alemanha, um aspecto semelhante à unificação italiana, refere-se aos 

interesses econômicos, em particular ligados ao desenvolvimento 

industrial. 

 

• Antes de acontecer a unificação alemã, ou seja, antes de existir o país 

chamado Alemanha, como o conhecemos hoje, havia a Confederação Alemã, 

formada por 38 estados. A Prússia e a Áustria eram os estados mais 

influentes da Confederação. • Na Áustria, a economia era baseada na 

agricultura. Já na Prússia, havia grande interesse na unificação, por 

parte dos grupos de comerciantes e dos industriais. Esses grupos 

acreditavam que, por meio da unidade política, poderiam encontrar 

condições melhores para o desenvolvimento econômico. Assim foi criada a 

liga que reunia alguns dos estados da Confederação – o Zollverein. • Esta 

liga aboliu as tarifas alfandegárias. Após a vitória contra a França 

(1870), a Prússia conseguiu, enfim, unificar a Alemanha. • Depois da 

unificação, conquistou também as regiões da Alsácia – Lorena, rica em 

minério de ferro e carvão. 

 

http://www.brasilescola.com 

 

O processo de unificação da Alemanha, junto com o italiano, simbolizou um 

período de aumento das disputas entre os países europeus. A partir do 

estabelecimento da unificação italiana e, especialmente da Alemanha, 

observamos uma tensão política que vai aumentar, acirrando as rivalidades 

entre as nações europeias. 
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Recapitulando... 

Vamos fazer uma comparação entre a unificação italiana e a unificação 

alemã? Pontos em comum: • liderança: partiu de áreas de crescente 

industrialização, com uma burguesia industrial desejosa de formar um 

mercado nacional para seus produtos. • alianças: aristocracia e 

burguesia. • objetivo: expandir o mercado consumidor interno. • 

estratégia utilizada: a guerra. Principal diferença: Na Alemanha, o 

sentimento nacionalista pós-unificação foi mais forte. Na Itália, as 

diferenças regionais eram maiores, com o norte altamente industrializado 

e a parte sul da Itália, com maior característica rural e agrícola. Essas 

diferenças se mantiveram após a unificação. 1- Responda às questões. a) O 

que foi preciso fazer para tornar a Itália um país unificado? 



.........................................................................

.........................................................................

....................................... b) Havia somente interesses 

políticos na unificação da Itália? Justifique sua resposta. 

.........................................................................

.........................................................................

....................................... 

.........................................................................

.........................................................................

....................................... 

.........................................................................

.........................................................................

....................................... 

.........................................................................

.........................................................................

...................................... c) A Zollverein era uma liga 

alfandegária que permitia a livre circulação de produtos entre os Estados 

germânicos. Pretendia facilitar o comércio, eliminar taxas e expandir a 

economia. Muitos integrantes da Confederação Germânica passaram a 

identificar a Prússia como elemento unificador de um Estado alemão. Qual 

a importância da Zollverein para a unificação? 

.........................................................................

.........................................................................

....................................... 

.........................................................................

.........................................................................

....................................... 

.........................................................................

.........................................................................

....................................... O povo participou do processo de 

unificação? O povo pouco participou desse processo. No caso da unificação 

italiana, Giuseppe Garibaldi, com seus ideais republicanos, liderou 

grupos populares em lutas contra o Reino das Duas Sicílias, buscando 

chegar mais perto dos anseios da população. É importante lembrar que, em 

ambos os casos, o povo foi também vitima das diversas guerras. Daí, 

resultaria também, a imigração de italianos e alemães para as Américas. 
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Recapitulando... 

1- De acordo com os textos apresentados, indique três correlações entre a 

Unificação da Itália e a da Alemanha. 

.........................................................................

.........................................................................

............................................. 

.........................................................................

.........................................................................

............................................. 2- As lutas pela unificação 

da Itália e da Alemanha não foram travadas apenas nos campos de batalha. 

A população sofreu profundamente as consequências dessas guerras, que 

foram, em parte, responsáveis pela vinda de italianos e de alemães para a 

América no século XIX. Que problemas uma guerra pode trazer? 



.........................................................................

.........................................................................

............................................. 

.........................................................................

.........................................................................

............................................. 

.........................................................................

.........................................................................

............................................. 3- Marque a opção que 

representa o momento da história da Europa demonstrado na ilustração 

abaixo: 

 

( 

 

) União Europeia. 

 

Agora, explique o por quê da sua resposta. 

.........................................................................

.........................................................................

............................................... 

.........................................................................

.........................................................................

............................................... 

.........................................................................

.........................................................................

............................................... 

 

História - 9.º Ano 1.º BIMESTRE / 2013 

 

www.infoescola.com 

 

( 

 

) Momento da unificação dos Estados Nacionais. 
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4- Explique por que, ao final do século XIX, os grupos ligados ao 

comércio defendiam a formação de uma unidade dos territórios italianos. 

.........................................................................

.........................................................................

........................................... 

.........................................................................

.........................................................................

........................................... 

.........................................................................

.........................................................................

.......................................... 5- Descreva, resumidamente, 

como foi o processo de unificação da Alemanha. 

.........................................................................

.........................................................................

........................................... 

.........................................................................

.........................................................................



........................................... . 

.........................................................................

.........................................................................

........................................... 

.........................................................................

.........................................................................

........................................... 

.........................................................................

.........................................................................

........................................... 

.........................................................................

.........................................................................

........................................... 6- ―O processo de unificação 

da Alemanha, assim como o processo italiano, simbolizou um período de 

acirramento das disputas entre as economias europeias.‖ - Você concorda 

com a afirmação acima ? ( ) sim ( ) não Justifique sua resposta: 

.........................................................................

.........................................................................

................................................................... 

.........................................................................

.........................................................................

................................................................... 

.........................................................................

.........................................................................

................................................................... 

.........................................................................

.........................................................................

................................................................... 
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FIQUE LIGADO!!! 

As unificações italiana e alemã alteraram profundamente o quadro político 

da Europa no século XIX, rearticulando um equilíbrio de forças que 

resultaria na I Guerra Mundial (1914 - 1918). Agora, vamos ver como isso 

aconteceu. 
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IMPERIALISMO: OPRESSÃO E RESISTÊNCIA NA ÁSIA E ÁFRICA 

 

Crescimento econômico e a disputa de territórios Desde a realização da 

Copa do Mundo de 2010, os veículos de comunicação têm falado muito a 

respeito da África. Diversas regiões deste continente, juntamente com a 

Ásia, vivem, até hoje, uma situação de instabilidade econômica e 

política. Quais as razões dessa realidade? É o que vamos começar a tratar 

a partir de agora. Nas últimas décadas do século XIX, as nações 

industrializadas da Europa Ocidental realizaram um grande processo de 

ocupação na Ásia e África. Como podemos explicar esta expansão colonial? 

Vamos utilizar, na próxima página, um quadro que, assim como uma linha do 

tempo, mostra os principais processos que ocorreram entre o final do 

século XIX e início do século XX. É importante que você perceba como os 

acontecimentos destacados estão relacionados ao imperialismo ou à 

Primeira Grande Guerra. Colocamos neste quadro, também, grande parte dos 



assuntos que vamos trabalhar neste bimestre, tanto com relação ao Brasil, 

como ao restante do mundo, com o objetivo de que você possa ter um olhar 

mais abrangente do que vamos estudar. 
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Observando o Tempo e os Espaços... - É importante lembrar que a História 

não se realiza da mesma forma, em todos os lugares, mas os acontecimentos 

podem fazer parte de um mesmo processo e podem ser simultâneos. Observe a 

linha do tempo. Período 1852-54 Europa África Inglaterra reconhece a 

autonomia das repúblicas bôeres 10% do território já ocupado pelos 

europeus Conferência de Berlim Nasce o estado livre do Congo Brasil: 

Proclamação da República Guerra dos Bôeres 90% do território ocupado 

Guerra RussoJaponesa ―Domingo Sangrento‖ (Rússia) Formação da Tríplice 

Entente Protetorado francês no Marrocos Início da Primeira Guerra Mundial 

Japão invade a Coreia Brasil: Revolta da Vacina Ásia América 

 

1880 

 

1884-85 1889 1899 
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Glossário: bôeres - relativos ou pertencentes aos sul-africanos 

descendentes de colonizadores holandeses. 

 

Recapitulando... 

1- Responda às questões abaixo: a) Cite dois acontecimentos da linha do 

tempo que se relacionam à Primeira Guerra Mundial. 

.........................................................................

.........................................................................

........................................ b) Observando o quadro, podemos 

afirmar que os processos históricos são isolados, ou seja, não têm 

relação entre si. Você concorda com essa afirmação? 

.........................................................................

.........................................................................

......................................... c) Dos períodos destacados, que 

acontecimentos políticos ocorreram no Brasil? 

.........................................................................

.........................................................................

......................................... Vamos entender por que as 

nações europeias disputavam, ao final do século XIX, territórios na 

África e Ásia. Quais eram os interesses dos países europeus? Leia, com 

atenção, o esquema abaixo. 
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• Nacionalismos – casos da Itália e da Alemanha. • Processos finais de 

unificações na Europa (Itália e Alemanha). 



 

2. 

 

• Segunda Revolução Industrial - Expansão econômica. • Busca de novos 

mercados. 

 

3. 

 

• Disputa pelas novas regiões fornecedoras de fontes de matéria-prima. • 

Crescimento da competição entre as potências europeias – Partilha da 

África. 
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A SEGUNDA REVOLUÇÃO INDUSTRIAL 

A segunda metade do século XIX foi marcada por um período de grande 

prosperidade econômica. Podemos destacar duas grandes características que 

revelam este crescimento: > a ampliação do comércio mundial; > o acúmulo 

de capitais. Este incremento na economia, principalmente por conta do 

excedente de capitais, está intimamente associado ao desenvolvimento 

técnico e científico denominado Segunda Revolução Industrial, marcada 

pela: > utilização de novas fontes de energia, como petróleo e 

eletricidade; > produção do aço em grande escala. O texto a seguir nos 

fala um pouco das mudanças ocorridas na economia capitalista neste 

período. Podemos destacar como principais características dessas mudanças 

os seguintes aspectos, além dos já citados: a concentração de capital nas 

mãos de alguns países europeus e a crescente necessidade de ampliação de 

territórios. Vamos ao texto? 

 

Mas o que é isso? 

 

ulhajaa.blogspot.com 
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Visite o site: www.educopédia.com.br 

 

AS TRANSFORMAÇÕES DA ECONOMIA CAPITALISTA 

Podemos observar que a economia capitalista, principalmente em meados do 

século XIX, mudou de quatro formas significativas. Em primeiro lugar, 

entramos numa nova era tecnológica, uma era de novas fontes de energia 

(eletricidade, petróleo, turbinas e motor a explosão). Vimos também a 

invenção de máquinas com a utilização de novos materiais, de indústrias 

baseadas em novas ciências, tal como a indústria química. Em segundo 

lugar, entramos também cada vez mais na economia de mercado de consumo. 

Em terceiro lugar, observamos a formação de economias industriais 

nacionais rivais – como a inglesa, a alemã e a norte-americana – que 

passam a competir entre si e acabam por formar um bloco de concentração 



econômica e de disputa de mercados. Por fim, o mundo entrou no período do 

imperialismo. As potências passaram a dividir o globo para realizar seus 

negócios. As novas indústrias precisavam de matérias-primas que não 

existiam nos países desenvolvidos: petróleo, borracha, metais... A nova 

economia necessitava também de novos mercados, assim como de mão de obra 

barata. Por isso, inicia uma ―incursão‖ nas regiões que ofereciam essas 

condições. Houve uma divisão global entre áreas desenvolvidas e as 

subdesenvolvidas que, embora não fosse nova, começou a tomar forma e 

durou, em alguns casos, até a década de 1930. 

(HOBSBAWN, Eric. A Era dos Impérios. - adaptado) 

 

1- Releia o texto e responda às questões. a) Identifique, no texto, as 

mudanças ocorridas na economia capitalista ao final do século XIX. 

.........................................................................

.........................................................................

............................................ 

.........................................................................

.........................................................................

............................................ 

.........................................................................

.........................................................................

............................................ b) Explique o que você 

entendeu por ―divisão global‖ das regiões. 

.........................................................................

.........................................................................

............................................ 

.........................................................................

.........................................................................

............................................ 2- Pesquise e responda. E 

hoje ? Existem regiões que continuam tendo esse papel de fornecedoras de 

matéria-prima ? 

.........................................................................

.........................................................................

........................................... Busque informações em 

jornais, revistas, sites da internet e monte um painel em sala de aula. 

Indicações de alguns sites úteis para sua pesquisa : 

www.brasilescola.com.br e www.infoescola.com.br Depois, combine com o seu 

Professor e fale do resultado de sua pesquisa para os seus colegas. 
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planetaeducacao.com.br 

 

É importante que agora possamos, de fato, compreender o significado dessa 

divisão do continente africano. Essa divisão é o que chamamos de 

imperialismo ou neo-colonialismo do século XIX. 
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MAS O QUE É O ―IMPERIALISMO‖? 

 

imotion.com.br 



 

Estamos falando de um conceito que, muitas vezes, se não for explicado 

direito, pode nos confundir. Só para lembrar: a primeira coisa que 

dissemos foi que, principalmente a partir de 1870, determinadas nações 

que haviam passado por um crescimento econômico sentiram a necessidade de 

se expandir. Que nações foram essas? - Inglaterra - França - Holanda - 

Bélgica - Alemanha - Itália - Portugal - Espanha - Japão 
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O crescimento e a consolidação do sistema capitalista nesses países 

fizeram com que fosse criada uma nova realidade, além da esfera 

econômica. Nasce uma nova reordenação política e social. Ao lado do 

aumento da necessidade de mercados consumidores e fornecedores de 

matéria-prima, o crescimento das populações urbanas gerou uma nova 

demanda de alimentos. A partir desse conjunto de novas necessidades 

socio-políticas e econômicas, o fenômeno a que chamamos de imperialismo é 

a motivação dos países industrializados para se instalar, controlar e 

dominar as regiões que possuem os bens necessários para garantir a 

continuidade do crescimento de suas economias: a África e a Ásia. 
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A imagem abaixo é uma charge do artista H.Meyer, publicada em 1898, em um 

jornal francês. 

 

1- O desenho se refere à partilha da .......................entre as 

seguintes potências europeias da época: ..............................., 

...........................,................................ e 

................................ . 2- Que atitude você percebe entre as 

figuras que representam a rainha da Inglaterra e o ―kaiser‖ alemão? 

.........................................................................

......................... 3- Qual a relação da imagem com o Imperialismo? 

.........................................................................

......................... 

.........................................................................

......................... 

.........................................................................

........................ 

 

estudosavancadosinterdisciplinares.blogspot.co 
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4- Qual a atitude da figura que representa a China? Qual o motivo dessa 

atitude? 

.........................................................................

........................ 

.........................................................................

........................ 

.........................................................................

......................... 5- Crie um título para essa charge e escreva no 

espaço abaixo do desenho. 

.........................................................................

......... 
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MARCAS DO IMPERIALISMO: OPRESSÃO E RESISTÊNCIA 

É importante ter claro que os povos asiáticos e os povos do continente 

africano não assistiram a sua ocupação sem nenhuma resistência. Mas, 

antes de trabalhar as formas de resistência daqueles povos, é importante 

deixar claro os motivos da ocupação. Para além das questões econômicas, 

as nações europeias tiveram diferentes razões para empreender a ocupação 

na África e na Ásia. Observe as imagens e pense quais seriam essas outras 

razões. 

 

2- Observe a segunda ilustração. Identifique os dois grupos presentes nos 

diferentes ―planos‖. Quem está no primeiro plano? Que grupo está 

representado em segundo plano? 

.........................................................................

......................................... 

.........................................................................

......................................... 

.........................................................................

......................................... 

.........................................................................

......................................... 

.........................................................................

......................................... 
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1- Em relação à ocupação imperialista, quais os ―personagens‖ 

representados na ilustração? 

.........................................................................

......................................... 

.........................................................................

......................................... 

.........................................................................

......................................... 

.........................................................................

......................................... 

.........................................................................

......................................... 
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IMPERIALISMO: MARCAS DA OPRESSÃO E RESISTÊNCIA Trabalhando com imagens... 

Observe e responda: 1- Que grupos representam as pessoas retratadas na 

ilustração? 

.........................................................................

.........................................................................

............................................. 

.........................................................................

.........................................................................

............................................. 2- Quem está acima? Quem 



está num plano mais baixo? 

.........................................................................

.........................................................................

............................................. 

.........................................................................

.........................................................................

............................................. 

 

Primeiro plano 

contemporaneum.blogspot.com.br 
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3- Na sua opinião, por que os ―personagens‖, tanto nessa imagem, quanto 

na ilustração da página anterior, são retratados em primeiro e segundo 

planos? 

.........................................................................

.........................................................................

................................................................ 

.........................................................................

.........................................................................

................................................................ 

.........................................................................

.........................................................................

................................................................ 

.........................................................................

.........................................................................

................................................................ 

.........................................................................

.........................................................................

................................................................ 

 

IMPERIALISMO: OPRESSÃO E RESISTÊNCIA 

•A ocupação imperialista teve, além de outros objetivos, a marca da 

opressão cultural. •As nações europeias que realizaram a ocupação dos 

continentes asiático e africano, também se achavam portadoras do processo 

civilizatório, ou seja, aquelas nações não reconheciam a cultura própria 

das populações que viviam na Ásia e África. Não reconheciam, nas 

diferenças, uma outra forma de vida, uma outra cultura, um outro padrão 

comportamental. Leia o trecho abaixo e observe a visão do europeu em 

relação ao africano: ―O conde Grey acaba concluindo que o branco e, 

particularmente, o inglês, é o único que sabe governar, o que lhe outorga 

direitos indiscutíveis para dominar as raças de cor, evidentemente 

inferiores: Provavelmente todo mundo estará de acordo que um inglês tem 

direito a considerar que sua forma de entender o mundo e a vida é melhor 

que a de um hotentote ou de um maori; e ninguém se oporá, em princípio, a 

que a Inglaterra faça o possível para impor a esses selvagens os 

critérios e modos de pensar ingleses, posto que são melhores e mais 

elevados. Há alguma possibilidade de que, no futuro, possa desaparecer o 

abismo que separa os negros dos brancos?‖ 



(BRUIT, Héctor. Imperialismo. Ed. Atual) 

 

- Releia o texto e responda: 

 

1- Sobre o que fala o texto? 

.........................................................................

...................... 

.........................................................................

...................... 

.........................................................................

...................... 

.........................................................................

...................... 2- ―Os europeus reconheciam na cultura dos povos 

da África e da Ásia uma outra forma de compreender o mundo e sempre a 

respeitaram.‖ Você concorda com a afirmativa ? ( )sim ( )não Justifique 

sua resposta: 

.........................................................................

...................... 

.........................................................................

...................... 

.........................................................................

...................... 

.........................................................................

...................... 3- Copie do texto ao lado um trecho que comprove 

que os europeus, principalmente os ingleses, achavam que representavam o 

―modelo de civilização‖. 

.........................................................................

........... 

.........................................................................

........... 

.........................................................................

........... 

.........................................................................

........... 

.........................................................................

.......... 
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IMPERIALISMO: A RESISTÊNCIA 

Durante muito tempo, as populações da Ásia e da África foram dominadas. 

Não podemos, no entanto, deixar de reconhecer as suas diferentes formas 

de resistência. Na fala de um nativo da Indochina, fica clara a 

indignação com a situação de dominação a que estavam submetidos. Foi o 

primeiro passo para as rebeliões que veremos adiante. 

 

―Aos vossos olhos, somos selvagens, animais obscuros, incapazes de 

distinguir entre o Bem e o Mal. Não somente vos recusais a nos tratar em 

pé de igualdade, como temeis até a nossa aproximação, como se fôssemos 

objetos de asco... Nosso coração se enche de tristeza e de vergonha, 

quando à noite repassamos todas as humilhações que sofremos durante o 

dia.‖ 



Relato de um nativo da Indochina, adaptado de BRUIT, Héctor. 

Imperialismo. Ed. Atual. 
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1- Podemos dizer que as populações dos continentes africano e asiático 

aceitavam passivamente a ocupação das nações europeias? 

.........................................................................

.........................................................................

.................................... 

.........................................................................

.........................................................................

.................................... 

.........................................................................

.........................................................................

.................................... 

 

2- Que sentimentos são revelados no depoimento do nativo indochinês? 

.........................................................................

.........................................................................

.................................... 

.........................................................................

.........................................................................

.................................... 

.........................................................................

.........................................................................

.................................... 
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A PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL 

http://1pic.wordpress.com 

 

Observe a ilustração ao lado. Que mensagem ela nos passa? 

.........................................................................

...................................... 

.........................................................................

...................................... 

.........................................................................

...................................... 

.........................................................................

...................................... No início do século XIX, existiam, 

na Europa, grupos e pessoas favoráveis à guerra, que vamos chamar de 

belicistas, e os que eram a favor da paz, os pacifistas. E você, se 

considera um belicista ou um pacifista? Por quê? 

.........................................................................

.........................................................................

..................................... Escreva o nome de uma pessoa ou de 

um governo que, na sua opinião, pode ser considerado pacifista. Cite 

também um que pode ser considerado belicista. Em seguida, comente com 

seus colegas, combinando tudo com seu Professor. 

.........................................................................

.........................................................................

............................................ 



.........................................................................

.........................................................................

............................................ 

.........................................................................

.........................................................................

............................................ Na Europa, teve início, em 

1914, um conflito que pela primeira vez na história envolveu países de 

cinco continentes: A Primeira Grande Guerra. Como foi estudado, a corrida 

imperialista por territórios e mercados, durante todo o século XIX, gerou 

rivalidades entre as potências europeias. Países como a Inglaterra e a 

França olhavam com desconfiança o crescimento da Alemanha que acabara de 

se unificar e que queria ocupar mais espaço no mundo já dividido pelo 

Imperialismo. 
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Para se fortalecerem ainda mais, os países formaram alianças de acordo 

com seus interesses: 

http://www.ww1-propaganda-cards.com/index.html 

 

- em 1882, a Alemanha, o Império Austro-húngaro e a Itália formaram a 

Tríplice Aliança (tri=três); - em 1907, a França, a Grã-Bretanha e o 

Império Russo formaram a Tríplice Entente. Observe o mapa abaixo com suas 

legendas, e localize os blocos dos três países surgidos durante o período 

das alianças político-militares. 

 

http://www.brasilescola.com 

 

GrãBretanha 

 

Responda a partir da observação do mapa. Se necessário, pesquise no livro 

didático. 1- O que representa a linha ligando alguns países? 

.........................................................................

......... 

.........................................................................

......... 

.........................................................................

......... 2- Escreva o nome dos países das alianças: 

Tríplice Aliança: 

.........................................................................

................... 

.........................................................................

................... Tríplice Entente 

 

Império Russo 
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França 

 

Império Austrohúngaro Itália 

 



.........................................................................

......... 

.........................................................................

......... . 3- Por que o nome Tríplice? 

.........................................................................

......... 

.........................................................................

......... 

.........................................................................

......... 

.........................................................................

......... 

.........................................................................

......... 
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4- Pinte de azul as linhas que unem os países da Tríplice Entente e de 

vermelho as linhas que ligam os países da Tríplice Aliança. 

 

Foi o que aconteceu em Sarajevo (capital da Bósnia), em 28 de junho de 

1914, quando o arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do Império 

Austro-Húngaro, e sua esposa foram assassinados pelo jovem Gavrilo 

Princip, da Sérvia. A Sérvia era aliada do Império Russo e inimiga da 

Áustria. Como um sérvio assassinou o herdeiro do trono da Áustria, esta 

declarou guerra à Sérvia. O Império Russo apoiou a Sérvia e foi ativado o 

sistema de alianças entre os países, declarando guerra uns aos outros. A 

Guerra começou com um conflito entre dois blocos: a Tríplice Aliança (que 

passou a se chamar de Potências Centrais) e a Tríplice Entente (que 

passou a se chamar Aliados) e envolveu, durante a guerra, exército e 

equipes médicas de mais de 30 países. Logo após o início do confronto, a 

Itália se retira da Tríplice Aliança. 

 

www2.uol.com.br 
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Neste clima de rivalidades, os países começaram a reforçar seus 

exércitos. Surgiu a chamada corrida armamentista. Este nome foi dado ao 

período em que observamos os países fortalecendo seus exércitos e 

investindo pesadamente na indústria bélica, produzindo equipamentos e 

armas. Em muitos países, o serviço militar tornou-se obrigatório e muitos 

cientistas começaram a desenvolver novos armamentos como tanques e 

metralhadoras, bombas químicas e granadas. Este processo ganhou o nome de 

Paz Armada. Ou seja, a Europa havia se transformado em um barril de 

pólvora. 

 

Qualquer incidente poderia levar a um conflito entre as nações e ativar o 

sistema de alianças. 
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PRIMEIRA GRANDE GUERRA: AS DIFERENTES FASES 

www2.uol.com.br 

 

A Primeira Guerra Mundial pode ser dividida em três fases: 1) Guerra de 

Movimentos (1914-15) – fase marcada pelo rápido avanço das tropas alemãs, 

ocupando a Bélgica, Polônia e outras regiões da Europa. Em 1915, a Itália 

muda de bloco. 2) Guerra de Trincheiras (1915-17) – foi a mais longa e 

mortal. Neste período, os soldados se viram obrigados a ficar quase todo 

o tempo atolados na lama, sujeitos ao frio, aos ataques de gás tóxico e à 

artilharia do inimigo. 3) Fase final ou o ―Ano da Virada‖ (1917-18) – em 

1917, o Império Russo se retirou da guerra. Isto aconteceu porque, no 

território russo, ocorria a Revolução Bolchevique (que estudaremos no 

próximo bimestre). O novo governo da Rússia defendia a paz com a 

Alemanha. Os Estados Unidos da América entraram no conflito a favor dos 

aliados que, deste modo, ganharam novo vigor para a guerra. A entrada dos 
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Na verdade, neste período, a guerra voltou a ser ―de movimento‖. Em 1918, 

os exércitos das Potências Centrais (Alemanha, Império Austro-húngaro, 

Bulgária e Turquia) sofreram sucessivas derrotas. 

 

O FIM DA GUERRA Já no final de 1918, a Alemanha estava cada vez mais 

isolada no conflito e a guerra ficou insustentável. As tropas e a 

população sofriam com a guerra e com as consequências do bloqueio 

econômico. Pressionado, o Kaiser alemão Guilherme II abdicou e foi 

instaurada uma república com sede na cidade de Weimar. Em 11 de novembro 

de 1918, o novo governo alemão assinou, na França, o Armistício 

(declaração de rendição). A Alemanha se rendeu e os países que 

participaram da guerra prepararam os acordos de paz. 

www2. http://www.jblog.com.br/media/ 

 

Recapitulando: 1- Escreva o nome dos países que formavam, no início da 

Primeira Guerra Mundial, a: -Tríplice Aliança 

:........................................................................

.........................................................................

................ - Tríplice Entente : 

.........................................................................

.........................................................................

............ 2- Explique por que o período anterior à Primeira Guerra é 

chamado de ―Paz Armada‖. 

.........................................................................

.........................................................................

.......................................... 

.........................................................................

.........................................................................

.......................................... 

.........................................................................

.........................................................................

.......................................... 



.........................................................................

.........................................................................

.......................................... 3- Descreva, resumidamente, as 

fases da guerra. 

.........................................................................

.........................................................................

.......................................... 

.........................................................................

.........................................................................

.......................................... 

.........................................................................

.........................................................................

.......................................... 

.........................................................................

.........................................................................

.......................................... 

.........................................................................

.........................................................................

.......................................... 
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COMO FICOU A EUROPA APÓS A GUERRA? 

Leia, com atenção, o mapa ao lado. 

 

É importante saber que, muito além de mudanças geográficas, na 

configuração do mapa europeu, o estabelecimento de novas fronteiras 

significou a implantação de uma nova ordem europeia, na qual as potências 

vencedoras, aos poucos, buscavam o fortalecimento da nova correlação de 

forças que se estabeleceu com o fim da guerra. 

 

http://www.brasilescola.com 
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Isso pode ser observado pelos tratados que foram assinados após a 

Primeira Guerra. 
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Tratado de Saint-

Áustria-Hungria com a criação de novos países em seu território: Polônia, 

s Nações, que 

tinha, como objetivo, manter a paz mundial. 

 

-Lorena para a França; 

 reduzir seus armamentos 

 

 

Recapitulando... 

1- Volte aos mapas da página anterior e responda. a) Que países novos 

surgiram, após a Primeira Guerra Mundial? 



.........................................................................

.........................................................................

............................................. 

.........................................................................

.........................................................................

............................................ b) Cite dois países que 

desapareceram após esse conflito. 

.........................................................................

.........................................................................

............................................. 

.........................................................................

.........................................................................

............................................. c) O que aconteceu ao 

Império Otomano? 

.........................................................................

.........................................................................

............................................. 2- Leia o texto abaixo, 

sobre as consequências da Primeira Guerra para a economia dos EUA. ―A 

guerra foi visivelmente boa para a economia dos Estados Unidos. Sua taxa 

de crescimento foi bastante elevada. (...) Os Estados Unidos se 

beneficiaram do fato de estarem distantes da luta e serem o principal 

arsenal de seus aliados, e da capacidade de sua economia organizar sua 

produção. Em 1914, já eram a maior economia industrial, mas ainda não a 

dominante.‖ 

(HOBSBAWN, Eric. Era dos Extremos: O Breve século XX, pag. 55). 

 

a) De acordo com o texto, por que os Estados Unidos se beneficiaram com a 

guerra? 

.........................................................................

.........................................................................

............................................. 

.........................................................................

.........................................................................

............................................. 

.........................................................................

.........................................................................

............................................. 

.........................................................................

.........................................................................

............................................. b) O que aconteceu com a 

economia norte-americana, após o término da guerra? 

.........................................................................

.........................................................................

............................................. 

.........................................................................

.........................................................................

............................................. 

.........................................................................

.........................................................................

............................................. 
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EDUARDO PAES PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO CLAUDIA COSTIN 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REGINA HELENA DINIZ BOMENY SUBSECRETARIA 

DE ENSINO MARIA DE NAZARETH MACHADO DE BARROS VASCONCELLOS COORDENADORIA 

DE EDUCAÇÃO ELISABETE GOMES BARBOSA ALVES MARIA DE FÁTIMA CUNHA 

COORDENADORIA TÉCNICA ILMAR ROHLOFF DE MATTOS CONSULTORIA JAIME PACHECO 

DOS SANTOS ROBERTO ANUNCIAÇÃO ANTUNES ORGANIZAÇÃO JOSÉ SILVEIRA TERESA 

CRISTINA SILVA ELABORAÇÃO CATHARINA HARRIET LEILA CUNHA DE OLIVEIRA 

REVISÃO DALVA MARIA MOREIRA PINTO FÁBIO DA SILVA MARCELO ALVES COELHO 

JÚNIOR DESIGN GRÁFICO 

"Festa São João com Guirlanda―, obra de Anita Malfatti. Anita foi uma das 

participantes da Semana de Arte Moderna, em 1922. História - 9.º Ano 2.º 

BIMESTRE / 2013 

http://topicos.estadao.com.br 

 

EDIOURO GRÁFICA E EDITORA LTDA. EDITORAÇÃO E IMPRESSÃO 

 

Caro aluno! O que vamos estudar nesse bimestre, até hoje rende grandes 

discussões entre algumas pessoas. Vamos falar de questões que caminham 

juntas: 

para todos. Essas questões são, ao mesmo tempo, novas e antigas, não é ? 

Alguns podem até dizer que sempre existiram... Não é bem assim. O mundo 

contemporâneo, a partir do final do século XIX, tornou-se cada vez mais 

competitivo (como vimos no bimestre passado) e essa realidade resultou em 

um mundo cada vez mais desigual e marcado por diferenças profundas entre 

aqueles grupos que dominavam os mercados e aquelas sociedades que viviam 

à margem do desenvolvimento. Nesse bimestre, destacaremos grupos e 

pessoas que, ao tomarem consciência da sua condição, exigiram mudanças. 

Veremos também como a disputa por mercados fez com que países se 

confrontassem em guerras e depois mergulhassem em grandes crises 

econômicas. O mais importante é que, juntos, possamos pensar sobre as 

questões que movimentaram esses acontecimentos. Eles nos ajudam a 

compreender nosso tempo, pois ainda estão presentes. Vamos começar? 

Antes, observe a imagem ao lado e converse com o seu Professor sobre ela. 

 

www.focomagazine.com.br 
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Pensando a desigualdade e a exclusão: • A partir desse inìcio de 

conversa, retome as questões levantadas em sala, com seus colegas e com o 

seu Professor. Observe as fotos ao lado e descreva o que vê. 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 



______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 
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Retratos de todos nós... 

 

As fotos ao lado foram retiradas de um livro chamado Onde Dormem as 

Crianças, de J. Mollison. Nesse trabalho, o autor selecionou fotos de 

crianças de diferentes países e grupos étnicos de diversas partes do 

mundo. Um de seus objetivos é mostrar que o lugar e condições em que 

essas crianças dormem revelam a desigualdade social espalhada pelo mundo. 

 

www.bigpicture.si 

 

Foto 1: Jamie – 9 anos. Mora com dois irmãos em um confortável 

apartamento na Quinta Avenida (uma das regiões mais caras de Nova York). 

Estuda em uma escola particular e sonha em ser advogado como seu pai. 

Foto 2: Segundo a pesquisa de J. Mollison, o menino da foto ao lado saiu 

com sua família da Romênia, em busca de melhores condições de vida. Nem 

ele ou seus irmãos frequentam a escola. Dormem nas ruas, nas estradas, em 

um colchão com alguns panos para se proteger do frio, nos arredores de 

Roma, na Itália. Não têm certidão de nascimento, nem identidade e, 

certamente, sonhar se torna difícil... Você pode conhecer o trabalho de 

Mollison no link 

http://revistagalileu.globo.com/Revista/Common/0,,EMI256 603-17770,00-

ONDE+AS+CRIANCAS+DORMEM.html História - 9.º Ano 2.º BIMESTRE / 2013 
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Pensando em alternativas para a desigualdade... 

 

http://tverdyi-znak.livejournal.com 

 

Entre as diversas ideias e movimentos que buscaram uma alternativa para 

as desigualdades sociais, temos a Revolução Russa. Ao final do século 



XIX, a Rússia era um império repleto de problemas: - a produção econômica 

era baseada no trabalho do campo, onde havia ainda marcas da servidão; - 

nas cidades, as relações capitalistas de produção ainda estavam em 

formação; - o Estado era monárquico. Todo o poder estava concentrado nas 

mãos do czar, um soberano com poderes absolutos; - as condições de vida 

dos trabalhadores, de maneira geral, tanto no campo, como nas cidades, 

eram péssimas. 

 

Czar Nicolau II 
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Foi nesse contexto que se tentou colocar em prática um novo sistema 

econômico, político e social: o socialismo. Mas como isso começou ? 

 

Camponesas russas 
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Vamos lembrar de onde veio esse pensamento? Em primeiro lugar, é 

importante que nós tenhamos claro que a ideia de uma sociedade 

alternativa ao sistema capitalista surgiu ainda em meados do século XIX. 

Diferentes propostas foram formuladas. Uma das primeiras, ficou conhecida 

como socialismo utópico. Essa proposta, embora tenha tido grande 

importância histórica, não reconhecia no trabalhador a força capaz de 

estabelecer as transformações econômicas, políticas e sociais. Mais 

tarde, a partir dessas reflexões, Karl Marx e F. Engels criaram o 

capitali

capitalista e da possibilidade da sua superação pela luta organizada do 

proletariado. 
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 de produção, ou seja, haveria a 

propriedade coletiva dos meios de produção – 

mercado e todas as atividades econômicas passariam a ser controlados e 

planificados pelo Estado – 

lógica, TODOS teriam melhores condições de vida e, pouco a pouco, se 

alcançaria um outro estágio de organização: o comunismo. 

 

Karl Marx e F. Engels 
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A primeira experiência na História de tentativa de construção de uma 

sociedade socialista aconteceu na Rússia. Vamos ver como isso aconteceu. 

 

DO IMPÉRIO RUSSO À FORMAÇÃO DA UNIÃO SOVIÉTICA Antes de estudar o 

processo revolucionário em 1917 que mudou completamente a organização 

econômica, política e social da Rússia, vamos ver como era esse império 



ao final do século XIX. O Império Russo ocupava 1/6 da superfície 

terrestre. 

 

Em 1897, a população do Império Russo era dividida da seguinte forma: - 

aproximadamente 75% eram eslavos; - 25% pertenciam a 180 diferentes 

nacionalidades. A sociedade russa era dividida assim: no topo da pirâmide 

social estavam, aproximadamente, 2% da população – nobres e sacerdotes; 

logo abaixo, vinham os funcionários do Estado, militares e comerciantes – 

em torno de 10% da população. A base da sociedade era formada pelos 

trabalhadores urbanos (em torno de 4%) e os camponeses, que totalizavam 

aproximadamente 84% da população. 
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A Sociedade Russa ao final do século XIX 

 

ATIVIDADE: A partir do que você leu, mostre como era a organização da 

sociedade russa ao final do séc. XIX, escrevendo a respeito da 

distribuição das diferentes camadas sociais apresentadas no esquema 

abaixo. 

 

Às vésperas da Revolução que deu novos rumos à Rússia, a sociedade estava 

dividida da forma como mostra o gráfico ao lado. Apesar de ser um país 

essencialmente agrícola, as condições de vida dos camponeses eram muito 

ruins, como já dissemos. As aldeias raramente tinham escolas e poucos 

camponeses sabiam assinar o nome. Os métodos de plantio e colheita eram 

rudimentares. Os únicos instrumentos agrícolas utilizados eram, ainda, o 

arado de madeira e a foice. Somente em 1860, com o objetivo de diminuir 

as tensões no campo, devido à exploração, o governo czarista extinguiu o 

sistema de servidão que marcava as relações entre camponeses e 

latifundiários. 

 

. NOBRES . __________________ 
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. _____________________________ . MILITARES . 

____________________________ 

 

. ____________________________ . ____________________________ 
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A Rússia antes da Revolução 

 

Czar Nicolau II 

 

( ) Antes da Revolução de 1917, a Rússia era governada pelo czar Nicolau 

II que tinha poder absoluto. Isso significa que não havia um conjunto de 

leis, uma Constituição, que limitasse os poderes do czar. 
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brasilescola.com 

 

ATIVIDADE Identifique as principais características da Rússia antes da 

Revolução de 1917. Leia, com atenção, e numere as lacunas, de acordo com 

as características destacadas: ( 1 ) Política ( 2 ) Economia ( 3 ) 

Sociedade ( ) A industrialização estava se iniciando e a participação de 

capitais estrangeiros já era grande. Em 1917, mais de 50% do capital 

total da Rússia pertencia a empresas francesas, inglesas, alemães, belgas 

e americanas. ( ) As condições de vida e de trabalho dos camponeses eram 

péssimas. As aldeias raramente possuíam escolas e poucos camponeses 

sabiam assinar o nome. O regime de servidão só foi abolido em 1860. Nas 

cidades, a situação dos operários não era melhor. Nas minas e nas 

fábricas, os salários eram muito baixos e a jornada de trabalho, muitas 

vezes, chegava a 16 horas por dia. 
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A Rússia antes da Revolução: ver e aprender. 

 

www.portalsaofrancisco.com.br 
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Observe a foto acima. A partir do que você já aprendeu, escreva um 

parágrafo sobre as condições de vida dos camponeses russos, no início do 

século XX. 

_________________________________________________________________________

______________________________ 

_________________________________________________________________________

______________________________ 

_________________________________________________________________________

______________________________ 

_________________________________________________________________________

______________________________ 

_________________________________________________________________________

______________________________ 

_________________________________________________________________________

______________________________ 

_________________________________________________________________________

______________________________ 

_________________________________________________________________________

______________________________ 

_________________________________________________________________________

______________________________ 

 

O começo da mudança... 

 

No final do século XIX, durante o governo do czar Nicolau II, a situação 

da Rússia, como já vimos, não era das melhores. Mas foi piorando com a 



inflexibilidade e a insensibilidade do czar, que insistia em manter a 

estrutura do governo centralizado, o que foi provocando revolta na 

população. No ano de 1898, as inquietações políticas da população se 

concretizaram na criação do Partido Operário Social-Democrata Russo 

(POSDR), que se tornou o principal palco de discussões sobre a situação 

política, econômica e social do país. Logo, esse partido passou a ser 

perseguido pelo governo czarista, que via nessa organização uma ameaça à 

sua permanência no poder. Para os partidários do POSDR, o Império Russo 

não necessitava somente de algumas mudanças. Nos debates realizados, já 

discutiam como deveriam conduzir um processo revolucionário. Nesse 

sentido, a proposta do partido passava pela construção de uma nova ordem 

política, econômica e social. Dessas discussões, porém, surgiram duas 

diferentes orientações partidárias dentro do POSDR: os mencheviques e os 

bolcheviques. Vamos ver como esses dois grupos pensavam o processo 

revolucionário. 
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Bolcheviques- Esse grupo defendia uma ―revolução proletária imediata‖. Os 

bolcheviques acreditavam que os trabalhadores russos deveriam se 

organizar com o objetivo de realizar as mudanças que um governo de 

orientação burguesa não teria o interesse de fazer. 

Lênin- líder bolchevique 

 

Mencheviques- Defendiam a construção de um governo democrático-burguês em 

substituição ao czarismo. Eles acreditavam que esse governo traria 

condições necessárias para que o paìs ―superasse seu atraso econômico‖. 

Depois disso, em uma outra etapa, se realizaria a Revolução Socialista. 

 

www.aldeiagaulesa.net 

 

Martov – líder menchevique 
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1 - Dê o significado das expressões abaixo. a) proletário: 

_________________________________________________________________________

__________ b) menchevique: 

_________________________________________________________________________

_______ 

_________________________________________________________________________

_____________________ c) bolchevique: 

_________________________________________________________________________

_______ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 2 - Relacione as ideias de revolução aos grupos 

apresentados abaixo. ( A ) BOLCHEVIQUES ( B ) MENCHEVIQUES 
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) Defendiam um governo democrático-burguês em substituição ao czarismo. ) 

Acreditavam que só um governo liderado pelos trabalhadores poderia 

realizar as transformações necessárias para esse setor da sociedade. 

 

3 - ―Às vésperas da Revolução, a Rússia era um paìs industrializado, mas 

ainda dependente da produção agrìcola.‖ A afirmativa está ( ) correta. ( 

) incorreta. Justifique sua resposta. 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 
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4 – Com a ajuda de seu Professor, elabore frases com as palavras abaixo. 

 

Império Russo – monarquia absolutista – industrialização – agricultura – 

czar – economia – partido político – servidão 

 

a) 

_________________________________________________________________________

____________________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________________ 

 

b) 

_________________________________________________________________________

____________________________ 
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_________________________________________________________________________

_______________________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________________ 

 

c) 

_________________________________________________________________________

____________________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________________ 
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5 - Responda: Que diferença você observa no programa dos mencheviques e 

dos bolcheviques para a substituição do regime czarista e o fim do 

Império Russo ? 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 6 - Observe a foto abaixo. Ela retrata a família 

do czar Nicolau II – a família Romanov. - Descreva a imagem. - Diante do 

que você vê, elabore um parágrafo falando da organização social no 

Império Russo ao final do século XIX. - De que forma a fotografia se 

contrasta com a situação de vida dos trabalhadores russos? (É importante 

que você volte à página 11 para observar a divisão da sociedade russa 

neste período) . 

 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 
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A situação se agrava.... Em 1904, a situação no Império Russo, que não 

era das melhores, ficou ainda mais grave. O governo do czar Nicolau II 

envolveu-se na disputa pela região da Manchúria e decretou guerra contra 

o Japão. Essa disputa fazia parte da corrida imperialista por zonas 

estratégicas e ficou conhecida como Guerra RussoJaponesa. Apesar desse 

conflito não ter durado muito tempo, é sabido que toda guerra mobiliza 

grande quantidade de recursos financeiros e humanos. Assim, a situação 

econômica e social do Império Russo ficou ainda mais comprometida. O 

processo revolucionário No ano seguinte, em 1905, vários segmentos do 

operariado resolveram organizar, em São Petersburgo, uma manifestação, 

reivindicando melhorias na situação de vida e de trabalho da população. O 

objetivo dos manifestantes era entregar ao czar um documento com 

propostas de reformas sociais, políticas e econômicas. 
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Apesar de ser uma manifestação pacífica, as tropas do governo receberam 

os participantes com tiros. Vários trabalhadores morreram. Esse episódio 

ficou conhecido como Domingo Sangrento. Resultado: várias rebeliões de 

camponeses e operários se espalharam pelo território russo. 

 

www.uni-potsdam.de 

 

Manifestação de 1905 - 
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http://santoscultural.net 

 

Os acontecimentos de 1905 marcaram a História e serviram de inspiração 

para muitos artistas que retrataram um movimento que, na verdade, foi o 

estopim para um processo revolucionário que buscava um novo caminho para 

a população russa. 
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http://catracalivre.folha.uol.com.br 

 

História e cinema O cineasta Sergei Ensenstein dirigiu o filme O 

Encouraçado Potemkim que narra a história do levante ocorrido em 1905. 

Nessa manifestação, os marinheiros russos rebelaram-se contra seus 

comandantes e assumiram o controle do navio. A população da cidade de 

Odessa, onde ocorreu o levante, apoiou a revolta. Mais uma vez, as forças 

repressoras do governo czarista esmagaram o movimento com grande 

violência. 

 

Ainda em 1905, um dos mais expressivos levantes contra o governo 

mobilizou os marinheiros do Encouraçado Potemkim. 

 

www.paramountbrasil.com.br 
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Outro filme interessante: REDS. É o relato do processo revolucionário 

feito por um jornalista americano, John Reed. O filme nos permite também 

refletir sobre as discussões em torno dos rumos da revolução e das 

diferentes propostas da instauração do Estado socialista. Verifique com o 

seu responsável a classificação indicativa do filme. 

 

AS REFORMAS CZARISTAS: 

www.piratininga.org.br 

 

Pressionado pelas revoltas e pelas manifestações que se espalhavam pelo 

país, o czar Nicolau II prometeu um amplo conjunto de reformas, por meio 

de um documento conhecido como MANIFESTO DE OUTUBRO. O monarca se 

 poderes 

com a Assembleia de representantes populares – 

reformas, o governo czarista ainda continuava controlando a assembleia 



russa. Por isso, as manifestações só cresciam. Os conselhos populares, os 

SOVIETES, se fortaleceram e cada vez mais discutiam os rumos das mudanças 

e das ações políticas do operariado, dos camponeses e dos soldados. Isso 

mostrava que a população desejava transformações mais profundas. Mudanças 

que, de fato, pudessem construir uma sociedade que atendesse às 

necessidades da maioria da população e não apenas de um grupo 

privilegiado. O Império Russo na Primeira Guerra Em 1914, uma greve geral 

foi convocada em São Petersburgo. Porém, com a eclosão da guerra, houve 

uma mobilização da população, que apoiou o czar quando o Império Russo 

declarou guerra à Tríplice Aliança. A participação, na Primeira Guerra, 

foi um desastre e debilitou, ainda mais, a economia russa. A população 

passou a se mobilizar em torno de um lema que reunia as reivindicações de 

todo o povo russo – camponeses, operários e até o exército, que voltara 

muito combalido da guerra: - ―TERRA, PÃO E PAZ‖. 
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http://www.radiooasis.es 
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CAMPONESES EM MARCHA 

 

Observe o quadro. É de autoria de um artista chamado Valentin Sertov. a) 

Descreva o que você vê no quadro. 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ b) Que movimento o artista quis retratar? Qual foi 

a sua fonte de inspiração? 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

 

19 

 

1 - Entre as afirmativas abaixo, algumas são verdadeiras, outras não. 

Corrija as frases equivocadas, reescrevendo-as nas linhas abaixo. 

 

a) A Rússia envolveu-se na Primeira Grande Guerra porque estava 

totalmente preparada para enfrentar esse conflito. 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 



_________________________________________________________________________

______________________ 

 

b) Após dois anos, participando da Primeira Guerra, a Rússia estava com a 

economia arrasada e com seus exércitos desorganizados. 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 
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_________________________________________________________________________

______________________ 

 

c) No decorrer do século XIX, a Rússia foi governada por czares. Esses 

governos devem ser caracterizados como republicanos. 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 
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O PROCESSO REVOLUCIONÁRIO DE 1917 

 

Nos primeiros meses de 1917, a situação chegou a um ponto completamente 

insustentável. A população, como vimos, cada vez mais se organizava por 

meio dos sovietes e promovia protestos e greves. A situação chegou a um 

ponto crítico quando até mesmo to exército retirou seu apoio ao czar. 

Vimos aqui o primeiro momento da Revolução. Pressionado pelo levante 

popular, o czar Nicolau II abdicou do poder, em 26 de fevereiro de 1917. 

A partir desse momento, podemos dividir o processo revolucionário em dois 

momentos: Fevereiro de 1917 – Foi instaurado um parlamento de maioria 

burguesa, formando um governo provisório, apoiado pelos mencheviques. 

Esse governo foi extremamente infeliz nos projetos que realizou para a 

recuperação da economia russa. Além disso, optou pela manutenção das 

tropas russas na Primeira Guerra Mundial. Essa política desastrosa do 

governo provisório contribuiu para o fortalecimento dos bolcheviques e de 

Lênin. Segundo ele, a Rússia só poderia de fato realizar as 

transformações necessárias se os sovietes assumissem diretamente o 

governo. Outubro de 1917: o soviete de Petrogrado promoveu uma 

insurreição organizada pelo seu Comitê Militar Revolucionário. O levante 

foi um sucesso e, dessa forma, o Partido Bolchevique passou a controlar o 

processo revolucionário. Lênin controlava o governo dos comissários do 

povo na construção do Estado, sob o regime socialista. 
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www.portalsaofrancisco.com.br 

 

Glossário: insurreição - ato ou efeito de se insurgir; de se revoltar. 
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A insurreição de Petrogrado. 

 

Principais medidas do governo bolchevique 

http://clubedolivro.wordpress.com 

 

referentes à distribuição de terras (reforma agrária), aos limites dos 

externo, o novo governo russo assinou um acordo de paz – o Tratado de 

Brest-Litovski – saindo da Primeira Guerra Mundial. 

 

Lenin falando para a população. 

 

No entanto, os setores burgueses e monarquistas se uniram às tropas 

estrangeiras e formaram uma resistência que tinha o objetivo de afastar 

os bolcheviques do poder. Teve início uma sangrenta guerra civil entre os 

Exército Vermelho (revolucionários) e Branco (antissocialistas). 
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Observe, atentamente, a charge abaixo. Veja o trecho de uma história em 

quadrinhos sobre a Revolução Russa. 

www.oglobo.com http://www.flickr.com 
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A faxina de Lênin a) A partir do que estudamos, diferencie a revolução de 

fevereiro e a de outubro de 1917, na Rússia. 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ a) Descreva o que você vê na 

imagem. ____________________________________________ 

____________________________________________ b) Quem está varrendo na 

imagem? ____________________________________________ c) Quais os grupos 

sociais que estão ―sendo varridos‖? 

____________________________________________ d) Crie uma legenda para a 



imagem e escreva no espaço abaixo da foto. 

____________________________________________ 
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A Guerra Civil e a formação da União das Repúblicas Socialistas 

Soviéticas (URSS) 

 

Durante a Guerra Civil, o Exército Branco tinha o apoio de vários 

governos como o da Grã-Bretanha, da França e dos Estados Unidos, que eram 

contrários ao Estado proposto pela Revolução de 1917 e não aceitaram o 

acordo de paz com a Alemanha. Apesar da situação de desvantagem do 

Exército Vermelho, a guerra civil foi vencida pelos partidários do novo 

governo bolchevique. Em 1922, um grande congresso, reunindo diferentes 

povos que habitavam o território russo, fundou a União das Repúblicas 

Socialistas Soviéticas (URSS). Foi organizado um governo de 

representantes das várias repúblicas, sendo a Rússia a principal delas. 

 

Explique como se deu o processo que desencadeou a Guerra Civil. 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

O SALDO MAIS TRÁGICO DA GUERRA CIVIL, NA RÚSSIA, FOI A MORTE DE, 

APROXIMADAMENTE, OITO MILHÕES DE PESSOAS, VÍTIMAS DA FOME E DE DOENÇAS. 
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A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas: novos rumos... Em 1924, 

Lênin morreu. Sua morte provocou uma grande disputa política no interior 

questão era: quem iria assumir e dar 

participantes revolucionário disputaram o governo, diferentes 

perspectivas de ação política. do processo representando 

 

www.amazon.com 

 

ado, Trotsky. Ele pode ser chamado de ―segundo homem da 

Revolução‖. Ele acreditava que o ideário da revolução deveria ser 

propagado, isto é, levado a outros países, transformando a experiência 

russa no inìcio de uma ―revolução permanente‖. 
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Trotsky 

educador.brasilescola.com 

 

-geral do Partido Comunista, Josef 

Stalin. Ele tinha o objetivo de concentrar seu governo nas questões 

internas da Rússia, promovendo o ―socialismo em um só paìs‖ e, só depois 



após a convenção comunista, as propostas de Stalin terminaram por vencer 

a disputa. 

 

25 

 

Stalin 

 

A URSS entre 1924 e 1953 - Estado socialista X governo stalinista:uma 

contradição? A morte de Vladimir Lênin e a subida de Stalin ao poder, 

colocaram, de fato, a URSS sob novos rumos. Depois de assumir o governo, 

tornou claro que não aceitava aqueles que pensavam de forma diferente. 

Por meio de manobras políticas, Stalin expulsou Trotsky do Partido 

Comunista em 1927. Como se não bastasse, o expulsou do país. Trotsky foi 

então para o México. Segundo as investigações realizadas, ele foi morto 

no exílio a mando de Stálin. Na URSS, Stalin permaneceu à frente do 

governo de 1924 até a sua morte em 1953. 

Brasilescola.com 

 

Crie uma legenda para a imagem acima. 

 

Qual era a principal divergência entre as propostas de Trotsky e as de 

Stalin? Volte à pagina anterior. 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 
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Características do governo stalinista 

 

• 

 

27 

 

De forma resumida, podemos destacar as seguintes características do 

governo da União Soviética durante o período stalinista: - foi implantado 

o sistema de partido único, isto é, não se admitia outra agremiação 

partidária que não fosse o partido oficial do governo. Qualquer tipo de 

oposição era punida com perseguição e, em muitos casos, prisão com 

trabalhos forçados em campos na Sibéria; - não havia respeito pelas 

diferentes nacionalidades que viviam sob o território da União das 

Repúblicas Socialistas Soviéticas. Como o próprio nome já diz, no 

território do antigo Império Russo estavam ―unidas‖ outras repúblicas que 

tinham diferentes culturas, como os ucranianos, por exemplo. Todas elas 

passaram a ser obrigadas a falar a língua russa e a viver de acordo com 

as regras estabelecidas pelo governo soviético; - burocratização do 

Estado – o Estado soviético ficou cada vez mais distante da sociedade. Ou 

seja, não era uma estrutura para organizar a sociedade, muito menos para 

servir à população. O Estado soviético se tornou um instrumento de 

opressão. Criou-se uma camada de funcionários do governo que tinha 

privilégios e que acabou formando uma elite política; - ausência de 



liberdade de imprensa e de expressão. Milhares de artistas, escritores, 

intelectuais e cientistas foram perseguidos, presos ou mortos, muitas 

vezes, somente por discordarem de alguns aspectos da orientação do 

governo. 
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Cartazes de propaganda stalinista 

 

COMO UM MODELO PARA OS JOVENS. 

 

COMO AMIGO DAS CRIANÇAS. 
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Volte às páginas anteriores. Leia com atenção e escreva a respeito de 

como o governo stalinista se afastou dos princípios defendidos na 

Revolução de 1917. Seu Professor vai ajudá-lo. 

 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 
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OS ESTADOS UNIDOS E A CRISE DE 1929 A crise econômica de 1929 

Observe a imagem ao lado. 1 - A partir do que você observou, descreva a 

foto. _______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 2 - Que sentimentos essa 

mulher expressa com o seu olhar? 

www.studyblue.com 

 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 
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Infelizmente, esse era o olhar, o semblante de muitas pessoas nos Estados 

Unidos, a partir da crise de 1929. Vamos ver por que isso ocorreu. 

OLHAR SEM ÂNIMO, DIANTE DA CRISE DE 1929. 
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A crise econômica de 1929 Na década de 1920, os Estados Unidos da América 

viveram um período de grande prosperidade econômica. Podemos destacar 

duas razões para entender essa prosperidade e os benefícios econômicos 

alcançados pelos EUA com a Primeira Grande Guerra. Vejamos. 

 

Os Estados Unidos e a Primeira Grande Guerra 

 

• No território norte-americano, não aconteceram batalhas da Primeira 

Guerra, nem houve destruição de bens ou do patrimônio, diferentemente do 

que ocorreu no continente europeu. • Devido à guerra, que envolvia 

diversos países europeus, uma grande quantidade de capital foi 

transferida para a Europa, sob a forma de empréstimos. Houve também a 

transferência de produtos agrícolas e industriais. 
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RESULTADO 

 

• Esses acontecimentos possibilitaram o crescimento da economia norte-

americana, gerando lucros e garantindo, para a maioria da população, 

emprego, bons salários, facilidades para o financiamento e para o 

consumo. 

 

Uma espécie de euforia envolvia parte da população norte-americana, como 

consequência dos bons resultados econômicos alcançados após a Primeira 

Guerra. Porém, ao longo dos anos 20, surgiram sinais silenciosos de 

esgotamento desse modelo econômico. Vamos verificar quais foram esses 

sinais? 
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Os caminhos da crise 

 

Ao mesmo tempo em que os Estados Unidos viviam a prosperidade, os países 

europeus tentavam reconstruir sua economia, abalada pela guerra. Mas os 



empresários estadunidenses não ficaram atentos aos esforços de 

recuperação da Europa. 

 

Dessa forma, as empresas norteamericanas continuaram a produzir cada vez 

mais. Isso fez com que as indústrias, nos EUA, passassem a acumular 

grandes estoques de mercadorias. Houve então, uma crise de superprodução, 

ou seja, era produzido mais do que os mercados podiam consumir. As 

superprodução aconteceu e, por isso, muitos trabalhadores rurais foram 

campo. 

 

MECANISMO DA CRISE DE 1929 
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Adaptado - www.historiacfb.com 
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A quebra da Bolsa de Nova Iorque – a cronologia da crise 

 

Como já dissemos, o crescimento econômico dos primeiros anos da década de 

20 possibilitou grandes lucros aos investidores nas bolsas de valores. A 

Bolsa de Valores de Nova Iorque foi a solução encontrada por muitos 

empresários para evitar a falência. Eles vendiam ações de sua empresa e 

compravam ações de empresas que estivessem com a cotação em alta. Outros 

investidores compravam ações das empresas endividadas, apostando em sua 

recuperação. Porém, nesse contexto de crise, essa recuperação não 

aconteceu. Em setembro de 1929, os acionistas começaram a perceber uma 

grande variação nos preços das ações. No dia 24 de outubro, daquele mesmo 

ano, os investidores tentaram vender 13 milhões de ações. Como havia 

muita gente vendendo e ninguém comprando, os preços despencaram. A Bolsa 

acionistas e ao fechamento dos bancos, uma vez que os acionistas não 

falência muitas empresas, que dependiam do crédito oferecido pelos 

ões e ao 

A crise econômica se tornou um grave problema social e político. 
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O ―outdoor‖ (cartaz) ao lado diz: Não há estilo de vida como o americano. 

O maior padrão de vida do mundo!‖ Observe o contraste com a fila de 

desempregados abaixo do mesmo cartaz. A partir do que estudamos, explique 

os fatores responsáveis pela crise de 1929. 



______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 
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______________________________________ 

______________________________________ 
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A intervenção do Estado na crise 

 

Resultados O New Deal A aplicação dessas medidas teve, como 

consequências, Num primeiro momento, o governo norteamericano reduziu as 

importações e tentou aumentar o volume de exportações. Em 1933, o então 

presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, colocou em prática uma 

política econômica conhecida como New Deal. Vamos aqui destacar três 

produção, fixou os preços mínimos para os produtos, baixou as taxas de 

juros do crédito bancário e diminuiu 

desemprego, desenvolveu um programa de obras públicas, barragens, 

estradas, edifícios públicos. Dessa forma, foram criados novos postos de 

salário mínimo, as 40h de trabalho semanal e foram criados subsídios para 

o desemprego, doença, invalidez e velhice. - o aumento do emprego; - a 

recuperação do poder de compra e de consumo; - o aumento da produção 

industrial e agrícola. Com o aumento do consumo, ocorreu um aumento da 

produção – dessa vez, atendendo às reais necessidades do mercado. As 

fábricas voltaram a produzir e a contratar novos trabalhadores. 
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Na Europa, arrasada pela Primeira Guerra, a GrãBretanha e a França 

aplicaram medidas semelhantes, com o mesmo sucesso. Porém, em Portugal, 

na Itália e na Alemanha, as medidas econômicas, aplicadas nos Estados 

Unidos, não tiveram o mesmo efeito. Os governos foram considerados 

incapazes de resolver a situação. Uma outra solução foi apresentada e 

isso acabou possibilitando o surgimento de ESTADOS TOTALITÁRIOS. 
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http://pbg.hr/ 

 

1.Descreva o que você vê nas imagens. O cartaz que o menino da imagem 2 

está segurando diz: ‖Por que você não pode dar um emprego para meu pai?‖ 

 

a) imagem 1- 

_________________________________________________________________________

________ b) imagem 2 - 



_________________________________________________________________________

________ 

 

História - 9.º Ano 2.º BIMESTRE / 2013 

 

www.studyblue.com 

 

36 

 

Klickeducacao.com.br 

 

O desemprego nos E.U.A. 

Milhões 14 12 10 8 6 4 2 1,4 0 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 

1937 1938 1939 
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12,6 11,9 10,9 10,2 8,5 7,2 4,2 

 

9,9 

 

8,8 

 

7,9 

 

1 - Qual o assunto do gráfico ? 

_________________________________________________________________________

________ 2 - Em que ano o número de desempregados atingiu seu maior 

índice ? 

_________________________________________________________________________

________ 3 - Quantos desempregados havia nesse ano ? 

_________________________________________________________________________

________ 4 - Em que ano a taxa de desemprego apresenta seu declínio? 

_________________________________________________________________________

________ 
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5 - Existe alguma relação entre a queda do desemprego e a política do New 

Deal? Qual? 

_________________________________________________________________________

________ 

 

O período entreguerras – a ascensão do totalitarismo Os países europeus, 

envolvidos na Primeira Guerra Mundial, tiveram suas economias bastante 

abaladas. No entanto, sabemos que a Itália e principalmente a Alemanha – 

por conta das determinações do Tratado de Versalhes – tiveram suas 

economias praticamente destruídas. No período entreguerras, sobretudo 

após a crise econômica mundial de 1929, grupos de diferentes visões 

políticas discutiam os rumos dos governos democráticos. De um lado, havia 

aqueles que defendiam as mudanças realizadas pela Revolução de 1917 e 

queriam, inclusive, a difusão do modelo político e econômico inaugurado 

por esse movimento. Para outros, esta visão representava o chamado 

―perigo vermelho‖, que seria uma ―ameaça‖ à ordem capitalista. Porém, 

após a crise econômica, começou a crescer, principalmente na Itália e na 



Alemanha um grupo que dizia que nem o socialismo, nem os governos 

liberais estavam preparados, naquele momento, para dar a resposta que 

aqueles países precisavam em termos de recuperação econômica e de 

reestruturação da sociedade. Para esses grupos, a solução seria a 

construção de um Estado forte, com um governo centralizado, capaz de dar 

as respostas que a população esperava. Vamos entender por que a Itália 

foi um terreno fértil para o desenvolvimento da ideologia fascista. A 

Itália saiu da 

desemprego, que já era uma realidade, aumentou mais ainda, com a volta 

mobilização na guerra, a Itália não conseguiu nenhum dos territórios 

de Vittorio Emanuel III, rei da Itália. Diferentes grupos sociais – desde 

os camponeses, até antigos combatentes – 

o fim da Guerra, em 1919, o ex-combatente Benito Mussolini fundou uma 

agremiação deu origem ao Partido Nacional Fascista. 
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A palavra fascismo vem de ―fasces‖, do latim, que designa o conjunto de 

varas que os funcionários do Império Romano levava. Simbolizava o poder 

do Estado. Sob o governo fascista, a Itália utilizou esse símbolo para 

demonstrar sua força e seu poder assumidamente totalitário. 

Posteriormente, muitos historiadores utilizaram esse termo para se 

referir a diversos Estados que possuíam as mesmas características: 

recusavam a democracia e o Estado controlava todos os aspectos da vida 

nacional. 
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Características da ideologia fascista 1. Nacionalismo exacerbad

exaltação dos valores nacionais. Para os fascistas, ―a nação é a mais 

sentimento nacionalista italiano estava ligado às suas ambições 

ssidade de uma nação forte, 

unida, a fim de que a Itália ―revivesse as glórias do Antigo Império 

negavam a luta de classes, pois acreditavam que o governo deveria estar 

nas mãos de uma elite que eles consideravam ―mais preparada para assumir 

essa missão‖, assim, justificavam também a existência de ―pessoas 

superiores e outras inferiores‖ (o racismo também seria justi

ausência de liberdade de associação – perseguição aos sindicatos e 

estabeleceram o culto ao líder, que era visto como guia da população, o 

-se contra o 

Estado era visto como crime e, assim, o grupo ou o indivíduo deveria ser 

tidarismo – defendiam a ideia de que um único partido 

militarista na organização da sociedade. 

 

http://tvxs.gr 
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Mussolini 
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O NAZISMO 

A Alemanha foi, com certeza, o país mais castigado pela Primeira Guerra 

Mundial. Além da derrota, que por si só era um fato difícil de aceitar, 

pesava na memória e na economia dos alemães o Tratado de Versalhes 

(1919). O tratado foi visto como uma humilhação, porque fazia da Alemanha 

a única responsável pela guerra e exigia dela a quantia absurda de 132 

bilhões de marcos (33 bilhões de dólares na época), muito alta para um 

país arrasado por quatro anos de guerra. 

www.mundoeducacao.com.br Novahistorianet.com 

 

2 

 

1 3 
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Manifestação alemã contra o Tratado de Versalhes em Berlim, 1920. Texto 

dos cartazes: ―Fim com o tratado de Versalhes‖, ―Encontro de Versalhes, 

encontro da desonra‖,―Livre de Versalhes‖. 

 

Observe com cuidado a 1ª imagem e numere a 2ª coluna de acordo com a 1ª. 

Conte com a ajuda de seu Professor. ( 1) Tratado de Versalhes ( ) povo 

alemão ( 2) países vencedores ( ) mão que impõe o Tratado ( 3) camponês 

curvado ( ) pacote de documentos sobre as costas do camponês 
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Embora a Alemanha tivesse começado a se recuperar economicamente, a 

partir de 1925, a inflação, a dívida externa e o desemprego continuavam 

altos. Isso facilitou o avanço político dos socialistas e dos comunistas, 

que mostravam sua força, conseguindo eleger grande número de 

parlamentares. Também ocorreu o surgimento de partidos que prometiam 

soluções rápidas para a crise. Um desses era o Partido Nacional 

Socialista dos Trabalhadores Alemães, fundado em 1919 e que em 1933 se 

transformaria no Partido Nazista. 

www.brasilescola.com grandesbatalhas.wodrpress.com 
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05 DE JANEIRO DE 1919 - FUNDAÇÃO DO PARTIDO NACIONAL SOCIALISTA ALEMÃO, 

FUTURO PARTIDO NAZISTA. 

 

HITLER ACLAMADO CHANCELER DA ALEMANHA – 1933. 
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O governo da República Parlamentarista, conhecida como República de 

Weimar era frágil, pois não contava com apoio popular. Isso, ainda num 



contexto de crise econômica, que levou à desvalorização da moeda alemã. A 

miséria atingiu a classe trabalhadora, causando profunda insatisfação. 

Com isso, o nacionalismo ia ganhando poder. Em um país que vivia na 

miséria, os nazistas ofereciam a chance de melhoria e a esperança em um 

país melhor. Formavam grupos de jovens que iam às ruas para perseguir 

seus inimigos. Propagandas enganosas ajudaram Hitler a ser transformado 

no ―salvador da Alemanha‖. O presidente Hindenburg encarregou o chefe do 

Partido Nacional Popular de formar o governo e esse pediu apoio aos 

nazistas. Hitler concordou, sob uma condição: queria o posto de 

chanceler, cargo que conseguiu em janeiro de 1933. 

 

Já no cargo de chanceler, Hitler mandou incendiar o edifício do Reichstag 

(Parlamento) para jogar a culpa nos comunistas. Também acabou com os 

partidos políticos (menos o nazista) e os sindicatos por três anos, 

centralizou ainda mais o poder e adotou medidas contra os judeus. Os 

maiores opositores de Hitler foram assassinados e um desses massacres 

ficou conhecido como a Noite dos Longos Punhais, em 30 de junho de 1934. 

A atuação da SS foi fundamental nesse evento. Outros opositores 

(juntamente com comunistas e judeus) foram levados para os campos de 

concentração. 

 

infoescola.com 

 

infoescola.com 

 

Hitler chegava ao poder e tinha total controle sobre a a população. Esse 

controle era feito pelo Ministro Joseph Goebbels, que fiscalizava a 

imprensa, a literatura, o cinema e o rádio (principal instrumento de 

propaganda ideológica de Hitler). 

 

Glossário: SS (Schultzstaffel) – Tropa de proteção conhecida por SS – foi 

uma organização paramilitar, ligada ao partido nazista e responsável por 

muitos crimes cometidos contra a humanidade. 
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Ainda em 1934, com a morte de Hindenburg, Hitler assumiu a presidência, 

logo adotando o título de Führer (guia) e anunciando a fundação do 

Terceiro Reich (Terceiro Império Alemão). 

 

infoescola.com 
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Características da ideologia nazista 

info.abril.com.br 

 

1. Superioridade da ―raça ariana‖ A base da doutrina era o racismo. A 

palavra volk (nação) exprime a ideia de uma comunidade racial, fundada 

sobre o mesmo sangue e no mesmo solo. Seus princípios giravam em torno do 

lema: ―Um império, uma nação, um lìder.‖. Para os nazistas, a construção 

de um Estado forte, capaz de reestruturar a Alemanha política e 

economicamente, impunha um processo de ―homogeneização‖ da sociedade. Por 

isso, segundo as ideias de Hitler, era importante a ―purificação‖ das 



raças. 2. Antissemitismo Hitler difundiu a ideia da formação de uma 

comunidade alemã que, como já dissemos, seria ―purificada‖ através da 

―raça pura‖ – a ariana. Assim, todos aqueles que fossem excluídos 

deveriam ser exterminados. Nesse grupo, encontramos, além dos judeus, 

ciganos, homossexuais, comunistas e os portadores de qualquer tipo de 

deficiência. O extermínio dos judeus, nos campos de concentração, ficou 

conhecido como ―HOLOCAUSTO‖. 3. A ideologia do ―Espaço Vital‖ Para 

Hitler, os alemães precisavam conquistar territórios de outras nações, a 

fim de se recuperarem plenamente das perdas da Primeira Guerra Mundial e 

a consequente paralisação de seu crescimento econômico. 
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Hitler em manifestação. 

 

grandesbatalhas.wordpress.com 
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Crianças e jovens saudando Hitler. 

 

http://culturahebraica.com/2010 

 

Judeus----------------------------------------6.000.000 Ciganos----------

-------------------------------600.000 Deficientes-----------------------

--------------200.000 Homossexuais------------------------------------

100.000 Socialistas--------------------------------------50.000 

Testemunhas de Jeová-----------------------------50.000 Total de 

7.000.000 pessoas eliminadas. 

 

Em toda a Europa, mais de 12.000.000 de indivíduos perderam suas vidas 

por discordarem do totalitarismo ou por pertencerem a uma etnia, 

religião, facção política e não serem considerados física e mentalmente 

perfeitos para os nazistas. Hitler declarou: ―A guerra deverá ser de 

extermínio. Matem sem compaixão ou misericórdia, todos os homens, 

mulheres e crianças de descendência ou de lìngua polonesa‖. 

 

Justifica-se esse ato para seguir uma ideologia ou a ideia de uma pessoa? 

Escreva abaixo a sua opinião sobre o que foi colocado. Você acha que HOJE 

esta situação se repete em alguns países? Temos situações de pessoas 

excluídas por pertencerem a determinados grupos que, muitas vezes, não 

são bem vistos? Na sua opinião, qual a razão de tanta INTOLERÂNCIA? Dê 

exemplos. 

_________________________________________________________________________

________________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________________ 
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Pensando os Estados Totalitários... Já vimos o quanto o nazismo e as 

ideologias fascistas foram prejudiciais à população, já que retiravam dos 

cidadãos a sua liberdade de organização, de expressão e seus direitos 

civis e políticos. É importante, por isso, destacar que, aqui, fizemos um 

recorte das principais expressões daquelas ideologias. Porém, nesse 

período do chamado entreguerras, essas ideologias totalitárias se 

espalharam por outros países. Durante as décadas de 20 e 30, ocorreu um 

intenso processo de fascistização. Ou seja, a substituição de governos de 

política liberal - democrática, por outros de características 

autoritárias. Observe a formação desses governos totalitários na Europa 

no período entreguerras. 
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historianet.com.br 

 

– – – União Soviética (URSS) 

– – – 

caderno, vamos estudar os desdobramentos dessas ações adotadas nestes 

países europeus. Por enquanto, que tal discutir algumas questões como, 

desrespeito às diferenças e a ausência de liberdade de seus cidadãos? 

 

Foto: Roberto Antunes 

 

45 

 

Monumento na entrada do Yad Vashem, o Museu do Holocausto em Israel, que 

se dedica a pesquisas para que a humanidade não se esqueça jamais dessa 

triste página de sua história. Para conhecer melhor o trabalho 

desenvolvido pela instituição, acesse o site http://www.yadvashem.org 

 

O Brasil na década de 20: a crise da República Oligárquica 

E, no Brasil, o que estava ocorrendo nesse período? Vamos ver como, de 

diferentes formas, o modelo da República Oligárquica no Brasil foi 

questionado. Trabalharemos dois importantes movimentos: o TENENTISMO e o 

MODERNISMO. O MOVIMENTO TENENTISTA Como e por que este movimento começou? 

O nome TENENTISTA lembra o quê? Se você pensou em tenentes, está certo! 

Foi um movimento que teve início nos meios militares, mais precisamente 

entre jovens oficiais do exército – tenentes e capitães. Esse grupo 

estava bastante descontente com os rumos tomados pelo Estado Republicano, 

especificamente com o domìnio das oligarquias que se ―revezavam‖ no 

poder. Qual era a proposta dos tenentes? De forma resumida, podemos 

– o 

primário e profissiona

seja, o respeito à justiça. Reflita e responda. Ao defenderem o voto 

secreto e a obrigatoriedade do ensino primário e profissional para todos, 

com que tipo de prática, largamente utilizada pelas oligarquias, os 



tenentes pretendiam acabar? 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

 

http://www.eunapolis.ifba.edu.br 
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O tenentismo e seus objetivos 

O texto abaixo apresenta uma interpretação sobre o TENENTISMO. Leia com 

atenção e responda às questões propostas na página seguinte. 

 

―Os tenentes não queriam apenas ‗purificar a sociedade‘, mas também a 

instituição de onde vinham. Mas, afinal, o que queria esse grupo? Não é 

fácil responder a essa pergunta. Na verdade, de acordo com o que 

observamos na sua trajetória, eles deixavam mais claro o que não queriam 

que permanecesse no país. Os tenentes não tinham uma proposta clara de 

formulação política. Defendiam a ideia de reconstrução do Estado para 

(então) reconstruir a 
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nação. Segundo eles, o ‗grande mal‘ do nosso paìs estava na sua divisão 

em ‗vinte feudos‘, cujos senhores eram escolhidos pela (classe) polìtica 

dominante e isto assegurava o domínio das oligarquias. Por fim, é 

importante assinalar também que se tornou comum afirmar que os tenentes 

eram representantes da classe média urbana. Segundo os documentos 

revelam, os tenentes vinham, em sua maioria, de ramos empobrecidos de 

famílias de elite do Nordeste, ou de famílias de militares. Poucos tinham 

origem na população urbana do eixo Rio-São Paulo.‖ (Adaptado de 

FAUSTO,Boris. História do Brasil) 
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1 – Sobre o que nos fala o texto? 

 

_________________________________________________________________________

__________________ 

_________________________________________________________________________

__________________ 

_________________________________________________________________________

__________________ 

 

2 – O texto afirma que os tenentes queriam ―purificar também a 

instituição de onde vinham‖. Que instituição era essa? E por que os 

tenentes achavam que tinham que moralizá-la? 

 

_________________________________________________________________________

__________________ 

_________________________________________________________________________

__________________ 

_________________________________________________________________________

__________________ 
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_________________________________________________________________________

__________________ 

_________________________________________________________________________

_________________ 

 

3 – Que relação podemos estabelecer entre a crise da República 

Oligárquica e o Movimento Tenentista? 

 

_________________________________________________________________________

__________________ 

_________________________________________________________________________

__________________ 

_________________________________________________________________________

__________________ 

_________________________________________________________________________

__________________ 

_________________________________________________________________________

__________________ 
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Os levantes tenentistas em seus diferentes momentos 

Vamos, a seguir, mostrar, resumidamente, como e por que as revoltas 

tenentistas tomaram o país, de 1922 até 1927. Desde as eleições de 1921, 

a relação do Estado com o Exército estava abalada. O candidato da 

situação, Arthur Bernardes, foi acusado de ser o autor de uma carta, 

desqualificando o candidato da oposição às oligarquias estaduais, o 

marechal Hermes da Fonseca. No Nordeste, já havia revoltas e o marechal 

Hermes da Fonseca contrariou a ordem do presidente Epitácio Pessoa para 

reprimir as rebeliões que contestavam a ordem estabelecida. O presidente 

mandou então prender o marechal e fechar o Clube Militar que era 

presidido por Hermes da Fonseca. Essa prisão foi considerada, pelos 

tenentes, um desrespeito e deu origem ao primeiro levante, no Rio de 

Janeiro. Após o levante, ocorreram outros dois momentos de tensão, em 

1924 e entre 1925/1927, que também contribuíram para a crise da República 

Oligárquica. • A prisão de Hermes da Fonseca foi contestada por tenentes 

do Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro, que se revoltaram. O governo 

ordenou o bombardeio do forte. Parte dos revoltosos se rendeu. Outros 18 

saíram do forte em marcha na direção ao Leme. Foram mortos 16. Alguns dos 

revoltosos, foram presos e outros transferidos para quartéis distantes da 

capital. 

 

A REVOLTA DOS 18 DO FORTE DE COPACABANA (1922) 
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O LEVANTE DE SÃO PAULO (1924) 

 

• A revolta chega a São Paulo em 1924. • Mais uma vez, o governo agiu de 

forma truculenta. Foram utilizados até aviões para reprimir o movimento, 

causando mortes e deixando um saldo de centenas de feridos. Os militares 

fugiram em marcha para o Paraná. 



 

A MARCHA DOS TENENTES: A COLUNA PRESTES (1925-1927) 

 

• O movimento se espalhou por outros estados – Mato Grosso, Sergipe, Pará 

e Rio Grande do Sul. • Os tenentes gaúchos e paulistas, sob a liderança 

do capitão Luis Carlos Prestes, organizaram uma nova marcha pelo Brasil, 

conhecida como Coluna Prestes. 
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O MODERNISMO E A MODERNIZAÇÃO NO BRASIL 

As modificações das estruturas político-econômicas na Europa, no final do 

século XIX, afetaram diferentes sociedades ao redor do mundo e mudaram as 

formas de agir e produzir, além de influenciar a vida cultural. O Brasil 

também passava por grandes transformações. Além das mudanças de ordem 

política e econômica, como a instauração da República e o fim do sistema 

escravista, nosso país também testemunhou a mudança de várias formas de 

viver o dia a dia de sua população: novos meios de transportes, a 

iluminação elétrica nas ruas, cinematógrafos e o aumento da circulação de 

jornais que acelerou a divulgação das notícias mais recentes. Esse 

processo de modernização marcou o aparecimento de movimentos que tentavam 

discutir as ideias, valores e concepções artísticas que pensassem sobre 

essa nova realidade. Já falamos alguma vezes, no trabalho com imagens, 

que a arte pode ser uma forma de crítica, de contestação. Na ebulição da 

década de 1920, a tentativa de rompimento com as tradições anteriores 

teve, como maior expressão, a Semana de Arte Moderna, ocorrida em São 

Paulo em 1922. O questionamento às antigas ―fórmulas‖ culturais deu 

-brasil – dizia 

que as tendências estrangeiras eram benéficas ao desenvolvimento da 

cultura brasileira. Acreditava que a relação dos artistas com a cultura 

europeia poderia ser revista por meio de um processo de ―devoração‖, 

―digestão‖ das influências estrangeiras, daì o nome de movimento 

-amarelo – recusava todo e qualquer 

―contágio‖ com as ideias europeias. Esse movimento converteu-se, em 1926, 

no grupo chamado Grupo da Anta, que seguiu uma linha de orientação 

nacionalista. De forma geral, podemos afirmar que os artistas do 

movimento modernista defendiam o abandono de uma inspiração tradicional 

europeia e queriam valorizar, ao máximo, uma arte comprometida com a 

cultura verdadeiramente nacional, feita a partir de temáticas 

genuinamente brasileiras. 
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Participantes do movimento modernista tendo, à frente, Mário de Andrade. 
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Veja um exemplo. Abaixo, temos uma obra de Tarsila do Amaral, o Abaporu. 

É uma obra pertencente a uma das correntes artísticas da época: o 

CUBISMO. Essa corrente pode ser considerada uma das principais fontes da 

arte abstrata. No Brasil, o cubismo pode ser observado nas obras de 

artistas modernistas como Vicente do Rego Monteiro, Di Cavalcanti e 

nturas, as pessoas e os objetos são construídos a partir de cubos 



vários ângulos, nas telas. ATIVIDADE Agora, você é o artista! 
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Elabore um quadro, utilizando elementos do CUBISMO, no espaço da próxima 

página. Após trocar impressões com seus colegas e com seu Professor, toda 

a turma poderia reproduzir o quadro em folhas de papel ofício e montar 

uma exposição na escola. Que tal? Pesquise nos endereços eletrônicos 

sugeridos abaixo. Conheça mais um pouco sobre os artistas modernistas e 

representantes do CUBISMO no Brasil. Sites: 

http://educacao.uol.com.br/artes/cubismo-arte-sob-nova-perspectiva e 

http://www.tarsiladoamaral.com.br/index.html 
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ESPAÇO CRIAÇÃO 
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Prezado estudante! Esperamos que você tenha gostado de seus estudos de 

história nesse bimestre. No próximo caderno, você vai continuar essa 

aventura pelo mundo da história da humanidade. A viagem pela história é 

sempre repleta de emoção e novos conhecimentos! Abaixo, seguem indicações 

de sites que você pode consultar, pesquisar, para ampliar seus 

conhecimentos. Afinal, estudar sempre vale a pena!!! 

 

HISTÓRIA do MUNDO 

http://www.brasilescola.com www.historiadomundo.com.br 
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www.educopedia.com.br www.portalgeo.rio.rj.gov.br/armazenzinho/web/ 
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imagensdahora.com.br 

 

REFLETINDO... 

VALORES E ATITUDES SEMPRE QUASE SEMPRE RARAMENTE NUNCA 

 

Fui assíduo. Fui pontual. Fui organizado: com meus deveres, registros, 

material para as aulas. Respeitei compromissos assumidos, cumprindo os 

prazos. Demonstrei interesse pelos assuntos tratados. Colaborei 

positivamente com meu grupo. 
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Dei minha opinião. Respeitei a opinião dos outros. 

 

Participei das atividades propostas pelo professor. 

 



Procurei cultivar a amizade, relacionandome bem com os colegas. Respeitei 

as regras da escola e do meu grupo. Fui perseverante (não desisti diante 

das dificuldades). 
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A ERA VARGAS 

 

Estamos de volta! Iniciando outro semestre, alguns pontos da nossa 

matéria podem ter sido esquecidos. Vamos buscar, através da imagem 

abaixo, lembrar algumas características da Primeira República. No final 

dos anos 20, os grupos políticos que estavam descontentes com a hegemonia 

de São Paulo e Minas Gerais, se aliaram a Getúlio Vargas. Após o 

movimento polìtico, conhecido como ―Revolução de 1930‖, Vargas, 

representando esses grupos polìticos, passou a dominar a ―cena‖ polìtica 

de nosso país, inaugurando o período a que chamamos de Era Vargas. Esse 

momento recebeu esta denominação porque Getúlio Vargas ocupou o poder por 

quinze anos (até renunciar ao poder em 1945) e, depois, ainda voltou ao 

governo, dessa vez eleito, por um breve período, de 1951 a 1954. A marca 

deixada por esse estadista é percebida até hoje no pensamento político e 

em diversos aspectos da vida socio-econômica de nosso país. 

 

crv.educação.mg.gov.br 
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1 - Que grupo dominou a Primeira República ? 

 

_________________________________________________________________________

________________ 

_________________________________________________________________________

________________ 

_________________________________________________________________________

________________ 

 

2 - Que personagens estão representados na ilustração? 

 

_________________________________________________________________________

________________ 



_________________________________________________________________________

________________ 
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_________________________________________________________________________

________________ 

 

3 - Por que Getúlio Vargas está chutando o senhor de chapéu? 

 

_________________________________________________________________________

________________ 

_________________________________________________________________________

________________ 

_________________________________________________________________________

________________ 
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A chegada de Getúlio Vargas ao poder não significa apenas o fim do antigo 

quadro de dominação oligárquica, sob a hegemonia dos cafeicultores. A 

chamada Era Vargas representa um momento curioso em que o Estado, 

associado à figura de seu presidente, Getulio Vargas, vai sendo como que 

―reinventado‖. Era Vargas é o nome que se dá ao perìodo em que Getúlio 

Vargas governou o Brasil por 15 anos, de forma contínua (de 1930 a 1945). 

Esse período foi um marco na história brasileira, em razão das inúmeras 

alterações sociais, econômicas, políticas e culturais que o governo 

Vargas realizou no país. A Era Vargas teve início com a Revolução de 1930 

e pode ser dividida em quatro momentos: 1930-1934 – Governo Provisório - 

Vargas foi chefe de um governo provisório por quatro anos, após o 

movimento que o levou ao poder com apoio dos militares e de outros grupos 

políticos dissidentes. 1934-1937 – Governo Constitucional - Eleito pelo 

Poder Legislativo, Vargas governou com a Constituição de 1934. 1937-1945 

– Estado Novo - Vargas deu um golpe de Estado, outorgou uma nova 

Constituição e passou a governar de forma autoritária, tornando-se um 

ditador. 1951-1954 – Segundo Governo Vargas - Em 1951, Getúlio Vargas 

volta ao governo, desta vez eleito pelo voto popular. *Entre 1945 e 1951 

o Brasil viveu um período de redemocratização, sob o governo de Eurico 

Gaspar Dutra, que, mesmo com a constituição promulgada em 1946, também 

terminou com uma crise política. 
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Construa, a seguir, uma linha do tempo, organizando o período que estamos 

estudando. 

______________ GOVERNO _______________ ______________ ______________ 

____________ ____________ ____________ SEGUNDO GOVERNO VARGAS 
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COMO FOI A REVOLUÇÃO DE 1930? Como você estudou nos cadernos anteriores, 

até o ano de 1930 os brasileiros viveram sob a chamada Primeira 

República, nome como ficou conhecido o primeiro período republicano 

brasileiro. A Primeira República tinha como base a economia cafeeira e, 

portanto, mantinha fortes vínculos com grandes proprietários de terras. 

Vigorava também, no Governo Federal, a chamada ―polìtica do café-com-



leite", um revezamento entre os presidentes apoiados pelo Partido 

Republicano Paulista (PRP), (principais produtores de café de São Paulo), 

e o Partido Republicano Mineiro (PRM), (grandes produtores rurais de 

Minas Gerais). Devido aos problemas econômicos, agravados pela crise de 

1929 e para assegurar a continuidade de sua política de apoio para a 

cafeicultura, o então presidente da república, Washington Luís (de São 

Paulo), indicou para a sua sucessão o paulista Júlio Prestes. Essa 

decisão representou o rompimento do esquema de revezamento entre Minas 

Gerais e São Paulo, conhecido como "política do café com leite", segundo 

o qual o candidato oficial naquele momento deveria ser mineiro. Em agosto 

de 1929, foi organizada uma coligação oposicionista formada por 

iniciativa de líderes políticos de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e 

Paraíba, chamada de Aliança Liberal, com o objetivo de apoiar as 

candidaturas de Getúlio Vargas e João Pessoa respectivamente à 

presidência e vice-presidência da República nas eleições de 1.º de março 

de 1930. 

 

Antes de começar a falar do movimento conhecido como Revolução de 30, é 

importante pensar no termo revolução e no seu significado. O que é uma 

revolução? Escreva abaixo o significado do termo, utilizando o 

dicionário. 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ Discuta sobre os diferentes significados do termo 

revolução e, após a leitura e análise do texto a seguir, volte a pensar 

no que aconteceu em nosso paìs em 1930: foi uma ―revolução‖ ou uma 

transformação política que apenas substituiu oligarquias no poder? Leia, 

reflita, analise e escreva, no seu caderno, as conclusões. 
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O DESFECHO DO MOVIMENTO E O INÍCIO DA ERA VARGAS O resultado da eleição 

deu vitória a Júlio Prestes, eleito com 57,7% dos votos. A fraude 

eleitoral, dominante na época, verificou-se dos dois lados. Em 26 de 

julho, o assassinato de João Pessoa, candidato derrotado à vice-

presidência na chapa da Aliança Liberal, acelerou os preparativos para 

que ocorresse uma revolução. Alçado à condição de mártir da revolução, 

João Pessoa foi enterrado no Rio de Janeiro e seu funeral provocou grande 

comoção popular, levando setores do Exército a apoiar a causa 

revolucionária. 

 

Em 3 de outubro, sob a liderança de Getúlio Vargas e do tenente-coronel 

Góes Monteiro, tiveram início diversas ações militares no Rio Grande do 

Sul, em Minas Gerais e no Nordeste. Os militares exigiam a renúncia do 

presidente Washington Luís. Diante de sua negativa, os militares 

determinaram sua prisão e o cerco ao palácio do governo. Num gesto 

simbólico, que representou a tomada do poder por Getúlio Vargas, os 

revolucionários gaúchos, chegando ao Rio de Janeiro, amarraram seus 

cavalos no obelisco da Avenida Rio Branco. Em 3 de novembro, chegava ao 



fim a Primeira República e começava um novo período da história política 

brasileira, com Getúlio Vargas à frente do Governo Provisório. Assim, 

teve início a Era Vargas. 
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Organizando seu conhecimento... 1 - Explique o que foi e por que foi 

criada a Aliança Liberal. 

_________________________________________________________________________

__________________ 

_________________________________________________________________________

__________________ 

_________________________________________________________________________

__________________ 

 

2 - Escreva um pequeno texto explicando como foi o processo que levou 

Getúlio Vargas ao poder. Ao final do texto, dê a sua opinião: podemos 

utilizar o termo revolução para falar desse processo ? Discordando ou 

não, construa argumentos que justifiquem sua opinião. 

_________________________________________________________________________

__________________ 

_________________________________________________________________________

__________________ 

_________________________________________________________________________

__________________ 
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Ver é aprender: 1 - A partir do que lemos, a que período a charge se 

refere? ______________________________ ______________________________ 

______________________________ ______________________________ 

______________________________ ______________________________ 

______________________________ 2 - Quem são os personagens retratados na 

charge? ______________________________ ______________________________ 

______________________________ ______________________________ 

______________________________ ______________________________ 

______________________________ 3 - Por que estão disputando ―a cadeira‖ e 

que ―cadeira‖ é esta? ______________________________ 

______________________________ ______________________________ 

______________________________ ______________________________ 

______________________________ ______________________________ 
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O GOVERNO PROVISÓRIO (1930-1934) Como vimos, o grupo liderado por Getúlio 

Vargas chegou ao poder através do movimento político que ficou conhecido 

como Revolução de 30. Portanto, para se manter no poder, precisavam de 

LEGITIMIDADE. Isto significa que o novo governo precisava do apoio da 

sociedade e, particularmente, de determinados grupos sociais. Como 

alcançar isto? Como ter apoio de diferentes forças políticas ? É o que 



vamos ver a seguir. O novo governo colocará em torno de si grupos que 

poderiam ajudá-lo a construir essa legitimidade. 

 

O Governo Provisório, chefiado por Getúlio Vargas, teve, no grupo dos 

"tenentes―, um dos seus principais pilares de sustentação política. 

Vários líderes militares ocuparam cargos de importância na administração 

federal e nos estados. Grupos regionais, interessados em retomar as 

posições que haviam perdido reagiram, pedindo uma nova Constituição para 

o Brasil. O conflito político aumentou, provocando um novo movimento 

político em São Paulo: a Revolução Constitucionalista de 1932. Vamos ver 

como ocorreu este movimento: 
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Um dos mais importantes acontecimentos da história política brasileira 

ocorridos no Governo Provisório de Getúlio Vargas foi a Revolução 

Constitucionalista de 1932, desencadeada em São Paulo. Em outubro de 

1932, após três meses de luta contra as forças federais, os paulistas se 

renderam. Vargas, porém, consciente da importância da oligarquia 

paulista, da qual pretendia obter apoio, cedeu à exigência de uma 

Constituição. Foi o que ocorreu em maio do ano seguinte, quando 

finalmente se realizaram as eleições para a Assembleia Nacional 

Constituinte, que iria preparar a Constituição de 1934. 
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Escreva, em seu caderno, um pequeno texto, estabelecendo relações entre 

as características do Governo Provisório e a Revolução Constitucionalista 

de 1932. 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

 

GOVERNO CONSTITUCIONAL (1934-1937) Com a promulgação da Constituição de 

1934, inaugurou-se, em nosso país, um novo período, que podemos 

considerar como democrático, pois havia um presidente eleito e porque a 

classe trabalhadora teve transformadas em leis suas antigas 

reivindicações . 

 

Em 16 de julho de 1934, foi promulgada a nova Constituição. Quatro dias 

depois, Getúlio Vargas era empossado como presidente constitucional (isto 

é, de acordo com a Constituição), eleito pelo Congresso Nacional, 

portanto por voto indireto. Ainda de acordo com a Constituição, seu 

mandato duraria até 1938 e seu sucessor seria escolhido por eleição 

direta (pelo povo). 

 

Principais aspectos 

secreto a todo brasileiro maior de 21 anos (incluindo as mulheres), com 



o do 

vez mais a legislação trabalhista. 

 

NOVO JOGO SOCIAL Os governos da Primeira República partilhavam a opinião 

de que ―a questão social era caso de polìcia‖. Desde sua chegada ao 

poder, Vargas tomou medidas que indicavam a nova direção de sua política 

social e econômica. Em 1930, foi criado o Ministério do Trabalho, 

Indústria e Comércio, com o governo estabelecendo uma política de 

incentivo às atividades industriais. No ano seguinte, foi decretada a Lei 

de Sindicalização, para regular as relações entre patrões e empregados, e 

foi apresentado o anteprojeto da Lei do Salário Mínimo (que só em 1943 

seria aprovado). A legislação passou a regulamentar as férias anuais, 

estabeleceu a jornada de trabalho para oito horas diárias, proibiu o 

trabalho de menores de 14 anos e as diferenças salariais por questões de 

idade, sexo, nacionalidade e estado civil. 
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―PAI DOS POBRES ... MÃE DOS RICOS‖ Importante: Se, por um lado, Getúlio 

Vargas garantiu condições de trabalho mais justas para o trabalhador 

brasileiro, que se confirmaram na promulgação da Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT) em 1943; por outro lado sua política em relação aos 

sindicatos pode ser entendida como uma forma de controlar a ação dos 

trabalhadores e suas organizações. Porém, é importante que tenhamos claro 

que não se tratava de uma simples ―manipulação‖, pois parte da classe 

trabalhadora se identificava com o governo e se apropriava dos benefícios 

propostos pelo Estado. Era, portanto, uma ―via de mão-dupla‖. Esta 

relação ficará mais clara ainda no período do Estado Novo. Atividade 

Observando a imagem, responda: 

Ibamendes.com.br 

 

1 - A que período histórico a charge se refere? 

___________________________________ ___________________________________ 2 

- Quem é a personagem que está sendo vestida pelo alfaiate? 

___________________________________ 
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3 - Explique por que Vargas afirma que a ―nova roupa‖ está ―um pouquinho 

apertada‖ . ___________________________________ 

___________________________________ ___________________________________ 
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Quem foi Nássara ? – Antonio Gabriel Nássara (1909-1996) foi chargista e 

compositor. Trabalhou em publicações importantes como os jornais ―A 

Noite‖ e ―O Globo‖. Suas charges retratavam tanto cenas do cotidiano 

carioca, como figuras ligadas à Segunda Guerra Mundial, que mostrava com 

humor antifascista (contra esse regime político autoritário). 

 



1- Leia as afirmativas abaixo, com atenção. Escreva C (correto) ou I 

(incorreto). Depois, retire dos textos das páginas anteriores frases que 

sirvam de argumento para justificar sua resposta : 

 

a) A Revolução de 1930 pode ser, de fato, chamada de ―revolução‖, pois 

foi um movimento que rompeu com um passado em que a questão social era 

vista como ―caso de polìcia‖. ( ) 

_________________________________________________________________________

_________________ 

_________________________________________________________________________

_________________ b) A Constituição promulgada em 1934 pode ser 

interpretada como um retrocesso em relação à legislação eleitoral da 

Primeira República. ( ) 

_________________________________________________________________________

_________________ 

_________________________________________________________________________

_________________ 

_________________________________________________________________________

_________________ 

_________________________________________________________________________

_________________ 
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2- Explique o que representou, naquele contexto histórico, a Revolução 

Constitucionalista de 1932. 

_________________________________________________________________________

_________________ 

_________________________________________________________________________

_________________ 

_________________________________________________________________________

_________________ 

_________________________________________________________________________

_________________ 

 

3- Destaque duas características da Constituição de 1934. 

_________________________________________________________________________

__________________ 

_________________________________________________________________________

__________________ 

_________________________________________________________________________

__________________ 
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GOVERNO CONSTITUCIONAL E INSTABILIDADE POLÍTICA Cinema e História O 

governo constitucional de Vargas foi marcado por forte instabilidade, com 

manifestações provenientes principalmente de dois grupos polìticos: • 

Ação Integralista Brasileira (AIB) – liderada por Plínio Salgado e com 

características fascistas. Autoritários e nacionalistas, eles se 

inspiravam nos grupos de extrema direita europeus, como o fascismo 

italiano e o nazismo alemão. • Aliança Nacional Libertadora (ANL) – 

liderada por Luis Carlos Prestes e composta de comunistas, socialistas e 

militares que se opunham a Vargas. A ANL criticava o capitalismo, o 

fascismo e a grande concentração de terra nas mãos dos fazendeiros. Em 



1935, ocorreram, nas cidades de Natal, Recife e Rio de Janeiro, revoltas 

promovidas pela ANL, conhecidas como Intentona* Comunista. Os militares 

comunistas planejavam tomar o poder a partir dos quartéis e apoiar ações 

como greves e manifestações do povo contra o governo. A repressão pelo 

governo Vargas foi rápida e violenta. Os aliancistas foram presos ou 

deportados, como aconteceu com a esposa de Luis Carlos Prestes, Olga 

Benário que, por ser de origem judaica e alemã de nascimento, foi 

deportada para a Alemanha e enviada aos campos de concentração pelos 

nazistas. 

GLOSSÁRIO: Intentona: é o nome que se dá a uma conspiração ou revolta de 

caráter político. 

culturamix.com 

 

Quem foi Olga Benário? Olga foi uma jovem militante alemã de origem 

judaica. Veio para o Brasil na década de 1930 para apoiar o Partido 

Comunista do Brasil. Nesta época, era guardacostas de Luis Carlos 

Prestes, com quem acabou tendo uma filha, que nasceu quando Olga estava 

em poder dos nazistas. 

 

O filme ―Olga‖ nos apresenta alguns acontecimentos ocorridos neste 

período. Programe junto com seu Professor, se possível, uma sessão de 

cinema na escola. Após assistir ao filme, elabore, com um colega, uma 

ficha contendo as seguintes informações: 1- Nome do filme, do diretor e 

do livro em que se baseou. 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 2- Data de produção 

do filme: __________________. 3- Resumo do filme e sua relação com o 

período estudado. ____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 
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A CONSTRUÇÃO DO ESTADO NOVO (1937-1945) O período autoritário que ficou 

conhecido como Estado Novo teve início no dia 10 de novembro de 1937, com 

um golpe liderado pelo próprio presidente Getúlio Vargas. Para que o 

golpe fosse possível, era importante eliminar as resistências existentes 

nos meios civis e militares. Com o objetivo de se manter no poder, Vargas 

divulgou a ―existência‖ de um ―plano dos comunistas‖ de tomada do poder . 

Tratava-se de um documento forjado que se tornou conhecido como Plano 

Cohen, pois, de acordo com o governo, trazia a assinatura de um certo 

Cohen, militante comunista e judeu que pretendia tomar o poder com apoio 

da União Soviética, às vésperas da eleição de 1938. Vargas denunciou o 

plano ―descoberto‖. O Congresso Nacional acreditou na existência do plano 

comunista e concordou com as mudanças que Vargas queria fazer. Apoiado 

pelos militares e pelos integralistas, Vargas deu um golpe de Estado em 

novembro de 1937, estabelecendo o Estado Novo. O presidente suspendeu a 

Constituição e aboliu os partidos políticos (inclusive a AIB que o 

apoiou). A imprensa foi censurada e os estados passaram a ser governados 

por interventores nomeados por Vargas. Nova ―Ordem‖ – Nova Constituição O 

novo regime, imposto a partir de 1937, criou uma série de leis com o 

objetivo de manter o controle do Estado sobre a sociedade. A Constituição 



outorgada de 1937 permitia ao presidente governar por decretos-leis, ou 

ele

stitucionalização da 

pena de morte para os crimes contra o Estado e a ordem pública. 

 

Recordando 

1- Qual a diferença entre CONSTITUIÇÃO OUTORGADA e CONSTITUIÇÃO 

PROMULGADA. 

_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 2- Na sua opinião, qual o efeito para a 

sociedade, de uma CONSTITUIÇÃO OUTORGADA ? _________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 
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1- Descreva o que você vê na charge ao lado. 

__________________________________ __________________________________ 

__________________________________ __________________________________ 

__________________________________ __________________________________ 2- 

Quem é a personagem que está ao lado de Getúlio? Por que está amordaçada? 

Observe a faixa. __________________________________ 

__________________________________ __________________________________ 3- 

Sobre que documento o rapaz está falando? 

__________________________________ 4- A que golpe o presidente se refere? 

__________________________________ 
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5- Explique por que o presidente diz: ‖Já dei o golpe em mim mesmo‖. 

___________________________________ ___________________________________ 

___________________________________ ___________________________________ 
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―Nas ondas do Rádio‖ A busca de legitimidade, ou seja, de apoio polìtico, 

é algo extremamente importante para os governantes. Um dos recursos 

utilizados pelo governo varguista, em busca de legitimidade, foi o rádio. 

Naquele período, o rádio pode ser comparado ao que hoje são a televisão e 

as redes sociais. Era um veìculo formador de opinião. O rádio ―falava‖ 

com as pessoas e, como não havia imagem, havia a capacidade de estimular 

o imaginário da população. Leia o que a historiadora Angela de Castro 

Gomes, em sua obra A Invenção do Trabalhismo, fala sobre esta questão: 

 

escoladeradio.com.br 

 



―Logo após tomar posse no Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, 

Alexandre Marcondes Filho iniciou uma de suas políticas mais 

significativas, não só pela continuidade, como pela originalidade e 

alcance que iria ganhar. Em janeiro de 1942, o ministro passou a ocupar, 

todas as quintas-feiras, durante dez minutos, os microfones do programa 

Hora do Brasil, produzido pelo Departamento de Imprensa e Propaganda e 

irradiado pela Rádio Nacional.‖ 

 

ANALISANDO DOCUMENTOS... Documento: Programa "A Hora do Brasil‖, dia da 

Independência, 1942. Estádio São Januário, Rio de Janeiro. (transmitido 

pelo rádio). Locutor: ―Um grande programa vai ser transmitido pelo 

Departamento nesta Hora do Brasil do dia sete de setembro.(...) Logo após 

a chegada de sua excelência e a execução do Hino Nacional, será 

pronunciado o discurso do presidente Getúlio Vargas à nação brasileira. 

Em seguida, coros e bandas, coros estes representados pelos 25.000 alunos 

e bandas militares, representando 500 músicos das corporações militares 

do Rio de Janeiro. Os ouvintes devem estar apreciando os ensaios do 

grande conjunto orfeônico que é regido pelo maestro Villa-Lobos‖. 1- Qual 

é o assunto do documento? A quem ou a que se refere? 

_________________________________________________________________________

________________ 

_________________________________________________________________________

________________ 2- Identifique os termos ou expressões que o locutor 

utiliza para criar o sentimento de patriotismo. 

_________________________________________________________________________

________________ 

_________________________________________________________________________

________________ 

História - 9.° Ano 3.° BIMESTRE / 2013 

 

16 

 

3- Relacionando as expressões abaixo, escreva um parágrafo sobre a 

utilização do rádio como veículo de propaganda. Estado Novo - radio - 

legitimidade - poder 

mestresdahistoria.com 

 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 



__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 
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Leia o texto abaixo. ―Getúlio Vargas governou o paìs em dois perìodos: de 

1930 a 1945 e de 1951 a 1954. Sua longa permanência no poder tornou-o uma 

das personalidades mais marcantes da vida política nacional no século XX 

e permitiu que se falasse em uma "Era Vargas". Afinal, desde que assumiu 

o governo provisório da República com a vitória da Revolução de 30, 

Getúlio passou a representar um divisor de águas entre as forças 

políticas do país. Seus herdeiros políticos mais diretos - João Goulart, 

Leonel Brizola e o PTB - falaram em seu nome após sua morte. Outros, 

também vinculados ao seu legado, como Juscelino Kubitschek e Tancredo 

Neves - o primeiro presidente civil eleito (ainda que indiretamente) após 

20 anos de governos militares - permaneceram como símbolos da vida 

política brasileira. Mas, afinal, quem foi Getulio Vargas e que marcas 

seu governo deixou no Brasil? (...) Pode-se dizer que, em seu governo, o 

Estado cresceu em tamanho e em poder e se tornou o principal responsável 

pelo processo de modernização do Brasil. O Estado passou a desempenhar um 

papel central, tanto nos períodos de governo autoritário (de 1937 a 1945 

e de 1964 a 1985) quanto no período de democracia liberal, com partidos e 

Congresso em funcionamento (de 1945 a 1964). Este pode ser entendido como 

um dos principais legados da Era Vargas. Discute-se até os dias de hoje 

se a Era Vargas já acabou...‖ Texto adaptado de: 

http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas. 

 

Agora, responda: a) De acordo com o texto, qual a importância de Getúlio 

Vargas para a política brasileira? 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ b) Que partido político ou que políticos podem 

ser considerados ―herdeiros‖ de Vargas? 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ c) Que marcas políticas do governo Vargas 

permaneceram no país, mesmo após a sua morte? 

_________________________________________________________________________

_______________________ Você quer saber mais sobre a Era Vargas? Visite o 

site do Cpdoc - Navegando na História - A Era Vargas, que oferece 

informações importantes sobre esse período histórico, através de textos e 

imagens. 

http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/anos20/Revolucao 
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A SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

 

Você, com certeza, se lembra de que, ao final do estudo sobre a Primeira 

Guerra, falamos que, principalmente por conta do Tratado de Versalhes, as 

disputas não se resolveram. Muito pelo contrário, a crise econômica e o 

posterior fortalecimento dos governos totalitários mostraram o quanto o 

clima permanecia tenso. Vamos lembrar alguns pontos importantes 

relacionados a este período, para melhor compreender as razões que 

fizeram eclodir a Segunda Grande Guerra. 1- Que países estiveram 

envolvidos na Primeira Guerra ? Explique que correlações de forças 

representavam. __________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 2- Por que as tensões 

permaneceram no período chamado Entre-guerras? 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 3- Relacione a crise 

econômica do Entre-guerras com a ascensão do nazismo e do fascismo. 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

História - 9.° Ano 3.° BIMESTRE / 2013 

 

http://www.tutoriales7.com 

 

1- Observe a imagem e descreva o que vê. 

___________________________________ ___________________________________ 

___________________________________ ___________________________________ 

2Por que o Tratado de Versalhes é representado como um queijo sendo 

devorado por ratos? ___________________________________ 

___________________________________ ___________________________________ 

3- Que países estão representados nas costas dos ratos? 

___________________________________ ___________________________________ 

4- Que relações se podem estabelecer entre o Tratado de Versalhes e o 

―revanchismo‖ presente na Segunda Guerra? 

___________________________________ ___________________________________ 

___________________________________ ___________________________________ 

___________________________________ ___________________________________ 

___________________________________ ___________________________________ 

___________________________________ ___________________________________ 

___________________________________ ___________________________________ 

www.controversia.com.br 
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A SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

Leia o texto extraído do jornal O Globo de 14 de abril de 2012. 

 

História - 9.° Ano 3.° BIMESTRE / 2013 

 

A reportagem nos fala sobre um quadro que fez 75 anos em 2012. a) Qual o 

nome do quadro? _______________________________________________________ 

b) Quem é o seu autor? Em que ano o quadro foi pintado? 

_______________________________________________________ 

 

c) Você acha que a arte pode ter também um papel de denúncia? 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

21 

 

Glossário: aludia- referia-se; emblemática – fora do comum, original, 

marcante; ícone- símbolo, imagem gráfica para representar 

algo;monitorados - vigiados, observados, acompanhados de perto. 

 

Em que contexto histórico a obra GUERNICA foi produzida? No início dos 

anos 30, dois grupos políticos disputavam o poder na Espanha: a 

Confederação das Direitas Autônomas (CEDA), formada por grupos políticos 

inspirados no fascismo italiano e no nazismo alemão, e a Frente Popular, 

formada por republicanos socialistas, comunistas e anarquistas. Apesar da 

vitória da Frente Popular, nas eleições de 1936, os partidários da 

Confederação não aceitaram o resultado e iniciaram um golpe militar 

liderado pelo general Francisco Franco, que se transformou em uma 

sangrenta guerra civil que durou de 1936 a 1939. 

http://guiadoestudante.abril.com.br/estudar/historia/bombardeio-guernica-

chuva-fogo435298.shtml 

 

No dia 26 de abril de 1937, numa segundafeira, os agricultores da pequena 

cidade de GUERNICA vendiam os frutos de seu trabalho na feira livre na 

praça principal. Às 16h30min, um único badalar do sino da igreja anunciou 

o ataque aéreo. Por cerca de três horas, 40 aviões participaram do 

massacre. Enquanto levas de bombardeiros destruíam e incendiavam os 

prédios de GUERNICA, os caças metralhavam civis indefesos que fugiam 

apavorados pelas ruas. GUERNICA era habitada por apenas 6 mil pessoas. 

Não possuía defesa, nem qualquer alvo militar. Apesar da insignificância 

estratégica, a cidade foi alvo do, até então, mais violento ataque aéreo 

da história. Mas por que a cidade de GUERNICA foi bombardeada pela 

aviação alemã? Para os nazistas, era apenas um teste para a sua aviação. 

Para os golpistas espanhóis, uma demonstração de força. 

 

A cidade de GUERNICA após os bombardeios – 26 de abril de 1937. 
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Por que começamos o estudo da Segunda Guerra Mundial com esse quadro? 

Mais do que representar um fato ou acontecimento histórico, a pintura 

GUERNICA é um grito de alerta contra a violência e as atrocidades 

cometidas em nome da guerra ou da paz. Simboliza uma denúncia contra a 

barbárie e a desumanidade. Seres humanos destruindo seres humanos foi o 

que ocorreu com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, que marcou, 

profundamente, o século XX. 

 

OS ANTECEDENTES DO CONFLITO Desde o término da Segunda Guerra, 

historiadores e estudiosos de várias áreas tentam explicar quais foram as 

razões que levaram o mundo a uma guerra tão destruidora. Não é difícil 

apontar a política expansionista da Alemanha nazista, como a causa 

fundamental da guerra. Entretanto, os fatores do conflito foram vários, o 

que torna difícil uma definição única para o que gerou a Segunda Guerra 

Mundial. Os tratados assinados após a Primeira Grande Guerra, entre eles 

o Tratado de Versalhes, que penalizava a Alemanha através da 

obrigatoriedade de pagamentos de indenizações, não resolveram antigos 

problemas entre os países europeus e ainda criaram novas áreas de 

disputas. A Alemanha, enfraquecida por crises econômicas e sociais, 

atolada em violentas lutas políticas, assumiu uma altíssima dívida de 

guerra, impossível de ser paga. A situação foi agravada pela crise 

econômica de 1929, que, iniciada nos Estados Unidos, se estendeu a toda a 

Europa, com a perda dos investimentos norte-americanos. A guerra pode 

também ser explicada pela disputa da hegemonia* entre as potências 

industrializadas, mas também entre as ideologias* e regimes políticos, 

isto é, entre o fascismo e o antifascismo. O aspecto da guerra 

antifascista está representado no que ocorreu nas áreas vitimadas pela 

agressividade nazi-fascista, enquanto o choque entre os Estados Unidos e 

o Japão representou a disputa pela hegemonia* política e econômica 

especialmente na área do Oceano Pacífico. 
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GLOSSÁRIO: hegemonia – preponderância, supremacia; ideologia - conjunto 

de ideias que tem por base uma teoria política ou econômica. 

 

LENDO MAPAS: Movimentos estratégicos da Alemanha 

 

www.geocities.org 

 

Observe o mapa. Nele estão representados os primeiros movimentos de 

expansão e anexação de países pela Alemanha nazista. 

 

1 - A partir do texto ―Os antecedentes do conflito‖, destaque os 

possíveis fatos que levaram à ocorrência da Segunda Guerra Mundial. 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 2 - Por que, geralmente, não é possível apontar 

um único fator para acontecimentos históricos como a Segunda Guerra 



Mundial? 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 
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A SEGUNDA GUERRA MUNDIAL – O desenrolar do conflito 

 

Texto 1 ―Em 1938, a Alemanha (...) achou que tinha chegado a hora da 

conquista. A Áustria foi invadida e anexada em março, sem resistência 

militar e, após várias ameaças, a Tchecoslováquia também teve grande 

parte de seu território anexado pelo exército alemão, mais uma vez, 

pacificamente. O restante do território tcheco foi ocupado em março de 

1939, encorajando a Itália, que ainda não tinha demonstrado suas ambições 

territoriais. Quase imediatamente, uma crise polonesa, mais uma vez 

resultante de exigências territoriais alemães, paralisou a Europa. Assim, 

teve inìcio, em 1939, a Segunda Guerra Mundial.‖ 

Adaptado de HOBSBAWM, Eric. Era dos Extremos – O breve século XX (1914-

1991) São Paulo: Cia. Das Letras, 1998. 

 

1- Quais os primeiros movimentos da Alemanha para iniciar sua expansão 

militar? 

_________________________________________________________________________

_____________________ 
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_________________________________________________________________________

_____________________ 2- Como a Itália se portou frente à política 

expansionista alemã? 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 3- O texto, por duas vezes, se refere à ausência de 

resistência às invasões. Na sua opinião, por que isto ocorreu? 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 
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Texto 2: A Guerra, passo a passo As forças alemãs invadiram a Polônia no 

dia 1.º de setembro de 1939 e ocuparam o país em quatro semanas. Grã-

Bretanha e França declararam guerra à Alemanha, em 3 de setembro. Em 

abril de 1940, os alemães ocuparam a Dinamarca e a Noruega. A invasão da 

Bélgica e da Holanda, em maio de 1940, abriu o perìodo da ‗Guerra 

Relâmpago‘ (Blitzkrieg). Com a utilização dos tanques e da força aérea, 

os alemães provocaram a queda holandesa em quatro dias, da Bélgica em 



três semanas e da França em sete semanas. Sem condições de obter a 

superioridade aérea sobre a Grã-Bretanha, os planos de Hitler se 

frustraram e enquanto continuavam os ataques submarinos contra as rotas 

de abastecimento inglesas, os alemães avançaram na direção leste, 

invadindo a Iugoslávia e a Grécia, em abril de 1941, e atacando a URSS. 

Os esforços militares britânicos se concentraram contra os italianos, que 

haviam se unido aos alemães em 1940 e que, ao final de quinze meses, 

estavam já derrotados (...). Os avanços alemães na URSS os conduziram até 

as proximidades de Moscou e Leningrado. Mas, a partir de 1942, foram 

gradualmente rechaçados; as últimas forças invasoras foram expulsas em 

agosto de 1944. (...) Em 1942, as tropas aliadas expulsaram os alemães e 

os italianos do norte da África, invadiram a Itália e obrigaram os 

italianos à rendição em setembro de 1943. Uma segunda frente foi 

estabelecida contra os alemães com a invasão da Normandia em junho de 

1944. Paris foi libertada e os aliados atravessaram a fronteira alemã em 

fevereiro de 1945 e se uniram aos russos em abril de 1945. Os alemães 

aceitaram a rendição incondicional em maio de 1945. Os japoneses, que 

lutavam contra os norte-americanos desde 1942, lançaram violentos ataques 

aéreos que resultaram na resposta americana com o lançamento das bombas 

atômicas sobre as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki. Os japoneses 

se renderam em 1945. 

Adaptado - ALMER, A. W. Dicionário de História Moderna. Editorial Labor, 

p. 239-40 
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Vamos organizar o que aprendemos até agora. Distribua na linha do tempo o 

desenrolar da Segunda Guerra, desde a eclosão do movimento até a derrota 

da Alemanha e seus aliados. Busque também informações complementares no 

seu livro didático. ___________________ ___________________ 

___________________ ___________________ Rendição da Alemanha 

 

1939 

 

1940 

 

1941 

 

_______ 

 

______ 

 

______ 

 

1945 

 

Invasão da Polônia 
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Aliados ocupam a Itália 

 

_______________________ _______________________ 



 

_______________________ _______________________ 
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O texto a seguir é um discurso de Hitler, de 1940, em que ele expõe sua 

opinião sobre os poloneses. Leia e responda às questões. Texto 3 Os 

poloneses nasceram especialmente para o trabalho pesado(...). Não é 

preciso pensar em melhorias para eles. Cumpre manter, na Polônia, um 

padrão de vida baixo, não se permitindo que suba (...). Os poloneses são 

preguiçosos e é necessário usar de força para obrigá-los a 

trabalhar(...). Devemos utilizar-nos do Governo Geral (da Polônia) 

simplesmente como fonte de mão de obra não especializada (...). Poder-se-

iam conseguir ali, todos os anos, os trabalhadores que o Reich pudesse 

necessitar. (...) Deve haver apenas um senhor para os poloneses: o 

alemão. Dois senhores, lado a lado, não podem e não devem existir. Todos 

os representantes da classe culta polonesa têm que ser exterminados. Isso 

parece crueldade, mas é a lei da vida. 

Adolf Hitler, 1940. Apud ARNAUT, Luiz MOTTA, SÁ, Rodrigo P. de. A Segunda 

Grande Guerra: do nazifascismo à Guerra Fria. São Paulo: Atual, 1994. 

 

2- Qual o destino da classe culta polonesa (intelectuais, professores, 

cientistas etc.) traçado por Hitler nesse discurso? Que ameaça essas 

pessoas ofereciam aos seus planos? 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 3- Ideias preconceituosas ainda existem em nossa 

sociedade. Você poderia citar algumas ideias preconceituosas que estejam 

presentes no nosso dia a dia? Qual a sua opinião sobre elas? Converse com 

seus colegas e com seu Professor sobre o assunto. 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 
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1- No discurso de Hitler é possível identificar ideias preconceituosas? 

Justifique com um trecho do texto. 

_________________________________________________________________________

______________________ 
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ushmm.org 
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O texto que acabamos de ler nos mostra uma das faces do nazi-fascismo: a 

INTOLERÂNCIA. Esse sentimento de ―horror‖ e desprezo pelos poloneses, se 

estendeu a outros grupos e foi uma das marcas da Segunda Guerra Mundial. 

Não apenas os poloneses, mas também outros grupos, como os judeus, os 

socialistas, os homossexuais, os ciganos, por exemplo, foram vítimas de 



uma perseguição extremamente violenta. Vamos estudar a seguir como isto 

ocorreu. 
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Judeus realizando trabalhos forçados durante a Segunda Guerra. 

 

O HOLOCAUSTO 

Como você estudou no material pedagógico do 2º bimestre (A ASCENSÃO DO 

TOTALITARISMO), os nazistas, em nome da pureza da raça ariana, iniciaram 

uma campanha de eliminação em massa dos seus supostos inimigos: 

opositores políticos, homossexuais, ciganos e especialmente judeus. Essa 

prática começou ainda antes da 2ª Guerra Mundial e ficou conhecida na 

história como HOLOCAUSTO. Em consequência desse programa de limpeza 

étnica e social, 10 milhões de pessoas foram exterminadas, especialmente 

nos campos de concentração nazistas, entre 1942 e 1945. O número de 

judeus mortos foi de seis milhões, enquanto outros quatro milhões foram 

formados por pessoas de diferentes credos, níveis sociais e etnias dos 

países ocupados pelas tropas alemãs. Em suma, no seu domínio pela Europa, 

os nazistas deixaram atrás de si uma marca indelével de terror. Embora 

tenham utilizado os mais diversos métodos de execução, o sistema 

desenvolveu uma tecnologia própria para concretizar a solução final para 

o problema judaico: a morte, em câmaras de gás com capacidade para 

eliminar centenas de vítimas de uma só vez, seguida de cremação em fornos 

especialmente concebidos para a destruição de cadáveres em massa. No 

campo de concentração de Auschwitz, por exemplo, estima-se que o número 

diário de mortos era superior a 20 mil pessoas, no auge do poder nazista. 

 

Você pode combinar com seu Professor(a) uma sessão de cinema na sua 

escola, observando sempre a indicação etária (14 anos). 

cinemahistoriaeducacao.wordpress.com 

 

Após a exibição, realize a atividade da próxima página. 
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Um filme que retrata a crueldade desse período é A Lista de Schindler, do 

qual destacamos imagens de algumas cenas, que aparecem ao lado. 
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Após assistir ao filme, é importante que você reflita e converse sobre o 

que viu. Esta prática de troca de ideias é muito importante, para que 

possamos formar nossa opinião. Depois disso, elabore uma ficha do filme, 

colocando as principais informações, fazendo um resumo da obra e, por 

fim, dando sua opinião sobre o assunto e como ele foi abordado no filme. 

 

Nome do filme: __________________________________ Diretor: 

________________________________________ Data da produção: 

______________________________ Resumo do filme: 

_____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

___________ 

_________________________________________________________________________



___________ 

_________________________________________________________________________

___________ Qual a cena mais marcante do filme para você? 

_________________________________________________________________________

___________ 

_________________________________________________________________________

___________ Você acha que o fato de ter visto o filme o ajudou a entender 

melhor o período que estudamos? Por quê? 

_________________________________________________________________________

____________ 

_________________________________________________________________________

____________ 

_________________________________________________________________________

____________ 

_________________________________________________________________________

____________ 
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Uma fonte interessante e que nos revela uma das faces do nazismo é este 

trabalho do escritor Art Spiegelman, que teve um grande alcance, ao ser 

publicado, em 1986, como ―novela gráfica‖, ou seja, na forma de 

quadrinhos: Maus – A História de um Sobrevivente. Art Spiegelman, filho 

de sobreviventes do Holocausto, nascido em 1948, na Suécia, resgatou a 

trajetória de seus pais, que eram judeus poloneses, para retratar o que 

foi a ocupação da Polônia pelos nazistas. Nos quadrinhos, um recurso 

utilizado pelo autor é a forma como apresenta os diferentes grupos 

étnicos envolvidos no conflito. Usando a ironia como forma de denúncia, 

mostra os judeus como ratos – imagem utilizada pelas propagandas nazistas 

– e os alemães como gatos. 

 

www.guiadosquadrinhos.com 

 

w3.ufsm.br 

 

w3.ufsm.br 
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Observe o trecho da HQ de Art Spiegelman. 

w3.ufsm.br 

 

1- Descreva o que vê na imagem. ______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 2- A que período histórico ela se 

refere? ______________________________________ 

______________________________________ 3- Que sentimento é demonstrado 

pelos ratos que veem a bandeira nazista? 

______________________________________ 

______________________________________ 4- De acordo com o que lemos na 



página anterior, quem é o narrador da história? 

______________________________________ 

______________________________________ 5- Hoje, muitos jovens fazem 

tatuagens usando o símbolo da suástica e desenham esse símbolo em 

diferentes espaços. Você conhece o significado da suástica? Na sua 

opinião, qual deve ser nossa atitude diante de símbolos que representam 

governos totalitários e que são marcas da INTOLERÂNCIA? 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 
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História Oral: Relato de Maria Yefremov, uma sobrevivente do Holocausto. 

 

Dona Maria Yefremov nos contou que nasceu na Iugoslávia, em 1914, ano em 

que teve início a Primeira Guerra Mundial. Quando começou a Segunda 

Guerra Mundial, Dona Maria tinha 25 anos. Vamos ler seu relato: ―À época, 

levaram quase todos os homens para a Rússia. Voltaram só alguns. Ficamos 

na Hungria, as mulheres, as crianças, os velhos, até 1944, quando 

começaram as deportações para os campos de concentração de Auschwitz‖. 

Dona Maria estava grávida de 5 meses. Ela conta que, em cada vagão do 

trem, os nazistas colocavam cerca de 60 pessoas que mal podiam se sentar. 

―Eu não me lembro quantos dias durou a viagem. Lembro-me apenas quando um 

nazista gritou ‗Aus‘ [fora, em alemão]. Nós saìmos sem poder levar nada, 

nenhuma bolsa. Fomos em fila, minha mãe, duas irmãs e uma sobrinha que 

tinha 10 anos‖. Após sair do vagão, foram levadas a uma mesa com cinco 

oficiais alemãs nazistas. Um médico – o temido Josef Mengele – era o 

responsável por dividir as pessoas em dois grupos: os que morreriam 

imediatamente nas câmaras de gás e os que iriam ―ficar na reserva‖ – ou 

seja, morrer depois. ―Rechts und links‖ era a ordem dada em alemão: 

alguns iam para a direita, outros para a esquerda. Ao notar que os 

nazistas iam separá-la de sua mãe, ela protestou. ―Eu não quero me 

separar de minha mãe. Foi aí que um oficial me disse que à noite nos 

encontrarìamos novamente‖. Dona Maria Yefremov descreveu os últimos 

momentos com a sua mãe. ―Eu olhei o rosto da minha mãe e vi como ela 

sofreu quando a separaram de suas filhas. Depois disso, nunca mais a vi‖. 

―Nós não sabìamos quando haveria seleção para os crematórios. Por isso, 

todas torciam para serem levadas para o trabalho, pois quanto mais longe 

do crematório melhor. Não havia o que fazer, a não ser olhar para o céu, 

ver o crematório e esperar o que seria feito de nós‖. 

 

De Auschwitz, logo após dar à luz, Dona Maria foi transferida para o 

Campo de Belsen. Foi libertada pelos ingleses, em 1945, e internada em um 

hospital na Alemanha. Recuperada, voltou sozinha à Iugoslávia. Em 1950, 

emigrou com o segundo marido para Israel, de onde, três anos depois, veio 

para o Brasil. Viveu no interior de São Paulo e, atualmente, reside na 

Cidade do Rio de Janeiro. Dona Maria Yefremov tem hoje 99 anos. 
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Para saber mais sobre essas e outras histórias de sobreviventes, você 

pode pesquisar as seguintes fontes: • Livros: Oito relatos sobre viver 

antes, durante e depois do Holocausto, por homens e mulheres acolhidos no 

Brasil. Sofia Débora Levy (org.). Editora Relume Dumará, Rio de Janeiro, 

2006. O Sobrevivente – Memórias de um brasileiro que escapou de 

Auschwitz. Aleksander H. Laks & Tova Sender. Editora Record, 2000. 

•Site:http://www.museudapessoa.net/MuseuVirtual/hmdepoente/depoim ento – 

Museu da Pessoa • Museu do Holocausto: 

http://www.museudoholocausto.org.br • Filme: A Lista de Schindler - 

http://alistadeschindler.com 

Sinopse do filme: Durante a Segunda Guerra Mundial, Oskar Schindler, 

empresário alemão, refugia os judeus em sua fábrica, salvando cerca de 

1.100 pessoas do campo de concentração de Auschwitz. Ao final do filme, 

aparecem vários relatos de sobreviventes. 

 

Fotos da palestra da Srª Maria Yefremov na Escola Municipal Vicente 

Licínio Cardoso – E/SUBE/1ª CRE - 24 de setembro de 2008. 

 

História - 9.° Ano 3.° BIMESTRE / 2013 

 

Esses relatos orais, embora apareçam transcritos em papel, em gravações 

de áudio ou em vídeo, fazem parte de um campo da História conhecido como 

História Oral, que nos coloca em contato com testemunhos de pessoas que 

vivenciaram direta ou indiretamente os eventos narrados. Além disso, o 

pesquisador estabelece contatos pessoais com os depoentes. A História 

Oral pode ser um instrumento importante para a recuperação da trajetória 

de grupos excluídos e marginalizados ou para registrar memórias de grupos 

que sofreram ou sofrem grandes traumas como guerras, genocídios e outros 

tipos de massacre, servindo à História não só como mero registro, mas 

como um meio de reconstrução de identidades e de transformação social. 

Projeto de História Oral. Você pode se tornar um pesquisador de História 

Oral. 1- Escolha uma pessoa ou um grupo de pessoas que possam relatar o 

que vivenciaram no passado, sobre algum tema que você tenha estudado ou 

estudará no 9º ano, como a Segunda Guerra. Pode ser também o relato da 

história de vida de alguém que você conheça. Entreviste essas pessoas, 

registrando, por escrito, as impressões do que elas viveram e as 

consequências para a sua vida e para o país. 2- Elabore algumas perguntas 

previamente e registre, em áudio ou em vídeo, a entrevista e os 

depoimentos. 3- Depois reveja os depoimentos e transcreva o que 

considerar mais importante. Relate as conclusões para seu Professor e sua 

turma. Se desejar, organize um grupo de trabalho. Boa pesquisa e bom 

trabalho! 
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A NOVA CONFIGURAÇÃO DO MUNDO APÓS A SEGUNDA GUERRA 

No início desta unidade, inspiramo-nos na obra de Pablo Picasso (aquele 

que pintou Guernica, lembra?) para retratar o mundo pós-45. Depois da 

Segunda Guerra, percebemos que o mundo assumiu uma nova configuração. É 



um mundo recém saído, na verdade, de duas grandes guerras e sabemos que 

diversas questões não foram resolvidas com o cessar fogo. Ao contrário, 

as diferentes orientações políticas e econômicas que dividiam o mundo 

entre capitalistas e socialistas se tornaram cada vez mais fortes, dando 

origem a um mundo bipolarizado. As atrocidades cometidas durante a 

Segunda Guerra e em outras situações de violência foram retratadas por 

Pablo Picasso em obras como as que vemos abaixo e com as quais vamos 

trabalhar adiante. MASSACRE NA CORÉIA RAPTO DAS SABINAS 

 

actingoutpolitics.com 

 

As obras acima, de Pablo Picasso, são formas de o famoso artista criticar 

a violência do período Pós-Guerra. O quadro RAPTO DAS SABINAS se encontra 

no Museu de Belas Artes de Boston (EUA) e o MASSACRE NA CORÉIA, que é uma 

crítica à intervenção norte-americana na Guerra da Coréia está exposto no 

Musée National Picasso, em Paris. 

 

auladearte.com.br 
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O DESFECHO DA SEGUNDA GUERRA: A HEGEMONIA DOS ESTADOS UNIDOS 

 

Após a Segunda Guerra, o mundo ficou dividido em dois blocos: 

 

BLOCO CAPITALISTA 

 

X 

 

BLOCO SOCIALISTA 

 

http://schools-wikipedia.org 

 

O bloco capitalista era liderado pelos Estados Unidos e o bloco 

socialista pela União Soviética. Esse período foi caracterizado pelo 

crescimento das tensões entre os dois países. A disputa não ocorreu por 

meio de um confronto direto, mas pôde ser observada em diferentes 

conflitos que vamos estudar, como, por exemplo, a Guerra do Vietnã. Ao 

longo de mais de quatro décadas, veremos diferentes ofensivas de caráter 

político e econômico do bloco capitalista contra o socialista e vice-

versa. Esse tipo de conflito permanente entre os Estados Unidos e União 

Soviética recebeu o nome de Guerra Fria. Vamos ver como se deu o 

nascimento dessa bipolaridade, quais as suas principais características e 

de que forma esses dois blocos atuaram no período de 1946 até o fim da 

chamada Guerra Fria, em 1991. 

wwwtutoriales7.com/img/rds-1-bomba-atomica.jpg 
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Leia com atenção os discursos dos presidentes dos Estados Unidos e da 

União Soviética, em 1947: ―Uma maneira de viver é baseada na vontade da 

maioria e distingue-se pela existência de instituições livres, governo 

representativo, eleições livres, garantia da liberdade individual, 

liberdade de opinião e ausência de opressão política. O segundo modo de 

vida baseia-se na vontade de uma minoria, imposta pela força a uma 

maioria. Ele repousa no terror e na opressão; no controle da imprensa, em 

eleições fraudadas e na ausência das liberdades individuais. Acredito que 

deva ser a política dos EUA apoiar os povos livres que estão resistindo à 

tentativa de subjugação por minorias armadas ou por pressões externas‖. 

Discurso de Harry Truman – presidente dos EUA, em março de 1947. 

http://www.nato.int/docu 

 

―Dois campos opostos se formaram. De um lado, a polìtica da União 

Soviética e dos países democráticos, direcionados a anular o imperialismo 

e fortalecer a democracia. Do outro lado, a política dos Estados Unidos e 

da Inglaterra, direcionada a fortalecer o imperialismo e a anulação da 

democracia‖. 

Discurso de Josef Stalin - presidente da URSS, em novembro de 1947. 

 

Discursos adaptados do livro ―A História da Guerra Fria‖ de J.L.Gadis. 

Ed. Nova Fronteira. 
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http://cafehistoria.ning.com 
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Agora, reflita sobre os discursos e responda: 1- Em que contexto os 

discursos foram pronunciados ? 

_________________________________________________________________________

______________________ 2- Que forças políticas estão representadas nos 

dois discursos ? 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 3- Podemos dizer que os presidentes fazem 

acusações mútuas ao regime de oposição? Destaque dos discursos os trechos 

que comprovam sua resposta. 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 4- No discurso do presidente Truman, a que bloco 

polìtico ele se refere quando fala de ―uma minoria, imposta pela força a 

uma maioria‖ ? 

_________________________________________________________________________

______________________ 5- Em relação ao discurso de J. Stalin, qual era, 

segundo ele, a principal característica da orientação política defendida 

pelos Estados Unidos e Inglaterra? 

_________________________________________________________________________

______________________ 6- Descreva a charge de Belmonte, ao lado, e diga 



que período histórico retrata. 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

portalsaofrancisco.com.br 
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7- Relacione a charge aos discursos lidos anteriormente e diga que 

personagens estão nela representados. 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 8- Que mensagem está 

implícita na charge? _______________________________________________ 

_______________________________________________ 9- Dê um título para a 

charge. _______________________________________________ 
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A NOVA ORDEM INTERNACIONAL DA BIPOLARIDADE: A GUERRA FRIA 

 

Como já vimos, após a Segunda Guerra, o mundo se dividiu entre aqueles 

países que apoiavam os Estados Unidos e aqueles que se colocaram ao lado 

da União Soviética. 

 

O discurso do presidente Harry Truman, em março de 1947, deu origem à 

chamada Doutrina Truman, que confirmou a existência dessa nova ordem 

bipolarizada. Em 1947, os Estados Unidos criaram o Plano Marshall, que 

consistia num programa de ajuda econômica aos países capitalistas 

europeus que tiveram grandes perdas durante a Segunda Guerra. Os Estados 

Unidos passaram a conceder empréstimos a longo prazo com juros menores do 

que os habituais. Assim, países como a Inglaterra, a França e a Alemanha 

Ocidental logo conseguiram se reerguer. Com isso, os Estados Unidos 

também alcançaram seu objetivo principal: fortalecer sua liderança 

econômica e política junto à comunidade europeia. 

 

Cartaz referente ao Plano Marshall, que diz: ―Qualquer que seja o tempo, 

nós só alcançaremos o bem-estar JUNTOS.‖ 
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http://www.rare.posters.com 
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PLANO MARSHALL - gráfico 

brasilescola.com 
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Distribuição da Ajuda Americana aos países Europeus 

 

1- Quando aconteceu essa ajuda econômica dos EUA aos países europeus? 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________



_____________________ 2- De acordo com o que você estudou, qual o 

principal objetivo que motivou esta ajuda financeira dos Estados Unidos 

aos países europeus? Essa ajuda foi para todos os países europeus sem 

distinção ou somente para alguns? 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 
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OUTRAS FACES DO CONFLITO: 

http://static.hsw.com.br 

 

O conflito entre EUA e URSS ganhou nova dimensão no ano de 1949, a partir 

de dois grandes acontecimentos: 1.º- A criação de duas alianças 

militares, firmando a cooperação entre os países aliados de cada um dos 

blocos: * OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte) – reunia os 

EUA, Canadá e países capitalistas da Europa Ocidental. Estabelecia que, 

no caso de agressão externa, todos os países da aliança estariam unidos, 

prestando ajuda uns aos outros. * PACTO DE VARSÓVIA - era uma aliança 

militar que reunia os países do bloco socialista, com o objetivo de 

garantir sua segurança no caso de ameaça externa. 

 

O Muro de Berlim existiu até o ano de 1989, quando foi derrubado, como 

veremos mais adiante. 

http://t1.gstatic.com/images 

 

2.º- A divisão da Alemanha em duas áreas de influência: a República 

Federal da Alemanha ( Alemanha Ocidental), área sob a influência dos 

Estados Unidos, com capital em Bonn; e a República Democrática Alemã 

(Alemanha Oriental), sob a influência da União Soviética, tendo como 

capital Berlim Oriental. Em 1961, o governo da República Democrática 

Alemã construiu um grande muro, separando os setores da cidade de Berlim 

e fechando as fronteiras entre os dois países. 

 

CONSTRUÇÃO DO MURO DE BERLIM. 
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COMO FUNCIONAVA A POLÍTICA INTERNACIONAL NA ERA DA BIPOLARIDADE ? O 

esquema abaixo tem o objetivo de mostrar a convivência antagônica entre 

as duas potências – EUA e URSS. Veremos, nas próximas páginas, como a 

disputa política entre esses países gerou uma convivência muito difícil e 

como, em alguns momentos, a disputa se deu através da ameaça nuclear. 

 

ANTAGONISMO DOS BLOCOS Estados Unidos (capitalismo) União Soviética 

(socialismo) 

 



A GUERRA FRIA Países integrantes: Canadá e países da Europa Ocidental 

Relações econômicas: Plano Marshall Aliança Militar: OTAN Países 

integrantes: Países do Leste europeu e China Relações econômicas: COMECON 

Aliança militar: Pacto de Varsóvia 

 

História - 9.° Ano 3.° BIMESTRE / 2013 

 

CONFLITOS Escalada da indústria bélica (armamentista) - Ameaça nuclear. 

Na Europa: - divisão da Alemanha: Muro de Berlim - Na Ásia: Guerra da 

Coreia - Na América Latina: crise de Cuba 
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Glossário: antagônicos - que são contrários. 

 

ESPAÇO CRIAÇÃO 

Volte ao esquema da página anterior. A partir do que você estudou até 

agora e com a ajuda de seu livro didático, organize seu conhecimento. 

Produza um texto que explique: Como ficou o mundo após a Segunda Guerra? 

O que era a bipolaridade? Que ideologias estavam presentes no mundo 

polarizado? Que políticas os blocos opostos utilizaram para alcançar seus 

objetivos? 

 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________



_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 
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Leia, com atenção, a reportagem e responda às questões: Jornal O Globo – 

sexta-feira, 04 de maio de 2012. 

 

1- Em que data este artigo foi publicado no jornal ? 

_____________________ _____________________ _____________________ 
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2- Sobre o que fala a reportagem ? _____________________ 

_____________________ _____________________ _____________________ 
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3- A Guerra Fria, oficialmente, terminou em 1991. Na reportagem acima, o 

atual presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirma que a OTAN ―é uma 

relìquia da Guerra Fria‖. Se possìvel, peça ao seu Professor(a) que 

acesse a reportagem. Ela está disponìvel em ―oglobo.com.br/mundo‖. Na sua 

opinião, essa discussão em torno de um ―escudo antimìsseis‖ é uma espécie 

de continuidade do período da Guerra Fria? Por quê? 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

 

OUTRAS FACES DA BIPOLARIDADE 

A disputa tecnológica na indústria bélica e a Guerra nas Estrelas 

 

brasilescola.com 

 

Crescimento da indústria bélica no período da Guerra Fria 

Outra dimensão do conflito entre EUA e URSS pode ser observada na disputa 

por novas tecnologias e na indústria bélica (produção de armamentos). 

Essa disputa ficou conhecida como corrida armamentista, pois os dois 

países buscaram o tempo todo possuir maior arsenal bélico, como 

demonstração de força e poder. Assim, como vemos no quadro acima, no 

início da década de 50, as duas potências já possuíam a bomba atômica. 



Passaram, então, a fazer pesados investimentos na produção da bomba H, a 

bomba de hidrogênio. Ainda nos anos 50, os dois países já dominavam a 

tecnologia de produção dessa bomba que possui uma potência quatro mil 

vezes maior que a da bomba atômica. Os EUA fizeram os primeiros testes 

com a bomba H, no Oceano Pacífico. Quais as consequências dessa política? 

• Por conta dos altos investimentos realizados pelo Estado, na indústria 

bélica, é possível concluir que houve a diminuição de recursos no setor 

social e aumento dos impostos. • Outro problema gerado pela corrida 

armamentista, segundo os biólogos e geógrafos, refere-se aos prejuízos 

trazidos ao meio ambiente pelos testes realizados. 
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BIPOLARIDADE E GUERRA NAS ESTRELAS 

No período da bipolaridade, nem o céu era o limite. Pode-se afirmar isso, 

porque a demonstração de força dos EUA e URSS também ocorreu no campo das 

pesquisas científicas espaciais. O confronto de forças, nesse setor 

tecnológico, ficou conhecido como corrida espacial ou guerra nas 

estrelas. O interesse em colocar satélites no espaço tinha o objetivo de 

demonstrar ao inimigo que seria possível detectar e monitorar o 

lançamento de mísseis em qualquer lugar do planeta. Nessa disputa, a 

União Soviética saiu na frente: • já em 1957, o satélite soviético 

Sputnik 2 levou o primeiro ser vivo ao espaço – a cadela Laika; • o 

astronauta russo Yuri Gagarin foi o primeiro ser humano a viajar para o 

espaço, em 1961. Os Estados Unidos conseguiram, através da missão 

Apolo11, com o astronauta Neil Armstrong, pisar no solo lunar em 1969. 

Foi montado um verdadeiro espetáculo. A chegada e a caminhada em solo 

lunar foram transmitidas pela televisão. Cerca de um bilhão de pessoas 

assistiram ao vivo, pela televisão, o momento em que a bandeira dos EUA 

foi fincada no solo lunar. 

educacao.uol.com.br 
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Yuri Gagarin, primeiro homem no espaço. 

 

A ideologia e a cultura no contexto da Guerra Fria Como toda política que 

tem, como objetivo, buscar legitimidade, o capitalismo norte-americano 

lançou mão de recursos, os mais variados, para se fortalecer durante a 

chamada Guerra Fria. O plano cultural não poderia ficar à parte, nesse 

contexto de propaganda ideológica. Assim, ao buscar sua afirmação, seu 

fortalecimento, tanto o bloco capitalista, quanto o bloco socialista, 

criaram estratégias, principalmente através de filmes (ficção e 

documentários), para fazer a propaganda, cada um da sua forma, das 

vantagens do sistema que defendiam. 
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Abaixo, temos uma imagem que representa a Guerra Fria. Observe com 

atenção e responda às questões. 

 



1- Com base no que foi estudado, que países estão representados na 

imagem? _________________________________ 

 

__________________________________ __________________________________ 

__________________________________ __________________________________ 

__________________________________ __________________________________ 

__________________________________ __________________________________ 

__________________________________ __________________________________ 
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Infoescola.com 

 

2- Por que eles estão se ―equilibrando‖ em uma espécie de ―gangorra‖? 
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Cinema em tempos de Guerra Fria... O cinema foi uma das expressões 

artísticas que mais contribuiu para a construção de um ideal de vida 

americano e para a divulgação desse ideal no contexto da GUERRA FRIA. Nos 

anos 50 e 60 do século XX, dezenas de filmes (especialmente dos gêneros 

ficção-científica e ação) foram produzidos, no sentido de valorização da 

democracia norte-americana, em oposição ao que consideravam ser a ameaça 

comunista. No cartaze abaixo, exemplo dessa produção norte-americana, em 

que se buscava associar características do sistema soviético a 

alienígenas insensíveis e perigosos ou trazia inimigos retratados como 

espiões perigosos, cruéis, combatidos por espiões aliados, heroicos, como 

o inglês James Bond, o 007. Que tal seu Professor organizar uma sessão 

pipoca para que você conheça uma dessas produções, sempre observando a 

classificação etária? 

 

Após assistir ao filme (pode ser outro indicado pelo Professor), é 

importante que, em sala de aula, você possa debatê-lo com seus colegas. 

Elabore uma ficha do filme para o ajudar. 
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1- Em que data foi produzido o filme ? 

_______________________________________________ 2- Que relação podemos 

estabelecer entre a data de produção do filme e a Guerra Fria? 

________________________________________________ 

________________________________________________ 3- No filme, que imagem 

é apresentada dos soviéticos? E dos norteamericanos? 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 
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guerradepipoca.wordpress.com 

 

OUTRAS FACES DA BIPOLARIDADE: A GUERRA DA COREIA 

Outro exemplo da Guerra Fria foi a Guerra da Coreia. Ao final da Segunda 

Guerra,em 1945, após se libertar da invasão do Japão, a Coreia foi 



ocupada pelos EUA e URSS. Em 1948, a Coreia estava dividida da seguinte 

forma: • a parte Norte, sob influência soviética; • a parte Sul, sob 

influência americana. Ambas as partes defendiam a reunificação. Porém, 

cada uma queria exercer o comando do país reunificado. A partir de então, 

começou um longo período de confronto armado. A guerra teve início em 

1950, quando a Coreia do Norte realizou um ataque inesperado contra a 

Coreia do Sul. Isso provocou a reação dos americanos que saíram em apoio 

aos sul-coreanos. A China, que havia adotado o regime socialista, entrou 

no conflito, apoiando a Coreia do Norte. Sem perspectiva de um tratado de 

paz, entre as duas partes, em 1953, foi decretada uma trégua, com a 

assinatura de um acordo – o Armistício de Panmunjon. Esse acordo 

confirmava a divisão entre as duas Coreias: - Coreia do Norte - 

socialista. - Coreia do Sul - capitalista. É importante ressaltar que, a 

partir desse conflito, por conta do elevado número de mortos - civis 

principalmente – e, face à violência, em todo o mundo, começam a se 

espalhar movimentos em defesa da paz. Estes chamados movimentos 

pacifistas ganharam mais força ainda após a Guerra do Vietnã, que 

estudaremos a seguir. 

 

http://guiadoestudante.abril.com.br 

 

http://guiadoestudante.abril.com.br 
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A GUERRA DO VIETNÃ 

O Vietnã está situado na Península da Indochina, no sudeste asiático, uma 

região que era colônia francesa, desde 1870. Assim como a Coreia, o 

Vietnã também esteve ocupado pelo Japão durante a Segunda Guerra Mundial. 

Após 1945, os vietnamitas conquistaram a liberdade no norte do país onde 

proclamaram a República Democrática do Vietnã, com capital em Hanói. Os 

franceses tentaram recolonizar o sul do Vietnã. Daí, se seguiu um 

confronto em que os vietnamitas só conseguiram expulsar os franceses em 

1954, quando foram realizados acordos de paz que dividiram a região em 

quatro paìses: • o Laos • o Camboja • o Vietnã do Sul (capitalista) • o 

Vietnã do Norte(socialista) 
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http://guiadoestudante.abril.com.br - 

 

De acordo com o que havia sido estabelecido, deveriam ser realizadas 

eleições gerais para a reunificação do Vietnã. Porém, o governo do Vietnã 

do Sul acabou se impondo de forma autoritária e suspendeu as eleições. 

Desdobramento: em 1960, foi criada a Frente Nacional de Libertação – a 

FNL. O período de 1961 a 1976 foi marcado por uma das guerras mais 

violentas da história: a Guerra do Vietnã. 
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Vietnã do Norte Soldados e guerrilheiros do Vietcongue – socialistas da 

FNL. 

 



X 

 

Vietnã do Sul Com seus soldados e apoio dos Estados Unidos. 

 

Guerra do Vietnã – desfecho Sem avanços, com muitas derrotas nas frentes 

de batalha, os Estados Unidos saíram da guerra em 1973. Dentro e fora de 

seu país, o governo norteamericano se sentiu pressionado pela opinião 

pública que, desde o início da década de 60, promoveu grandes 

manifestações a favor da paz, exigindo a retirada das tropas americanas 

do Vietnã. Porém, mesmo após a saída dos EUA, a guerra só teve fim em 

1975 e, no ano seguinte, o país foi unificado com o nome de República 

Socialista do Vietnã. Como toda guerra, o confronto no Vietnã provocou 

enormes perdas. Sem mencionar os prejuízos de ordem econômica, a Guerra 

do Vietnã foi um exemplo de crueldade e de como devemos ficar atentos ao 

uso das armas químicas. A foto ao lado se tornou um símbolo da Guerra do 

Vietnã e, até hoje, é uma cena muito chocante. Nela, a menina Phan Kim 

corre desesperada, depois de ser atingida por uma bomba napalm lançada 

pelo exército norte-americano. O napalm é uma substância que cola na pele 

e queima sem parar. Seria importante perguntarmos: Por quê? Para que tudo 

isso? 

 

http://www.bbc.co.uk/portuguese/especial/images 
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O COLAPSO DA ALTERNATIVA SOVIÉTICA E DO SOCIALISMO REAL 

 

http://bbc.co.uk 

 

http://info.abril.com.br 
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Observe as fotos acima. Na primeira, as cruzes representam as pessoas 

mortas na Alemanha, ao tentarem atravessar o muro de Berlim. Na segunda 

foto, temos a comemoração por ocasião da queda do muro em 9 de novembro 

de 1989. Importante lembrar que, no segundo bimestre, estudamos a 

implantação do regime socialista (se possível, veja o que falamos a 

respeito do socialismo no bimestre anterior). De forma muito resumida, 

vimos que a proposta era implantar um regime que se apresentava como 

alternativa ao capitalismo e que, em tese, atenderia melhor às 

necessidades de toda a sociedade. Quando da formação da União Soviética, 

a ideia defendida era a diminuição considerável das diferenças sociais. 

Era um governo que defendia princípios como a igualdade e a liberdade dos 

cidadãos. Com o passar do tempo, não nos parece que estes princípios 

foram respeitados. O Estado soviético e as outras repúblicas, que 

adotaram o regime socialista, foram cada vez mais se distanciando dos 

princípios abraçados no período revolucionário. Aos poucos, foram se 

tornando burocracias de Estado, onde este Estado, muitas vezes, se 

colocava acima do cidadão. 
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Ao longo destes dois últimos bimestres, conversamos sobre a construção de 

uma alternativa ao modelo capitalista. Desde a apresentação do tema 

―Revolução Russa‖, até a construção da União Soviética e o que vimos nas 

páginas anteriores – o colapso do socialismo real – aquela alternativa 

sofreu modificações profundas. Muitos afirmam que parte deste ―colapso‖ 

se deu por conta da incapacidade do ―socialismo real‖ atender às 

necessidades individuais, ou seja, em não respeitar o indivíduo e não 

entender que os cidadãos necessitam muito mais do que somente o 

atendimento de suas necessidades básicas. Qual a sua opinião sobre isto? 

Comida (Titãs) Bebida é água! Comida é pasto! Você tem sede de quê? Você 

tem fome de quê? A gente não quer só comida A gente quer comida Diversão 

e arte A gente não quer só comida A gente quer saída Para qualquer 

parte... Bebida é água! Comida é pasto! Você tem sede de quê? Você tem 

fome de quê? A gente não quer Só dinheiro A gente quer dinheiro E 

felicidade A gente não quer Só dinheiro A gente quer inteiro E não pela 

metade. 

 

1- Relacione as afirmações acima com o colapso do chamado ―socialismo 

real‖. 

 

2- Como você interpreta os versos que estão em negrito? 

 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
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______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
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EDUARDO PAES PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO CLAUDIA COSTIN 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REGINA HELENA DINIZ BOMENY SUBSECRETARIA 

DE ENSINO MARIA DE NAZARETH MACHADO DE BARROS VASCONCELLOS COORDENADORIA 

DE EDUCAÇÃO ELISABETE GOMES BARBOSA ALVES MARIA DE FÁTIMA CUNHA 

COORDENADORIA TÉCNICA ILMAR ROHLOFF DE MATTOS CONSULTORIA ROBERTO 

ANUNCIAÇÃO ANTUNES COORDENAÇÃO 
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TERESA CRISTINA DA SILVA ELABORAÇÃO 

LEILA CUNHA DE OLIVEIRA SIMONE CARDOZO VITAL DA SILVA REVISÃO 



 

DALVA MARIA MOREIRA PINTO FÁBIO DA SILVA MARCELO ALVES COELHO JÚNIOR 

DESIGN GRÁFICO 

EDIOURO GRÁFICA E EDITORA LTDA. ACABAMENTO E IMPRESSÃO 

 

CONTEÚDO 

 

OBJETIVOS 

 

HABILIDADES 

 

A POLÍTICA BRASILEIRA NO PÓS2.ª GUERRA 

 

Compreender a reconfiguração dos países no período pós-45, considerando a 

bipolaridade. Resgatar o conceito de democracia, associando-o ao 

significado de REPÚBLICA. 

 

Conceituar democracia e REPÚBLICA. Problematizar e analisar o binômio 

democraciarepública, estabelecendo relações entre esses dois conceitos. 
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BRASIL: A DITADURA CIVIL-MILITAR 

 

Entender o processo que levou ao estabelecimento de um Estado de exceção 

no Brasil. Identificar os grupos sociais que participaram desse processo. 

Identificar os interesses políticos e econômicos no estabelecimento desse 

regime. 

 

Desenvolver, no aluno, a capacidade de pesquisar, de criar um método de 

estudo através da leitura de imagens, músicas, textos literários etc. 
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O FIM E O COMEÇO DA CAMINHADA 

Prezado Aluno, Prezada Aluna, Chegamos ao 4.º Bimestre e, 

consequentemente, ao final do ano letivo. Esperamos que você, que está 

concluindo o Ensino Fundamental, prossiga em seus estudos. Esperamos, 

também, que, de alguma forma, tenhamos contribuído, através do estudo de 

nossa História, para que você compreenda melhor o mundo em que vive e 

possa escrever a sua História. Desse modo, neste 4.° Bimestre, elegemos a 

História do Brasil como foco principal do trabalho que vamos desenvolver. 

Diferentemente dos outros bimestres, os textos foram reduzidos e vamos 

trabalhar mais com as imagens. Assim, o livro didático e outros materiais 

produzidos pelo seu Professor serão fundamentais para que você possa 

trabalhar bem esse conteúdo. Iniciamos nosso ano letivo estudando as 

transformações pelas quais nosso país passou, ao substituir o Regime 

Monárquico pelo Sistema Republicano. Vimos também algumas marcas das 

―continuidades‖ – como, por exemplo, a estrutura social que pouco se 

modificou. As desigualdades persistiram e as questões sociais eram 

tratadas como ―casos de polìcia‖. Observamos experiências polìticas nas 

quais o domínio ficava nas mãos de um pequeno grupo. Caminharemos, agora, 

por todo o século XX, observando como o Brasil teve seus rumos 

reconfigurados após a Segunda Guerra. Faremos a análise de um período em 



que os princípios democráticos que pareciam caminhar juntos com a 

República se separaram, durante o Regime Militar (1964-1985). Redefinimos 

nosso período democrático a partir da convocação de uma nova Assembleia 

Constituinte que promulgou a 
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Constituição de 1988. A partir daí, diferentes setores da sociedade civil 

em nosso país tentam ―aprimorar‖ a democracia. Mas como alcançar este 

objetivo? E mais: o que significa dizer que um país é republicano e 

democrático? E, para você, que termina seu Ensino Fundamental, que país é 

esse que se desenha à sua frente? O que esperar e o que fazer para mudá-

lo? Boa caminhada! 
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Vamos ler a imagem? 

 

www.portalsaofrancisco.com 
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Relembrando alguns conceitos importantes: 1- O que é REPÚBLICA? 

_________________________________________________________________________

_______________ 2- Quais são as bases de um governo republicano? 

_________________________________________________________________________

_______________ 
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A CRISE DO ESTADO NOVO: A DEPOSIÇÃO DE VARGAS 

Sabemos que a Segunda Guerra envolveu diferentes forças: de um lado os 

Aliados – Inglaterra e França – e, a partir de 1941, União Soviética e 

Estados Unidos. Do outro lado, o Eixo – grupo liderado pelo nazifascismo 

da Itália e da Alemanha. Somente em 1942, após muitas pressões, o governo 

de Vargas declarou-se em guerra contra a Alemanha e a Itália. Mas a 

campanha popular, em defesa da democracia, logo começou a atingir o 

próprio regime que, contrariando os discursos do presidente, mantinha 

suas características autoritárias. Getúlio, percebendo que acabaria 

perdendo apoio de diferentes grupos, procurou atrair a simpatia dos 

trabalhadores, promulgando, em 1943, a Consolidação das Leis do Trabalho. 

No entanto, a oposição ao regime só crescia. Nesse mesmo ano de 1943, um 

grupo de mineiros, composto por pessoas de diferentes setores – 

profissionais liberais (advogados, jornalistas, intelectuais, 

professores, médicos), banqueiros e industriais, lançou um manifesto. 

Esse documento tornou-se conhecido como MANIFESTO DOS MINEIROS. Dentre as 

prin

habeas-

democráticas para os cidadãos. 

 

Glossário: habeas-corpus - recurso jurídico que permite a uma pessoa, 

acusada de cometer algum crime, responder ao processo em liberdade. 
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A DEPOSIÇÃO DE VARGAS – MANIFESTO DOS MINEIROS 

Reproduzimos, abaixo, uma parte do MANIFESTO DOS MINEIROS. Leia o 

documento atentamente, reflita e responda às questões propostas. 

 

―...Para que a liberdade e a democracia (fossem) restituìdas aos povos 

(defendiam): 

Primeiro - a legalidade democrática como garantia da completa liberdade 

de expressão do pensamento, da liberdade de culto, da segurança contra o 

temor da violência e do direito a uma existência digna. Segundo - o 

sistema de governo eleito pelo povo, mediante sufrágio universal, direto 

e secreto. Terceiro - só o pleno exercício da soberania popular, em todas 

as nações, torna possível a paz. O Congresso (de escritores) considera 

urgente a necessidade de ajustar-se a organização política do Brasil aos 

princípios aqui enunciados, que são aqueles pelos quais se batem as 

Forças Armadas do Brasil e das Nações Unidas.‖ 
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www.arquivonacional.com.org.br 

 

AGORA, É COM VOCÊ! 

 

1- Destaque um fator que tenha contribuído para a crise do Estado Novo. 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

História – 9.° Ano 4.° BIMESTRE / 2013 

 

pt.wikipedia.org 

 

2- Que grupo social compunha a oposição ao Estado Novo, destacado no 

texto? O que defendiam? 

_________________________________________________________________________

________________ 

_________________________________________________________________________

________________ 

_________________________________________________________________________

________________ 

_________________________________________________________________________

________________ 

_________________________________________________________________________

________________ 



_________________________________________________________________________

________________ 

_________________________________________________________________________

________________ 
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PROCESSO DE REDEMOCRATIZAÇÃO 

 

Com 

 

a 

 

participação 

 

do 

 

Brasil 

 

na 

 

Segunda Guerra Mundial, sabemos que crescia o descontentamento com o 

governo de Getúlio Vargas. 

 

O questionamento girava em torno do 

Arquivo pessoal Prof.Fabio M.Barcellos 

 

porquê da manutenção de um governo de características autoritárias, uma 

vez que o Brasil foi lutar contra o nazifascismo. 

 

O documento ao lado nos permite observar como a questão do retorno ao 

processo democrático e da substituição do governo era uma discussão que 

ganhava espaço na sociedade. 
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A POLÍTICA BRASILEIRA NO PÓS - 2.ª GUERRA 

Leia a carta com atenção: ―Porto Alegre, 28/03/45. Querido filho, 

Acabamos de receber sua carta de 26/2/45. ... Com ansioso espírito 

continuo a esperar o fim da guerra, para que você possa retornar ao nosso 

meio e ao nosso afeto. As últimas notícias da Europa dão a impressão de 

que, dentro de 90 dias, a Alemanha de Hitler entregará os pontos. Como já 

deve saber, vamos voltar aqui ao regime democrático, esperando-se que as 

eleições para o novo Presidente da República se realizem até setembro de 

modo que a posse do Presidente da República se dê em novembro. Há até 

agora dois candidatos: pela oposição, o brigadeiro do ar, Eduardo Gomes; 

pelas forças situacionistas o General Eurico Dutra. Mas há uma terceira 

corrente de opinião que prefere um terceiro a título de conciliação. 

Ninguém prevê com segurança o que sucederá. Quantos aos nossos, todos bem 

(...). Sem mais no momento, seu pai amigo, José‖. 

 

Arquivo pessoal Prof.Fabio M.Barcellos 
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A carta acima transcrita foi escrita pelo Sr. José Barcellos ao seu 

filho, Hugo Barcellos. Hugo, então um jovem de 22 anos, tinha sido 

mandado para a frente de batalha na Segunda Guerra Mundial, como sargento 

do Batalhão de Enfermagem. Era estudante universitário. Seu pai passa a 

lhe mandar cartas falando da 
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situação política do Brasil durante a Guerra. 

 

TRABALHANDO COM FONTES... 

Você já escreveu alguma carta? Hoje em dia é comum utilizarmos outras 

formas de comunicação escrita. São as mensagens via celular, facebook, e-

mail... As cartas estão cada vez mais em desuso. No entanto, existe um 

método de se trabalhar em História: a carta é utilizada como fonte. É a 

História das Missivas (cartas). É um campo muito interessante, pois 

revela como as pessoas da época pensavam sobre determinados assuntos. 

Existem coisas que não são faladas, mas são escritas. Após a leitura do 

documento, com a ajuda de seu Professor, faça um pequeno resumo dos 

últimos aspectos estudados em História do Brasil, no 3.º Bimestre, e que 

estão presentes na carta de José. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Agora, responda: 1- Em que contexto (período) esta carta foi escrita? A 

que assunto ela se refere? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 2- 

Quem escreve a carta? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

www.multirio.rj.gov.br 
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O PROCESSO DA REDEMOCRATIZAÇÃO 

 

www;mstresdahistoria.com 
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Caricatura do Presidente Eurico Dutra, feita pelo cartunista Nássara, 

mostrando sua relação com os partidos políticos da época. Mesmo eleito 

por uma coligação liderada pelo PSD (Partido Social Democrático), buscou 

também agradar à UDN (União Democrática Nacional). 
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O GOVERNO DUTRA E A POLÍTICA ECONÔMICA 

Em razão da política de alinhamento com os EUA, o governo Dutra realiza 

uma política econômica de abertura ao capital externo, a partir do 

aumento das importações. 
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www.portalsaofrancisco.com 
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O BRASIL NA GUERRA FRIA 

No período pós Segunda Guerra, uma característica importante foi a 

política de alinhamento do Brasil com os Estados Unidos. 

 

www.portalsaofrancisco.com 
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OS PRESIDENTES EURICO DUTRA (BRASIL) E HARRY TRUMAN (ESTADOS UNIDOS). 
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POLÍTICA ECONÔMICA DO BRASIL NO CONTEXTO DA GUERRA FRIA 

 

A partir da observação do gráfico, responda às questões: 

 

1- O gráfico faz referência a que momentos políticos da nossa história? 

_________________________________________ 

_________________________________________________________________________

__________________________ 

2- Por que as importações norte-americanas aumentaram no período de 1947-

1950? ______________________________ 

_________________________________________________________________________

__________________________ 

_________________________________________________________________________

__________________________ 
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A VOLTA DE GETÚLIO: O QUEREMISMO, AS ELEIÇÕES E O SEGUNDO GOVERNO VARGAS 
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www.brasilescola.com.br 
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www.brasilescola.com.br 

 

O MOVIMENTO QUEREMISTA 
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CAMPANHAS NACIONALISTAS: 

 

LEGADO DE VARGAS PARA O BRASIL 

 

www.brasilescola.com.br 
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A VOLTA DE VARGAS: ―BOTA O RETRATO DO VELHO OUTRA VEZ...‖ 

Em 1950, quando terminava o governo de Dutra, retomava-se a questão da 

sucessão presidencial. A abertura ao capital estrangeiro limitava a ação 

do Estado e dificultava o crescimento industrial de setores da economia 

nacional. Setores da burguesia fabril, ideólogos do nacionalismo e grupos 

das classes médias urbanas desejavam a volta de Getúlio Vargas. De uma 

forma geral, o ex-presidente contava com o apoio quase unânime da 

população brasileira, graças a sua imagem de benfeitor ou pai dos pobres 

(movimento queremista). A UDN (União Democrática Nacional), que já se 

assumia como um partido das classes dominantes, lançou a candidatura do 

brigadeiro Eduardo Gomes. Por sua vez, Getúlio contava com o apoio do PTB 

(Partido Trabalhista Brasileiro) e do PSD (Partido Social Democrático). 

As Forças Armadas, embora não apoiassem a candidatura de Vargas, não lhe 

colocaram nenhum obstáculo. A vitória de Gegê – apelido afetuoso dado a 

Getúlio por seus seguidores – foi tranquila, com 48,7% dos votos. 

 

2- Explique por que alguns setores da sociedade brasileira defendiam a 

volta de Getúlio Vargas. Setores da burguesia fabril desejavam o 

__________________________________________ retorno de Getúlio, pois a 

abertura ao capital __________________________________________ 

estrangeiro limitava a ação do Estado e 

__________________________________________ dificultava o crescimento 

industrial de setores __________________________________________ da 

economia nacional. __________________________________________ 

__________________________________________ 

 

Você pode ouvir esta canção acessando 

http://www.youtube.com/watch?v=Y8MwBvZ5sL4&noredirect=1 
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fnt.org.br 

 

1- A que período histórico a charge se refere? 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 
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SEGUNDO GOVERNO VARGAS: CRISE FINAL 

Paralelamente à política econômica nacionalista, Getúlio Vargas concedeu 

especial atenção ao movimento trabalhista, procurando apoiar-se na grande 

massa popular para sustentar o seu programa econômico. As oposições 

cresceram mais ainda com a nomeação de João Goulart para o Ministério do 

Trabalho, em princípios de 1953. Goulart, como partidário da política 

trabalhista de Getúlio, propôs um aumento de 100% no salário mínimo. A 

oposição fez grande pressão e o presidente acabou por demitir o ministro. 

Porém, para não admitir que estava ficando extremamente isolado no poder, 

acabou por conceder o aumento. Vargas enfrentava o crescimento da 

oposição dos conservadores, que foi ganhando um caráter cada vez mais 

violento com a participação de Carlos Lacerda, proprietário do jornal 

Tribuna da Imprensa. Na campanha antigetulista, Lacerda procurou 

identificar o segundo governo Vargas com o retorno ao Estado Novo. Por 

outro lado, as pressões norte-americanas, sobretudo das empresas 

petrolíferas, criavam dificuldades cada vez maiores para Vargas. A luta 

chegou ao auge em meados de 1954, quando o jornalista Carlos Lacerda 

sofreu um atentado que resultou na morte de um oficial da Aeronáutica, o 

major Rubens Vaz. O envolvimento de pessoas que faziam parte da segurança 

pessoal do Presidente Vargas fez com que a situação ficasse 

insustentável. Getúlio se viu isolado, abandonado. Sua deposição, mais 

uma vez, era certa. 

 

No entanto, Vargas decidiu por uma saída estratégica diferente: após 

escrever sua carta-testamento, se suicidou. 

 

―Mais uma vez, as forças e os interesses contra o povo coordenaram-se e, 

novamente, se desencadeiam sobre mim. Não me acusam, insultam; não me 

combatem, caluniam-me e não me dão o direito de defesa. Precisam sufocar 

a minha voz e impedir a minha ação, para que eu não continue a defender, 

como sempre defendi, o povo e, principalmente, os humildes. Iniciei o 

trabalho de libertação e instaurei o regime de liberdade social. Tive que 

renunciar. Voltei ao governo nos braços do povo. (...) Se as aves de 

rapina querem o sangue de alguém, eu ofereço, em holocausto, a minha 

vida. Nada receio. (...) E SAIO DA VIDA PARA ENTRAR NA HISTÓRIA.‖ 
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O SEGUNDO GOVERNO VARGAS 

 

Principais características 

educadorbrasilescola.com 

 

*Tratamento diferenciado para importações. 

 

(1953) 

 

* SUMOC – Superintendência de Moeda e Crédito 

 



A partir do que você aprendeu, elabore um texto em que estejam presentes 

os principais aspectos do Segundo Governo de Getúlio Vargas. Observe, com 

atenção, o quadro acima. Na próxima página, procure seguir as orientações 

sugeridas, por seu Professor, para a elaboração do seu texto. Combine com 

o seu Professor a realização em equipe dessa atividade. Bom trabalho! 
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A SUCESSÃO: DE VARGAS A JK 

http://arquivoememoria.wordpress.com/ 

 

Após o suicídio de Vargas, sucederamse três presidentes – Café Filho, 

Carlos Luiz e Nereu Ramos – até as eleições de 1956. A vitória foi da 

herança getulista: Juscelino Kubitschek de Oliveira – JK – venceu, 

apoiado pelo PSD e pelo PTB. As forças antigetulistas – a UDN – reagiram 

à ascensão de Juscelino e tentaram impedir sua posse, que foi garantida 

pelo golpe preventivo do General Henrique Teixeira Lott, então Ministro 

da Guerra. No dia 1.º de fevereiro, Juscelino Kubitschek tomou posse com 

seu vice, João Goulart. 
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O governo de Juscelino Kubitschek se iniciou sob a sombra da oposição 

udenista. O jurista Abelardo Jurema afirmava que: 

 

―Vargas comandava, do túmulo, os acontecimentos; tudo passou sob sua 

batuta imaterial(...). A vingança do morto se fazia sentir, dia a dia, 

mês a mês, até que Juscelino Kubitschek assume, levantando de novo, de 

fato, e de direito, a bandeira PSD-PTB, sob a égide da imagem de Vargas.‖ 
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O GOVERNO JK (1956-1960) 

O governo, sob a liderança de Juscelino Kubitschek, entendia que o Estado 

deveria coordenar um programa econômico que tinha, como principal 

objetivo, o desenvolvimento do país. No entanto, afirmava também que este 

programa não só deveria utilizar, como incentivar a entrada do capital 

estrangeiro em nosso país. Essa política ficou Desenvolvimentismo. 

conhecida como Nacional 

 

educadorbrasilescola.com 

 

O projeto tinha, como base, um Plano de Metas, cuja prioridade era o 

crescimento industrial. O Plano possuía 31 metas que buscavam o 

Transporte Alimentação Educação Construção civil Expansão do parque 

industrial 

 

Assim, o Estado brasileiro, durante o período de 1956 a 1960, iniciou uma 

política econômica de importação de tecnologias para produtos 

farmacêuticos, automóveis, máquinas, produtos químicos. A partir da mesma 

política econômica, abria também, cada vez mais, terreno para a entrada 



do capital estrangeiro, através de empréstimos cada vez maiores. 

Completava este programa econômico, a garantia que o governo dava para as 

empresas estrangeiras: envio de imensas remessas do lucro obtido no país 

para o exterior. 
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GOVERNO JK: 50 ANOS EM 5 

O governo de JK havia prometido, em sua campanha, promover, em cinco 

anos, o maior processo de desenvolvimento econômico jamais visto no país. 

A proposta era realizar 50 anos em 5. O clima era de certa euforia pela 

nova capacidade produtiva do país. No entanto, devemos nos perguntar: – 

Qual foi o custo disso? – Será que, de fato, podemos dizer que todo o 

país realmente se desenvolveu? 

 

novahistorianet..com 

 

Ó 

CONSEQUÊNCIAS 
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Assim, ao realizar uma política que beneficiou sobretudo as camadas 

médias e altas do país, nas eleições de 1960, Juscelino não conseguiu 

fazer seu sucessor. A vitória foi de Jânio Quadros e da UDN. 
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Charge faz crítica à política industrial de JK. Jornal Última Hora, 15 de 

dezembro de 1956. 

 

A SUCESSÃO DE JK – GOVERNO JÂNIO QUADROS VAMOS ‗VARRER‘ A CORRUPÇÃO 

Em 1961, Jânio Quadros assumiu a Presidência da República. Jânio foi o 

típico político populista. Seu método político de ação consistia no 

contato corpo a corpo com a massa de eleitores. O símbolo de sua campanha 

foi uma vassoura. Com ela nas mãos, dizia que varreria a corrupção que se 

alastrava pelo país. Carismático, falava a linguagem que o povo queria 

ouvir. Características gerais Podemos dizer que, tanto em relação à 

economia, quanto em relação à política, o governo de Jânio Quadros foi 

uma sucessão de equívocos. Tentou seguir a orientação dos setores 

desenvolvimentistas, mas a inflação, que já era grande no governo 

anterior, só aumentava. Para tentar contornar parte da situação, fez mais 

empréstimos e, assim, a dívida externa aumentou. No campo político, 

tentou estabelecer uma política externa independente da proposta ditada 

pelo bloco imperialista (EUA). No entanto, sua falta de habilidade o 

levou ao isolamento político. 

 

Jânio, em poucos meses, perdeu boa parte de sua base parlamentar no 

Congresso Nacional. A UDN, partido que o apoiava, neste período, o 

abandonou. Sob muitas críticas contra o seu governo, a 25 de agosto de 



1961, em um bilhete manuscrito dirigido ao Congresso Nacional, Jânio 

Quadros anunciou a sua renúncia à Presidência da República. 

folhafrancanews.com.br 
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NOVA SOMBRA DE GETÚLIO? A CONTURBADA POSSE DE JOÃO GOULART 

Com a renúncia de Jânio Quadros, assumiu a Presidência do Brasil João 

Goulart, o popular Jango. Desenvolvendo uma política populista de massas, 

em 1962, sancionou a lei que estabelecia o 13.º salário. Jango, em meados 

de 1963, enviou ao Congresso Nacional o programa de Reformas de Base, com 

projetos de reforma agrária, tributária, urbana, bancária e educacional. 

Ainda em 1963, Jango aprovou o Estatuto do Trabalhador Rural (direitos 

trabalhistas no campo), apoiou a fundação da Confederação dos 

Trabalhadores Agrícolas (CONTAG). 

 

portaldoprofessor.mec.gov.br 

 

folhafrancanews.com.br 

 

A política populista de Jango desagradou setores importantes da elite 

brasileira, principalmente a classe empresarial e a classe militar. O 

empresariado, governadores dos estados, como Carlos Lacerda (Guanabara, 

atual Rio de Janeiro) e Ademar de Barros (São Paulo), partidos políticos, 

como o PSD e a UDN, eram contra Jango e sua política populista. Estavam 

interessados em afastá-lo do governo. Devido ao contexto da GUERRA FRIA, 

o Estado Maior das Forças Armadas do Brasil, o EMFA e a embaixada dos 

Estados Unidos, também, encontravam-se contra Jango. Com o apoio do 

governo norteamericano, havia a possibilidade de um Golpe de Estado no 

país. Em 31 de março de 1964, com a movimentação de tropas militares, de 

Minas Gerais em direção ao Rio de Janeiro, começava o golpe militar que 

perduraria no Brasil até 1985. 
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folhafrancanews.com.br 

 

O CONTEXTO DO GOLPE MILITAR E SUA CONSOLIDAÇÃO 

Portaldoprofessor.com 

 

AS DIFERENTES DIMENSÕES DO GOLPE MILITAR 

 

folhafrancanews.com.br 

 

O estabelecimento do regime militar no Brasil contou com o apoio de 

diferentes segmentos da sociedade bra

urbana. Estes segmentos viam nas Reformas de Base propostas pelo governo 

João Goulart, uma ―ameaça à democracia‖. Em 1.º de abril de 1964, o 

presidente da Câmara Federal, Ranieri Mazzilli, foi nomeado presidente, 

estando à frente de uma junta militar que conduziu o processo de eleição 



de um novo presidente pelo Congresso, através do Ato Institucional nº. 1 

(AI-1), a 15 de abril de 1964. Este Ato permitia ao Presidente suspender 

os direitos políticos de qualquer cidadão por dez anos, cassar mandatos 

de parlamentares e decretar ESTADO DE SÍTIO (quando o governo passa a ter 

poderes excepcionais e suspende as garantias constitucionais dos 

cidadãos). Segue-se, assim, um período de 21 anos em que o Brasil foi 

governado por uma ditadura civil-militar. 

 

tvbrasil.org.br 

 

Agora, é com você! 1- Quais os grupos sociais que apoiaram o golpe 

militar ocorrido em 31 de março de 1964? 

_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 2- Por que esses grupos apoiaram os militares? 

_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 
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IMAGENS DA HISTÓRIA 
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Pijama utilizado por Getúlio Vargas no momento de seu suicídio, em 1954, 

e a arma do sinistro evento. Objetos que se encontram em exposição no 

Palácio do Catete, no Rio de Janeiro. 

 

PALÁCIO DO CATETE – SEDE DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA ATÉ 1960 

http://www.flickr.com/photos/thiagomelo/3111471482 

 

Palácio do Catete: Fachada principal. Cidade do Rio de Janeiro, Brasil. 

Data: 2008. Autor : Tiago Melo Licença: Creative Commons. 
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Brasilia_-_Plan.JPG 
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O PLANO PILOTO DE BRASÍLIA, UMA CONCEPÇÃO DE OSCAR NIEMEYER E LÚCIO COSTA 
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:0741_NOV_B_05_Esplanada_dos_Ministe

rios_Brasilia_DF_03_09_1959.jpg 

 

A CONSTRUÇÃO DA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, EM BRASÍLIA, 1959. 
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Esplanada_dos_Minist%C3%A9rios,_Bra

s%C3%ADlia_DF_04_2006_(modificada).jpg 
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BRASÍLIA, 2006 

 

Juscelino Kubitschek 

Galeria de Presidentes. Ano: 1956 Autor: Governo do Brasil Licença: 

Domínio Público 
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João Goulart 

Foto oficial de João Goulart, Presidente do Brasil entre 1961 e 1964. 

Data: 1961 Origem: Galeria de Presidentes Autor: Governo do Brasil 

Licença: Domínio Público 
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Jânio Quadros 

Carta renúncia de Jânio Quadros Origem: Obra do próprio Autor: Jânio 

Quadros Licença: Domínio Público 
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