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Apresentação 
 

Querido(a) aluno(a), 

 

Seja muito bem-vindo às nossas atividades. Em nossos encontros, vamos oferecer a você 

diferentes ferramentas e possibilidades de estudo da História. Neste material, estamos lhe fazendo 

um convite para mergulhar em importantes questões acerca dos séculos XIX e XX. É um tempo 

fundamental para entender o que somos hoje. 

Nosso objetivo é trabalhar com você, para que você possa se perceber como sujeito 

histórico, ou seja, como um cidadão inserido em uma realidade social, na qual ao mesmo tempo é 

herdeiro e agente de ação e – por que não? – de transformação.  

         

Bom trabalho! 

         

Equipe de História  
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Introdução :  
 

 “Abençoados são aqueles que, quando uma grande causa os 
chama, ... eles atendem” 

 
 A frase, caro aluno, que inaugura a sua reflexão e a sua jornada ao longo deste material 
didático de História, é uma citação de um livro publicado na Filadélfia, pela editora da Universidade 
da Pensilvânia. O título da obra? Da Abolição aos Direitos para Todos: a Reforma Social no Século 
XIX. Refere-se a um capítulo da História dos Estados Unidos, país que na ocasião lutava para ampliar 
as conquistas de sua cidadania.  Uma nação distante da nossa? Nem tanto, se pensarmos que EUA e 
Brasil tiveram a escravidão africana como um passado comum.  
 Calcula-se que 12 milhões de pessoas foram traficadas para as Américas _ onde estão EUA e 
Brasil – ao longo de quatro séculos de escravidão pelo Oceano Atlântico. Cerca de 40% vieram para o 
nosso território. Um mundo de gente forçada a deixar para trás – do século XVI ao XIX – o continente 
Africano para tornar-se mercadoria no chamado Novo Mundo. Veja com seus próprios olhos, no 
mapa a seguir, que não estou exagerando. Ainda que você não saiba inglês, os números não 
mentem, não é mesmo?   
 Volume e rotas do tráfico atlântico de escravos dos pontos de embarque na África para os portos 
nas Américas 

 
Fonte: The Transatlantic Slave Trade Database. Disponível em:  

http://www.slavevoyages.org/tast/assessment/intro-maps.faces. Acesso em: 01/07/2013.  

 
 Se você observou bem, viu que 144 mil africanos foram levados para a região da Amazônia. 
Para Pernambuco, onde funcionava desde há muito o importante porto do Recife, foram 818.000 
seres humanos. Para a Bahia, 1.580.000. E para a região Sudeste – no mapa, em inglês, onde está 
escrito Southeast Region – 2.281.000. Faça a soma e identifique quantos africanos vieram para cá 
como escravos. Eu cheguei a um total de 4.823.000 traficados. Cerca de 5 milhões de seres humanos! 
Fechamos a conta?  
 A liberdade para essas pessoas foi chegando aos poucos, a partir de uma série de medidas e 
leis promulgadas ao longo do século XIX: a Lei Euzébio de Queiroz, a Lei dos Sexagenários, a Lei do 
Ventre Livre e finalmente a Lei Áurea, que, em 13 de maio de 1888, pôs fim à escravidão no Brasil. É 

http://www.slavevoyages.org/tast/assessment/intro-maps.faces
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preciso lembrar ainda – para jamais esquecermos – que as garantias obtidas a partir dessas leis 
foram resultado de intensos e incansáveis movimentos de resistência por parte dos escravos no 
Império do Brasil. 

Rebeliões! Fugas para quilombos! Compra da própria alforria! Organização de Irmandades 
para a proteção coletiva dos interesses dos escravos! Ah, e não podemos deixar de citar o esforço 
para manter a identidade e não se perder na cultura do mais forte – o europeu – como importante 
ferramenta de luta, também. Temos ainda hoje belos exemplos dessa resistência: no jongo, na 
capoeira, no samba de raiz. No prato com aipim, no acarajé, na cachaça, na época do tráfico de 
escravos chamada giribita. Em reação à rebeldia escrava, era comum os donos dos escravos 
publicarem anúncios nos jornais, procurando os chamados escravos fujões, como se pode ler a 
seguir:  
 

 

 
Disponível em: http://www.almanaqueurupes.com.br. Acesso em: 01/07/2013.  

 
 Certamente que os africanos e seus descendentes não eram as únicas vítimas da falta de 
cidadania no século XIX, fosse no Brasil, fosse nos Estados Unidos. Sempre há os pobres, os 

http://www.almanaqueurupes.com.br/
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imigrantes. E, no fim do século XIX, já começavam a chegar grandes levas de estrangeiros. Japoneses, 
italianos, alemães e mesmo uma nova onda de portugueses e espanhóis foram chegando para 
cumprir um curioso papel: substituir a mão de obra escrava. A condição de vida de muitos deles 
assemelhava-se a do escravo, mesmo sob o aspecto da liberdade, já que muitos eram mantidos sob 
forte controle nas fazendas. A esse sistema de trabalho chamamos colonato.   
 Da liberdade determinada pela Lei Áurea a uma efetiva mudança social, podem-se passar 
anos, décadas e até séculos. Uma coisa é o papel em branco, no qual se pode escrever o que se quer. 
Outra coisa são as ideias na cabeça das pessoas. Na mente da elite da terra, acostumada à 
escravidão, o trabalho livre – e todos os direitos que vêm com ele – era uma promessa distante. A 
liberdade, então, será a luta de um século, o século XX. Se você, caro aluno, está acostumado a ler 
jornais, então sabe que a luta pela liberdade e pelos direitos de cidadania ainda continuam. Estão 
aqui e agora, como exigência do nosso século, o século XXI.  
 “Da Abolição aos Direitos para Todos”, diz o título do livro que apresentei a você logo no 
início dessa nossa conversa. Observe que o autor fala em século XIX! Ora... mas nós já estamos no 
XXI e...temos ainda muito a fazer para que os direitos sejam iguais para todos. Essa é, aliás, uma 
promessa da Constituição da República do Brasil, de 1988. Mas... quanto trabalho ainda temos pela 
frente! Veja como isso é verdade, pesquisando na internet as reivindicações do movimento Passe 
Livre. Quantos sonhos desfilaram em cartazes nas dezenas de manifestações em todo o território 
desta Pátria Mãe Gentil, o Brasil?  
 

 
Disponível em: www.passapalavra.info. Acesso em: 01/07/2013. 

  
 Neste material, você terá a oportunidade de estudar numerosos fatos históricos que 
explicam como chegamos até aqui. Do fim do Império à Proclamação da República. A Revolução de 
1930, que levou Getúlio Vargas à presidência. A Era Vargas e o Estado Novo. A retomada do período 
democrático e a Ditadura Militar na América Latina e no Brasil. Tudo isso inserido em um contexto 
internacional complexo, que envolve duas Guerras Mundiais e a ascensão de regimes totalitários _ o 
Nazismo de Adolf Hitler e o Fascismo de Benito Mussolini. O contexto internacional complexo exige 
que nós estudemos também a Guerra Fria e os movimentos de independência na África.  
 
 
 

http://www.passapalavra.info/
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O século XX, como sintetizou Eric Hobsbawn,  um de seus 

maiores historiadores, foi mesmo um breve século. 
 
 Não duvide, caro aluno: o século XX e todos os seus movimentos ainda nos afligem. Suas 
dores e limitações estão por aí, seja para nos cobrar acerca do que não mais fazer: guerras? 
Racismo? Ditaduras? Corrupção?  Seja para nos alertar sobre o quanto ainda precisamos lutar: 
igualdade, respeito à diferença ... O que mais, caro aluno? O que você incluiria na lista de conquistas 
sociais que você gostaria de realizar? 

Toda esta nossa conversa inicial me faz lembrar um trecho do poema que li no livro que citei 
para você:  

“A liberdade não é como um pássaro com asas 
“A liberdade não é como chuva de verão 
“(...) Cada geração nova, que nasce e cresce, terá de conquistá-la novamente, e mais 

uma vez”. [CUMBLER, 2008, p. 15]  
 

 Se você entendeu que a História é a sua vida, que é ferramenta para a construção de nossa 
cidadania, então você acaba de aceitar um chamado, que significa aprender a colaborar com a sua 
sociedade e o seu mundo. Se de fato você aceitou o nosso convite, coração aberto, vontade de 
aprender, então ficará muito mais fácil e tentador percorrer as páginas que se seguem e conhecer a 
História. Uma disciplina que fala da sua, da minha, da vida de todos nós! 

      
     Bom trabalho! 

 
Dicas muito úteis para você aproveitar 
este material didático e ter sucesso! 
 

Em cada uma das unidades deste material impresso, caro aluno, você terá à disposição 
diversas ferramentas para ajudá-lo nos seus estudos. Uma delas será o texto com o conteúdo 
principal, que irá lhe apresentar o tema da aula e uma questão crítica para sua reflexão sobre 
a História de ontem e de hoje. Juntamente com esse texto, você poderá contar com outros 
conteúdos – que chamamos de periféricos. Eles irão lhe ajudar a refletir um pouco mais  
sobre as questões apresentadas. 
Vamos chamar esses “conteúdos periféricos” de caixas! Em sua leitura, será importante 
percorrer essas “caixas”. Nelas, você poderá encontrar um verbete – que é a explicação para 
uma palavra difícil tal como ela aparece no dicionário. Você poderá obter dicas sobre a 
questão principal da aula. Ou ainda ter a indicação para ler outro texto, publicado em algum 
site. Poderá também encontrar uma dica para assistir a um filme ou visitar uma exposição 
virtual, na internet. Outra possibilidade é você se deparar com uma “caixa” de curiosidade: 
algo que o conteúdo principal não conta, mas que torna a História uma disciplina mais 
humana, mais próxima de nós!  
O que queremos lhe dizer, caro aluno, é que este material é dinâmico. Ele vai além do 
conteúdo impresso que você está recebendo, tendo, isto sim, desdobramentos fora de suas 
páginas, chegando mesmo a invadir o cyber espaço.  
Queremos que você aproveite toda a riqueza de estudos e pesquisa que o nosso tempo 
histórico nos oferece! 
 Acredite, você vai ficar fascinado ao desbravar as fronteiras das possibilidades infinitas de 
conhecimento.  
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Unidade 1 – República Velha? De onde vem esse nome? 
 
 Às vezes, o nosso olhar sobre um acontecimento do passado é marcado por nossas ideias 
mais atuais. Pode ser que alguém considere um mundo sem as nossas tecnologias como um espaço-
tempo sem graça e sem grandes possibilidades. Mas isso está longe da verdade, caro aluno. Não 
podemos olhar o passado com os valores de hoje, pois estaríamos cobrando dos nossos ancestrais 
algo que eles desconheciam. E o pior: estaríamos emitindo uma opinião _ um juízo de valor _ sobre 
as sociedades anteriores à nossa que pode ser entendido como preconceituosa. Errada mesmo. A 
essa leitura equivocada do passado chamamos anacronismo. Entretanto, essas leituras equivocadas 
ocorrem. Um exemplo? A passagem da Primeira República à Era Vargas, inaugurada com a Revolução 
de 1930.Vejamos como a prática do anacronismo ocorreu nesse caso, ok?  
 

Anacronismo – significa utilizar 
os conceitos de uma época 
histórica para analisar uma 
outra, anterior. Ocorre quando 
transportamos os valores de 
nossa época  para outro tempo 
histórico. A prática do 
anacronismo resulta em 
interpretações erradas sobre o 
outro e a sua sociedade. É 
comum resultar em preconceito. 

 
 O Brasil tornou-se uma República em 15 de novembro de 1889, mas para alguns dos que 

vieram depois dela, a chamada Primeira República (1889-1930) trouxe poucas mudanças para o país, 
mantendo muitos dos traços da sociedade do Império. Por isso, quando o presidente Getúlio 
Dornelles Vargas assumiu a presidência, após a Revolução de 1930, prometeu que dali para frente  as 
marcas do Império, suas dores e seus limites – fossem econômicos, políticos ou sociais – ficariam 
para trás. Ou seja: a República que nascera “velha”, porque trazia muitos traços do Império, surgiria 
“nova” a partir de seu governo, iniciado com a Revolução de 1930.  

 Vargas olhou para trás com os valores de seu tempo, sem se dar conta de que uma simples 
data – 15 de novembro de 1889, data da Proclamação da República – não consegue por si só, apenas 
com uma mudança de nome – de Império para República – transformar as heranças de quatro 
séculos de História do Brasil. Afinal, como resolver a questão do fim da escravidão, que prevaleceu 
por todos esses mais de 400 anos, de uma hora para outra? Como industrializar um país que 
escolhera por longo tempo manter-se como uma nação exportadora de produtos agrícolas? O Brasil 
seria o celeiro do mundo! Como fazer crescer uma nação em que as escolas eram um privilégio da 
elite?  

        

Elite – classe dominante. Grupo 
que controla o poder em um 
país. Tem nas mãos a posse e o 
destino de grande parte da 
riqueza de uma nação. 

 
Muito bem, caro aluno! Você deve ter percebido que havia muito trabalho a fazer, não é 

mesmo? Muitas reformas sociais, econômicas e certamente políticas na passagem da Primeira 
República, que o governo Vargas chamou “Velha” para a República “Nova”, que Vargas prometera 
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construir. Vamos por partes, para entender o porquê das ditas “velhas” estruturas, está bem? Nas 
imagens a seguir, que escolhemos para representar o Império, você poderá identificar traços 
importantes do período. Vamos lá?  

As faces do Império (1822-1889) 
A Família Imperial, reunida em Petrópolis: 

última foto antes da Proclamação da República. 

 
Disponível em: www. blogues.publico.pt. Acesso em: 16/07/2013  

 
Latifúndio Monocultor: um único produto cultivado 

em vasta propriedade. Aqui, a cana-de-açúcar. 

 
Escravidão, violência e controle social 

 

http://blogues.publico.pt/atlantico-sul/2011/01/24/petropolis-1889-ultimo-retrato-da-familia-imperial-brasileira-na-casa-da-serra/
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Tráfico de africanos: viagem em um navio negreiro 

 

 
                                  Disponível em: www.multirio.rj.gov.br. Acesso em: 16/07/2013. 

 
Cidadania para poucos: a Constituição do Império de 1824 
O direito do voto vinha da riqueza: era o voto censitário. 

 
 
 
 
 

http://www.multirio.rj.gov.br/
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Terra como propriedade: a Lei de Terras de 1850 exclui os escravos 

  
Disponível em: www.multirio.rj.gov.br. Acesso em: 16/07/2013. 

 
Diversificação econômica no final do Império: 

novas atividades, novas elites, novas  reivindicações 
 

(I) O Ciclo da Borracha  

 
A cidade de Belém, no Pará, no XIX: a Paris brasileira, entre luxo e riqueza  

Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Ciclo_da_borracha. Acesso em: 16/07/2013. 

 
(II) O Ciclo do Café do Vale do Paraíba ao Oeste Paulista 

 

  

http://www.multirio.rj.gov.br/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ciclo_da_borracha
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Disponível em: www.multirio.rj.gov.br. Acesso em: 16/07/2013.  

Arrumando suas idéias... 
 

1) Complete a tabela com a paisagem histórica do Império 

Sistema Econômico  
  
 

 

Regime de trabalho  
 

 

 
 

Acesso à propriedade da terra 
 

 

 

Sistema de Governo   
 

 

 

Cidadania 
 

 

 
 De volta ao texto principal...  

 
Disponível em:http://www.brasilfront.com.br/crise-segundo-reinado-e-proclamacao-da-republica-no-brasil-

fatores . Acesso em: 16/07/2013.  

 A charge, caro aluno, traz uma mulher com uma faixa anunciando tempos que se 
apresentavam com fortes promessas de mudança frente à sociedade do Império: A REPÚBLICA. 
Quais mudanças você pode identificar, na passagem do Império à República, somente a partir dessa 
charge?  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 A lista de mudanças, que se encontra no pergaminho à direita da imagem incluía: sistema 
presidencialista (no Império, era a Monarquia); divisão dos Poderes em Legislativo, Executivo e 

http://www.multirio.rj.gov.br/historia/modulo02/exp_cafeeira.html
http://www.brasilfront.com.br/crise-segundo-reinado-e-proclamacao-da-republica-no-brasil-fatores
http://www.brasilfront.com.br/crise-segundo-reinado-e-proclamacao-da-republica-no-brasil-fatores
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Judiciário (no Império, havia também o Poder Moderador, que se concentrava nas mãos do 
Imperador, na época D. Pedro II); Separação entre Estado e Igreja, ou seja, surge um Estado Laico (no 
Império, havia uma grande confusão entre essas fronteiras políticas); adoção do Casamento Civil (ou 
seja, a partir da Primeira República os casais poderiam ir ao cartório firmar a sua união). Sua resposta 
coincidiu com a minha? Então, avancemos! 
 Uma questão importante, que não aparece na charge, mas que merece a nossa atenção é a 
questão do voto, que muda com a Primeira República. Esse regime teve suas ideias registradas em 
uma Constituição, a chamada Constituição de 1891. O texto de 1891 derrubou o voto censitário, ou 
seja, baniu o critério da riqueza como determinante para a Cidadania. Isso é mesmo um avanço, não 
é verdade? Por outro lado, criou outros entraves para essa mesma Cidadania. Quais foram eles? O 
voto é aberto, direito, restrito a homens alfabetizados, maiores de 21 anos. Então, responda: quais 
representantes da sociedade ficaram de fora? 
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
 Se você respondeu: as mulheres, os analfabetos, os ex-escravos, principalmente, então você  
acertou mais uma vez!  Conclusão: ainda estávamos em um tempo de limitação da Cidadania. 
Observe na charge abaixo o que representou essa limitação, sobretudo no que se refere ao fato de o 
voto ser aberto!  

 
As próximas eleições... “de cabresto”, charge de 1927 publicada na revista Careta. Originalmente, a 
mulher perguntava: “- É o Zé Besta?” E o homem respondia: “- Não, é o Zé Burro!” 

(Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Voto_de_cabresto. Acesso em:18/07/2013.) 
 
 Amarrando suas ideias... 
 

2) O que você conclui acerca da imagem e da legenda da charge sobre o voto de cabresto?  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 
De volta ao texto principal ... 
Claro que se o voto é aberto, então o resultado das eleições podia ser controlado, certo? 

Como mostra a charge da Revista Careta, em edição de 1927, três anos antes de Vargas assumir o 
poder havia um forte controle político sobre as eleições, o que garantia um resultado das urnas 
favorável para alguns candidatos e desfavorável para outros candidatos.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Voto_de_cabresto
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Esse controle do voto ocorria inicialmente nos chamados “currais eleitorais” locais. Ou seja: 
uma autoridade local ordenava que seus subordinados ou dependentes votassem em determinado 
candidato. A esse controle chamamos mandonismo local. Era o chamado coronelismo. 

 
 A autoridade dos chamados coronéis 

permitia-lhes inclusive a prática da violência 
física para obter os resultados eleitorais que 
desejava. Havia também a compra do voto, o 
apadrinhamento de alguns eleitores que 
seriam seus fiscais na fraude eleitoral, a troca 
de favores e o voto fantasma.  

 
 

Voto secreto - Lembre-se: atualmente, 
votamos em segredo. Nosso voto é fechado, e 
não aberto. Ninguém fica sabendo em qual 
candidato votamos, certo? Mas...pensando 
melhor, será que isso é uma realidade para 
todos os cidadãos brasileiros? Peça ajuda a 
seu professor para realizar uma pesquisa na 
internet a esse respeito. Depois, escreva uma 
redação com as suas conclusões. Não se 
esqueça de indicar as fontes de sua pesquisa. 

 
 Nem sempre, porém, o uso desses recursos funcionava e, com isso, um candidato podia ser 
eleito mesmo sem o apoio de um coronel. Se isso acontecesse, havia ainda o mecanismo da degola. 
O candidato eleito precisava ser confirmado pelos governadores. Havia casos em que ganhava nas 
urnas, mas não assumia o cargo. Isso acontecia simplesmente porque um governador de Estado não 
queria. 

Como consequência do coronelismo, do voto de cabresto e da degola, a política brasileira, 
durante a Primeira República, foi dominada por um sistema que garantia que os representantes de 
dois Estados se alternassem no poder: São Paulo e Minas Gerais. São Paulo era importante produtor 
de café desde o Império – como você mesmo pode aprender. Minas Gerais era importante produtor 
de leite.  

Esse sistema ficou conhecido como Política dos Governadores. E, como SP e MG produziam 
café e leite, esse sistema foi também chamado de Política Café com Leite. A charge que você vai ter 
a oportunidade de analisar a seguir traduz esse momento da história política do Brasil.  

 
Disponível em: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=32388.  

Acesso em: 18/07/2013.  

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=32388
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Amarrando suas ideias... 
 
O que a imagem nos revela acerca da política durante a chamada Primeira República (1889-1930), 
rebatizada por República Velha pelo presidente Getúlio Vargas?  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 Uma resposta possível é... 
 

Ter observado, caro aluno, que na cadeira está escrito “Presidência da República” e que 
apoiado em cada um dos braços da cadeira está um representante de São Paulo e um 
representante de Minas Gerais. O paulista, inclusive, chega a acenar para os candidatos de 
outros estados brasileiros, indicando desdém acerca das chances de outro candidato, que 
não fosse um mineiro ou um paulista, ganhar as eleições. Os candidatos de outros estados - 
nas costas dos ternos há os nomes de outros estados brasileiros, como Bahia, Mato Grosso e 
Rio Grande do Sul - estão em um patamar bem abaixo de onde está localizada a cadeira que 
simboliza o cargo de presidente da República! É um simbolismo para representar o quanto 
era difícil - ou mesmo impossível - que um desses governantes estaduais se lançasse ao cargo 
de presidente. Ficou claro? 
 
De volta ao texto principal... 
Um dado importante, que está na charge, refere-se à dificuldade de outro estado - que não 

São Paulo ou Minas Gerais - vencer as eleições. Inicialmente, a chamada Política dos Governadores 
foi considerada muito eficaz porque, segundo estudiosos, conseguiu amenizar as disputas políticas 
que surgiram com o fim do Império. 

 Durante o Império (1822-1889), sempre que havia uma crise ou uma instabilidade maior, o 
Imperador podia agir a seu bel-prazer, pois havia um quarto poder, o Poder Moderador, que o 
autorizava a proceder assim. Com o início da República (1889-aos dias atuais), esse Poder Moderador 
deixou de existir.  

Era preciso uma nova e rápida solução para estabilizar a política, você entende, caro aluno? 
Observe, na imagem a seguir, como um caricaturista da época, mais precisamente de 1917, traduz 
esse esforço em busca do equilíbrio político:  

 
Disponível em: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=32388.  

Acesso em: 18/07/2013. 
 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=32388
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Dentre os estados que estavam incomodados com essa situação está o Rio Grande do Sul. De 
lá vinham as denúncias de que na FEDERAÇÃO - que é o Brasil -, havia estados de “primeira 
grandeza” e estados de “segunda grandeza”. Ou seja: não havia uma igualdade de tratamento do 
governo central, federal, em relação a todos os Estados. Quais seriam os estados de “primeira 
grandeza”? Acertou se você pensou em São Paulo e em Minas Gerais. E quais seriam os estados de 
“segunda grandeza”? Acertou se você respondeu: todos os demais.  

Federação – união de 
Estados que têm relativa 
autonomia, mas que se 
subordinam ao governo 
central. No caso do 
Brasil, os estados 
obedecem às leis 
máximas da Nação, 
expressas na 
Constituição ou Carta 
Magna.  

 
Dentre esses estados de “segunda grandeza”, estava o Rio Grande do Sul. Mas... por que 

chamar a atenção exatamente para o Rio Grande do Sul? Porque é de lá que sairá a dissidência - o 
grupo que irá agir contrariamente à boa parte de tudo o que vinha se apresentando até então, como 
a República Café com Leite. Com o avanço de diversos grupos contrários a esse sistema de governo, 
iniciou-se a chamada crise das Oligarquias.  

 De fato, esse cenário se rompe com a chegada de Getúlio Vargas ao poder. Entenda, porém, 
caro aluno, que a História não se faz sob o comando de um só homem. A História avança, porque em 
um determinado momento numerosos grupos parecem caminhar em uma mesma direção, exigindo 
mudanças. Se até agora estamos tratando da instabilidade política, não podemos deixar escapar aos 
nossos estudos a análise de um personagem fundamental a todo o processo histórico: o povo.  

Será que ele assistiu a tudo “bestializado”, como dizia então, no início da República, o famoso 
jornalista Aristides Lobo? Veremos que não. Nossa próxima parada, você poderá analisar os 
Movimentos Sociais do início da República. Em seguida, veremos que outros movimentos foram 
necessários para deixar a “velha” república para trás e implantar algo “novo”, como pretendia 
Vargas. Isso exigiu um preparo ao longo de uma década inteira. A esse segundo movimento de 
denúncias, chamamos “A Crise dos Anos 20”. Vamos ver mais de perto o que representaram, afinal, 
esses movimentos sociais e essa Crise. 
 
REFLETIR, ANTES DE AVANÇAR... 
 
 Como dissemos há pouco, o povo sempre esteve lá, na transição do Império à República. Ao 
contrário do que afirmara Aristides Lobo, os cidadãos brasileiros não assistiram a tudo 
“bestializados”! Você quer dados concretos para comprovar o que estamos afirmando? Então preste 
bastante atenção aos movimentos sociais do final do século XIX e início do XX. E você poderá 
comprovar a força do povo nesse momento decisivo de nossa História. Vamos dividir nossos estudos 
acerca dos movimentos sociais segundo um critério regional: revoltas rurais e revoltas urbanas. Ao 
trabalho, então! 
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REVOLTAS RURAIS 
Guerra de Canudos (1893- 1897) – A caricatura a seguir traz um homem com sua bengala impedindo, 
em um gesto com as mãos, que uma mulher avance em sua caminhada. A cena diz muito sobre uma 
região do sertão nordestino, cidade de nome Canudos, na Bahia, que se tornou símbolo da resistência 
do homem sertanejo ao fim da Monarquia e ao início da República.   
 

 
Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Canudos. Acesso em:18/07/2013. 

Na escrita de seu principal cronista, o escritor Euclides da Cunha, assim era o homem de bengala que 
aparece na caricatura:  

“Apareceu no sertão do Norte um indivíduo, que se diz chamar Antônio Conselheiro 
e que exerce grande influência no espírito das classes populares. Deixou crescer a 
barba e os cabelos, veste uma túnica de algodão e alimenta-se tenuemente, sendo 
quase uma múmia. Acompanhado de duas professas, vive a rezar terços e 
ladainhas e a pregar e dar conselhos às multidões, que reúne onde lhes permitem 
os párocos.” 

In:  Laemmert, de 1877, de autoria de  Euclides da Cunha em Os Sertões, 1902. 

  
 

 
 A saga de Canudos iniciou-se por volta de 1893, como resposta ao fato de a Constituição de 
1891 ter mantido praticamente inalterada a condição do homem do campo, que continuava pobre e 
dependendo dos grandes proprietários de terra, os latifundiários. Lembre-se, também, caro aluno, 
de que havia a questão dos ex-escravos, que não foram indenizados após a Abolição e que não 
tinham destino certo, pois a República – no lugar de educá-los, dando-lhes chance de acesso à escola 
ou mesmo indenizando-os por décadas de trabalho não remunerado – optou por importar mão de 
obra estrangeira.  

No sertão, Antonio Conselheiro pregava a justiça social. Milhares de excluídos da República 
atenderam ao seu chamado. Foi preciso o governo federal atacar o arraial três vezes, para finalmente 
derrotar a luta nordestina. Sabe quem foi um dos militares desse massacre? Um coronel de nome 
Moreira César. Isso mesmo, curiosamente os nomes de ruas de nossas cidades ainda hoje mantêm os 
nomes de personagens como o Coronel Moreira César, rua do bairro de Icaraí, em Niterói.   

 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Canudos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Laemmert
http://pt.wikipedia.org/wiki/1877
http://pt.wikipedia.org/wiki/Euclides_da_Cunha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Os_Sert%C3%B5es
http://pt.wikipedia.org/wiki/1902
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Avancemos na pesquisa de dados 
concretos que comprovem o quão equivocado 
estava Aristides Lobo ao acusar o povo 
brasileiro de, no início da Primeira República, 
ser incapaz de exercer sua cidadania política. 
Depois de contestarmos isso com base em 
nossos estudos sobre as Revoltas Rurais – que 
foram a de Canudos e a do Contestado –, 
sigamos em frente estudando duas 
importantes revoltas, desta vez, urbanas! 

 
 

 
 

Surfando na Web ... 

Vá à internet e acesse o seguinte 
endereço: 
http://www.youtube.com/watch?v=4s2cZLPej
2E. É o endereço da TV ESCOLA com um vídeo 
sobre os dois movimentos messiânicos que 
ocorreram no Brasil no início da Primeira 
República. Nesse vídeo, de 20min de duração, 
você vai conhecer mais sobre Canudos. 
Também vai aprender o que foi a Guerra do 
Contestado. Ambos os movimentos 
baseavam-se em forte pregação religiosa, 
denunciando a miséria da vida no campo.  
Mas Canudos foi no Nordeste, enquanto 
Contestado foi no Sul do Brasil. 

 
 

Revolta da Vacina (1904) – Por fim, caro aluno, estudemos o que foi essa revolta urbana, 
para finalmente entendermos que, havia, sim, um povo que sabia lutar por seus direitos, já 
no início da República. 
Para você conhecer o Rio de Janeiro de 1904, quando a Revolta aconteceu, clique no site do 
Centro Cultural da Saúde, do Ministério da Saúde. O endereço é 
http://www.ccms.saude.gov.br/revolta/revolta.html.  
Logo na primeira página, há uma descrição do contexto da Revolta, ocorrida entre os dias 10 
a 16 de novembro daquele ano.  Faça anotações! Você vai precisar delas mais adiante para 
fazer as suas atividades! 
Ainda no mesmo site, clique duas vezes na palavra Cinematóghrapho. São apenas alguns 
minutos de cinema, trazendo algumas imagens raras desse momento, que somente 
conhecemos porque um fotógrafo da época, de nome Augusto Malta, teve a sensibilidade 
para registrar o Rio de Janeiro de seu tempo! 

                                          Carpe diem! Aproveite cada momento como se fosse único!  
                         E eles são, caro aluno. 

 Não desperdice uma boa chance de aprendizagem! 

 
Atividade... 
 

3) Escreva um texto dissertativo acerca da seguinte afirmação: o povo não assistiu bestializado 
aos acontecimentos políticos da Primeira República. Para sustentar a sua argumentação, 
recorra ao que você aprendeu sobre a ação do povo nas revoltas rurais e urbanas durante a 
Primeira República.  

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

http://www.youtube.com/watch?v=4s2cZLPej2E
http://www.youtube.com/watch?v=4s2cZLPej2E
http://www.ccms.saude.gov.br/revolta/revolta.html
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__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 

De ontem a hoje ... 
 

Para refletir!  
Visite a exposição virtual IMAGENS HUMANAS, no site 
http://imagenshumanas.photoshelter.com/gallery-
image/Carvoeiros/G0000WvCUpV3nLkE/I0000RJ6PwDBWFR0 
para conhecer o cotidiano dos trabalhadores das minas de 
carvão no Brasil, os chamados carvoeiros, nos dias atuais.  
Reflita sobre as condições de trabalho no Brasil de hoje, 
analisando se ainda permanecem traços da escravidão do 
Império.  
De olho na beleza triste das fotografias, observe também o 
trabalho artístico do fotógrafo João Roberto Ripper, que 
caprichou ao explorar as cores do dia, da noite, das sombras! 
Você vai se emocionar! Eu gostei muito! 

 
 
 
De volta ao texto principal... 
A nossa proposta, agora, é entendermos a chamada Crise dos Anos 20, a década que 

antecede a chegada de Getúlio Vargas ao posto de presidente da República. Vimos que a República 
Café-com-Leite, que privilegiava os estados de São Paulo e de Minas Gerais, estava desagradando 
muita gente. Vimos também, que - tal como nos movimentos rurais e urbanos que acabamos de 
estudar - tinha gente de olho nos rumos da política e da economia brasileiras. Alguns historiadores 
chegam a chamar a década de 20 de “Os Loucos Anos 20”! Por que será?  

 
Ocorreu, caro aluno, que diversos setores da sociedade resolveram se manifestar ao mesmo 

tempo. Nas cidades, como vimos com a Revolta da Vacina e com a Revolta da Chibata, seus 
moradores queriam ser ouvidos e ter maior participação política. No interior, o poder dos coronéis 
estava sendo questionado, resultando no que se pode chamar de crise das Oligarquias. No Rio de 
Janeiro, em 1922, ocorreu a Revolta do Forte de Copacabana, marcando o início do Tenentismo – 
que exigia o voto secreto, por exemplo.  Depois do Rio de Janeiro, a revolta dos tenentes eclodiu no 
Rio Grande do Sul e em São Paulo.  

 
Outros dois eventos importantes marcaram a chamada Crise dos Anos 20: a fundação do 

Partido Comunista Brasileiro – aqui em Niterói, você sabia? – e a Semana de Arte Moderna. Tudo isso 
propunha uma mudança radical naquele Brasil que no início do século XX – duzentos anos depois de 
a Inglaterra realizar a sua Revolução Industrial – ainda mantinha estruturas arcaicas: um sistema de 
trabalho livre precário, o controle sobre a posse da terra por uns poucos poderosos, um coronelismo 
que alternava as mesmas oligarquias no poder; uma arte que exaltava o estrangeirismo, no lugar do 
nacional; uma classe média inteira vivendo nas cidades, trabalhando pela nação, mas sem acesso a 
direitos básicos de cidadania, como o voto secreto. 

 
Então, caro aluno?! É muita informação, não é mesmo? Para não sermos engolidos pelo trem 

da História, de novo propomos uma pausa, para olharmos mais de perto cada um desses eventos 
listados acima. É momento de... 

http://imagenshumanas.photoshelter.com/gallery-image/Carvoeiros/G0000WvCUpV3nLkE/I0000RJ6PwDBWFR0
http://imagenshumanas.photoshelter.com/gallery-image/Carvoeiros/G0000WvCUpV3nLkE/I0000RJ6PwDBWFR0
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REFLETIR, ANTES DE AVANÇAR... 

  
 

Disponível em: www.portalsaofrancisco.com.br. Acesso em: 21/07/2013.  

 
 
 

O Tenentismo – Na imagem acima, temos um flagrante da “Marcha dos 18 do Forte de 
Copacabana”, ocorrida em 1922. Esse acontecimento marcou o início do movimento 
tenentista, que realizou uma série de revoltas em todo o país nos anos que se seguiram. 
Foram eles: a Revolução Gaúcha de 1923, a Revolução Paulista de 1924 e a Coluna Prestes. 
De fato, uma crise que mobilizou os oficiais jovens das Forças Armadas, os chamados 
tenentes. Por quais valores eles lutavam? Queriam um Estado centralizado e forte capaz de 
modernizar o país e reivindicavam o voto secreto. Desse movimento, surgiu a Coluna Prestes 
– anote esse nome, caro aluno! Sob o comando de Luís Carlos Prestes e Miguel Costa, a 
Coluna percorreu a pé cerca de 30 mil quilômetros Brasil afora, pelos anos de 1923 a 1927, 
procurando o apoio dos pobres que também queriam mudanças. Sua mensagem 
revolucionária provocou forte reação do governo central. Eles combateram o quanto 
puderam, mas, em 1927, acabaram deixando o Brasil, buscando asilo político na Bolívia. 

 
 

 
 

Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_Comunista_-
_Se%C3%A7%C3%A3o_Brasileira_da_Internacional_Comunista. Acesso em: 21/07/2013.  

http://www.portalsaofrancisco.com.br/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_Comunista_-_Se%C3%A7%C3%A3o_Brasileira_da_Internacional_Comunista
http://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_Comunista_-_Se%C3%A7%C3%A3o_Brasileira_da_Internacional_Comunista
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O Partido Comunista Brasileiro (PCB) – A imagem da foice e do martelo, registrada na 
bandeira do PCB, representam os movimentos rurais e urbanos na luta por maior justiça 
social. O Comunismo surge como proposta alternativa ao Capitalismo ainda no século XIX, 
mas sua expressão maior ocorre com a Revolução Russa de 1917. Nós ainda não estudamos 
esse tema, porque optamos por avançar até a posse  de Getúlio Vargas, em 1930, primeiro, 
dedicando-nos inicialmente à História do Brasil. Mas nós veremos esse tema na Unidade 2, 
está bem?  
Por hora, resta saber que o movimento Comunista é de alcance internacional e que chegou ao 
Brasil na década de 1920. O Partido Comunista Brasileiro foi fundado em 25 de março de 
1922, em Niterói, no antigo Estado da Guanabara.  Isso mesmo! Aqui em nossa cidade! Suas 
ideias baseiam-se na filosofia de Karl Marx e Friedrich Engels, que escrevam uma filosofia 
política para criticar a sociedade capitalista criada no mundo após a Revolução Industrial.  
Segundo Marx e Engels, era preciso reverter as desigualdades sociais resultantes dos 
processos de industrialização. Eles não acreditavam nas promessas do Capitalismo, de que, 
com o tempo, a riqueza gerada pelas máquinas seria compartilhada por todos os seres 
humanos. Por isso, propunha a revolta do proletariado – os operários das fábricas. Marx 
acreditava que a revolução era o motor da História. 

 

 
Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Semana_de_Arte_Moderna. Acesso em: 21/07/2013. 

  

 
Da esquerda para a direita: Pagu, Elsie Lessa, Tarsila do Amaral,  

Anita Malfatti e  Eugênia Álvaro Moreyra 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Semana_de_Arte_Moderna
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pagu
https://pt.wikipedia.org/wiki/Elsie_Lessa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tarsila_do_Amaral
https://pt.wikipedia.org/wiki/Anita_Malfatti
https://pt.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%AAnia_%C3%81lvaro_Moreyra
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Ao centro, sentado, Mário de Andrade; Anita Malfatti também aparece sentada ao centro. 

 (Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Semana_de_Arte_Moderna. Acesso em: 21/07/2013.)   

 

Semana de Arte Moderna de 1922 – No Teatro Municipal de São Paulo, naqueles idos de 
fevereiro, um grupo de artistas tinha uma proposta diferente para o Brasil, sobre o Brasil. O 
movimento de ruptura com os velhos modos de fazer cultura inseria-se no contexto de um 
país que assistia à crise da República Velha, que condenava as velhas práticas Oligárquicas de 
perpetuação no poder, que repudiava uma elite que dava as costas para os valores 
genuinamente brasileiros em favor de francesismos que faziam da nação um arremedo (uma 
caricatura) de si mesmo. O grupo tocou sons nacionais, propôs novas métricas para a poesia, 
novos temas para a prosa e para as artes em geral, como a pintura. Na música, despontou o 
canto da Amazônia, na sinfonia magistral de nosso maestro Heitor Villa-Lobos. Tudo 
resplandecia de novidade, de ruptura!  
Você precisa aprofundar seus conhecimentos sobre esses artistas, que foram movidos, acima 
de tudo, por profundo amor à nossa pátria, pelos traços pessoalíssimos de nossa cultura. 
Aprenda mais sobre o Movimento de 1922, assistindo a trechos da minissérie da TV GLOBO, 
Um só Coração em http://www.youtube.com/watch?v=zc2AHqe9zrw (Acesso em: 
21/07/2013). Em cena, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Anita Malfatti, Heitor Villa-
Lobos e muitos outros. Ouça também um trecho das Bachianas Brasileiras No 2, de Villa-
Lobos,  acessível em http://www.youtube.com/watch?v=DC8oFe5bkeY (Acesso em: 
21/07/2013). Identifique os sons de nosso cotidiano no início do século nelas reproduzidos. A 
vida comum ganhava contornos de arte. De boa arte! 
Ao fim de tudo, caro aluno, perceba que as novas ideias têm um preço.  
 

 
De volta ao texto principal... 

 Caminhamos, caro aluno, para o fim desta primeira unidade. Resta apenas contar-lhe, em 
breves linhas, como a crise das oligarquias representou a ascensão de Getúlio Vargas ao poder, 
justamente aquele que levaria para o Palácio do Catete, então sede da presidência da República, na 
capital Rio de Janeiro, a proposta de uma República Nova.  
 Era ainda a República Velha, com a sua Política do Café-com-Leite. Seria a vez de um mineiro 
substituir um paulista na presidência da República, então comandada por Washington Luís (1926-
1930). Entretanto, manobras políticas indicariam outro paulista para a presidência da República, de 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Semana_de_Arte_Moderna.%20Acesso%20em:%2021/07/2013
http://www.youtube.com/watch?v=zc2AHqe9zrw
http://www.youtube.com/watch?v=DC8oFe5bkeY
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nome Júlio Prestes. De Minas Gerais, o Estado prejudicado, viria a reação. O então governador 
Antônio Carlos de Andrada, que seria o herdeiro da presidência, segundo as regras da Política dos 
Governadores, fez uma manobra ainda mais radical: organizou uma chapa de oposição e lançou a 
candidatura de um nome do Rio Grande do Sul. Para a presidência, Getúlio Vargas, governador do 
estado. Para a vice-presidência, o paraibano João Pessoa. 
 Naqueles dias, a política esteve agitada. Além de todos os questionamentos dos anos 1920, o 
final dessa década pegou a todos de surpresa com a superdesvalorização do principal produto de 
exportação do Brasil: o café. Em 1928, a produção atingiu 26 milhões de sacas, um volume muito 
maior do que o governo federal poderia prever. Desde 1904, pelo Convênio de Taubaté, os governos 
centrais mantinham a política de comprar as sacas excedentes para evitar a queda do preço das 
sacas do produto. O café era, se assim podemos dizer, a menina dos olhos da economia brasileira, o 
seu principal motor.  

Lei da Oferta e da Procura – Alguns 
economistas acreditam que a 
economia é movida pela escassez. 
A escassez é a falta de um produto 
no mercado. Se houver escassez e 
muita procura por um produto, o 
preço desse mesmo produto sobe. 
Se houver muita oferta do produto 
e pouco interesse em adquiri-lo 
por parte da população, então o 
preço desse mesmo produto cai. Se 
você entender isso, caro aluno, 
saberá analisar as numerosas 
situações de crise e riqueza por 
que passam as sociedades.  

 
Você já ouviu falar da lei da oferta e da procura, caro aluno? Então, se a oferta for muito 

grande e a demanda for muito pequena, o preço do produto cai. É um prejuízo só para a economia. 
Além disso, havia reclamações de produtores de outros plantios, como o do arroz e do charque, no 
Rio Grande do Sul; e o do fumo, do algodão e do cacau, nos estados do Norte e do Nordeste. Enfim, o 
descontentamento era geral.  

Vargas ganhou as eleições de Júlio Prestes. Não demoraram a circular as denúncias de 
corrupção e de fraude eleitoral. Membros da Aliança Liberal, que reunia Minas Gerais, Rio Grande do 
Sul e Paraíba, conseguiram atrair apoio de diversos setores, inclusive os tenentistas. Lembra-se, caro 
aluno? A degola de muitos candidatos e a assassinato do vice de Vargas, João Pessoa, pavimentaram 
um caminho sem volta.  

Em 3 de novembro  de 1930, iniciava-se o governo provisório de Getúlio Vargas, governador 
do Rio Grande do Sul e considerado o líder civil da Revolução de 1930. Era o fim da República Velha e 
o início de um longo período da História do Brasil que ficou conhecido como a Era Vargas.  
 
 Ampliando sua leitura de mundo... 
 
I ) A década de 1910 foi rica em movimentos sociais e em mudanças no cenário urbano da capital do 
Brasil na Primeira República, o Rio de Janeiro. Nesta unidade, você estudou algumas dessas agitações 
urbanas, quando leu e pesquisou sobre os movimentos sociais, como a Revolta da Vacina e a Revolta 
da Chibata.  

Agora, você terá a oportunidade de assistir a um vídeo acerca de como o Rio de Janeiro foi 
submetido a uma reforma sem precedentes, com vistas a transformá-la em uma metrópole à altura 
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da Cidade Luz, Paris, capital da França, símbolo de luxo e elegância.  Mas, OPS! Estamos estudando 
História. E, bem, História é sempre um problema!  

 
     Disponível em:  www.arquitetonico.ufsc.br. Acesso em: 21/07/21013. 

 
4) Assista ao vídeo indicado no link a seguir e identifique: quais os aspectos positivos e 

negativos da reforma urbana realizada pelo Prefeito Pereira Passos, a mando do então 
Presidente da República Rodrigues Alves?  
http://www.revistadehistoria.com.br/secao/reportagem/bota-abaixo (Acesso em: 22/07/2013.)  

Escreva aqui a sua resposta.  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 

5) O Rio de Pereira Passos, apesar de todas as suas contradições, é também chamado de Rio da 
Belle Époque, a bela época, se assim tivéssemos que traduzir. A expressão Belle Époque 
traduz os novos comportamentos provocados também pelos sinais da industrialização. Se 
hoje temos um mundo de imagens e sons à nossa disposição – tudo tão natural! –, naquele 
início do século XX o cinema era uma máquina maravilhosa. Impactante, provocando 
mudanças na forma de se comportar e no modo como as pessoas olhavam o mundo. 

http://www.arquitetonico.ufsc.br/
http://www.revistadehistoria.com.br/secao/reportagem/bota-abaixo
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Disponível em:www.scielo.com.br. Acesso em: 22/07/2013.  

  
A seguir, um texto que vai contar um pouco de tudo isso para você. Vamos à leitura!  
 

                      
                    “Em fins de 1905, no centro do Rio de Janeiro, automóveis passeavam sem destino 
aparente. À medida que a recém-inaugurada Avenida Central revelava suas novas atrações, 
olhares de espanto e admiração mesclavam-se ao movimento incessante das massas. Novas 
modas vindas de Paris(...), aglomerações em frente aos teatros, bondes passando 
rapidamente: eis o cenário no qual estava imerso o espectador moderno.  
                    “Diante de tantas novidades, destacavam-se as chamadas ‘fotografias animadas’, 
isto é, o cinematógrafo e suas variantes (...) que aqui chegaram na virada entre os séculos XIX 
e XX. Em sua maioria importadas, as vistas cinematográficas atraíam o público carioca e 
exibiam diversos gêneros de filme(...).  
                    “A necessidade de cativar as pessoas provocou o surgimento de várias estratégias 
comerciais, sendo uma delas representada pelo jornal O Cinematographo.(...) Tinha por 
objetivo mostrar as maravilhas do ‘Cinematographo Fallante’ presente no Teatro São Pedro. 
(...)” 
                    “Como as câmeras utilizavam apenas a imagem e não havia como inserir o som em 
sua edição, algumas soluções foram improvisadas. A presença de orquestras acompanhando 
o desenrolar dos filmes ou, ainda, uma opção mais arriscada – a sincronização entre 
fonógrafo e imagem projetada – eram levadas a cabo pelos exibidores e registradas pela 
imprensa da época, que narrava a estupefação diante de tais realizações(...)”.  

 LAPERA, Pedro. Ilusão completa e efeito encantador. Revista da                                              
Ciência Online. Disponível em: www.revistadehistoria.com.br. Acesso                                               
em: 10/01/2011. APUD. BRAICK, Patrícia Ramos. Estudar História: das origens 

do homem à era digital. São Paulo: Editora Moderna, p. 66, 2011.  

 

 
 

Sua tarefa, após a leitura atenta do texto, é escrever um texto com o tema: Rio de Janeiro 
dos contrastes, descrevendo as diferentes sociabilidades vividas naquele início do século XX pelo 
carioca. Ou seja: você deve abordar os espaços do conflito – vividos com a Revolta da Vacina e a 
Revolta da Chibata – e os espaços das novas experiências, como essa descrita acerca dos 
cinematógrafos.  

http://www.scielo.com.br/
http://www.revistadehistoria.com.br/
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__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 

6)  Depois de refletir sobre os contrastes vividos pelo carioca na Belle Époque, procure 
identificar os espaços de contrastes na sua cidade, Niterói. Escreva também um pouco sobre 
os modos de vida das pessoas que circulam nesses diferentes espaços.  

__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
 De volta ao meio rural, onde aconteceram as Revoltas de Canudos e do Contestado, tratemos 
agora de um tema que não estudamos ainda. Mas que eu acho que você vai gostar de conhecer: o 
Cangaço.   

Você já ouviu falar de Lampião e de Maria Bonita? 
Pois é! Alguns os consideram os justiceiros do sertão – vingando a pobreza e a miséria com 

que o Estado brasileiro tratava o homem do campo, abandonando-o à sua própria sorte. Verdadeiro 
desdém! Para outros, a dupla de cangaceiros à frente de seu bando praticava a violência pela 
violência, sem qualquer interesse em lutar pela justiça social.  
 O que muita gente não sabe é que Lampião e Maria Bonita criaram uma moda do sertão em 
sua época. Lá na França, tem gente que estuda esse tema, você sabia? Aqui no Brasil, no museu do 
Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas, em Maceió, essas roupas são exibidas em uma exposição 
permanente. Está lá, também...o tiro que matou Lampião. E eu o vi, marcado em sua espada.  
 Bem, caro aluno, eis o comentário de um estudioso sobre o assunto.  
 

7) Sua tarefa será ilustrar esse texto com imagens da estética do cangaço que você vai 
pesquisar na internet e “colar” na caixa em branco que eu desenhei para você!  

“Do chapéu de couro à alpercata de rabicho, o traje do cangaceiro é todo 
imponência. Burton (um estudioso do tema) assinalava esse primor em 1867, 
quando pudera ver nos sertões do São Francisco, no tocante à primeira de 
tais peças, que ‘os elegantes levantavam um pedaço da larga aba e, 
prendendo-a com um grande botão metálico, transformam o chapéu num 
tricórnio’. E confirmava: ‘Esses chapéus são feitos de couro de cabra, carneiro 
ou veado; os últimos são os melhores, mas qualquer um serve”. 
(MELLO, Frederico Pernambucano de. Estrelas de Couro: a estética do cangaço. São 

Paulo: Escrituras Editora, p. 68, 2012.) 
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 A primeira imagem eu já inseri no quadro, está bem? Agora, você conclui a tarefa. Bom 
trabalho! 
 

 
Lampião e Maria Bonita 
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De olho no que vem por aí ... 
 
 
Você se recorda, caro aluno, de que Vargas chamara tudo o que acontecera na República, 

antes de seu governo, de “velho”? Então. Somente na Unidade 4, é que nós vamos voltar a analisar 
as mudanças que Vargas implementou no Brasil, procurando identificar de que forma elas romperam 
ou não romperam com os chamados vícios da República Velha.  
 Antes disso, porém, vamos entender o contexto internacional, ou seja, o que estava 
acontecendo na história dos outros países e continentes e de que forma essas ideias ganharam força 
aqui no Brasil. Prepare-se para, na Unidade 2, você estudar os seguintes temas: a Revolução Russa, a  
Primeira Guerra Mundial, a Crise de 1929 e a Ascensão do Totalitarismo – Nazismo e Fascismo. 
 Você deve estar se perguntando: por que essa ida e vinda? 
 Perceba, caro aluno, que o movimento de estudo da história é complexo. Desde o século XV, 
quando portugueses e espanhóis deixaram a Europa rumo às Américas e à África que o mundo 
iniciou a sua globalização. Então, somente podemos entender a nossa história do Brasil de uma 
forma que possamos caminhar entre o local e o global, entre o interno e o externo, entre nós e os 
outros.  
 Todos esses acontecimentos contemplados pela Unidade 2 terão reflexos globais e o Brasil 
não ficará de fora dessa, está certo?  

 
Até a próxima unidade! 
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Unidade 2 – O Capitalismo em crise: guerra, revoluções e 

totalitarismos  

 

Introdução -  Olá, caro aluno! Estamos de volta! Você sabia que uma ideia é capaz de 
mudar a nossa vida? Por exemplo: decidir se empenhar nos estudos permitirá que você siga em 
frente, construindo sonhos de futuro. Assim também acontece com as sociedades. O século XX – este 
que estamos estudando – foi um tempo de ricos combates de ideias. Havia muita gente sonhando 
com uma vida diferente daquela proposta pelo Capitalismo. Por isso, uma verdadeira luta entre 
ideologias concorrentes ganhou as ruas, praças e palácios. Mas quais eram, exatamente, essas 
ideias?  

 

Disponível em: www.grabois.org.br. Acesso em: 31/08/2013. 

 Essas ideologias foram sendo pensadas ao longo do século XIX. Intelectuais, movimentos de 

massas, muitos observavam que o Capitalismo prometera, mas não cumpriu a sua promessa: 

produzir mais, para distribuir a riqueza entre todos. Essas manifestações tinham propostas 

diferentes. Alguns de seus adeptos acreditavam que uma economia livre do controle do Estado seria 

a solução. Outros lutavam exatamente em direção diversa: queriam um Estado forte, controlando a 

economia, pois somente assim seria possível promover maior justiça social.  

Preste atenção nessas propostas, caro aluno, pois elas irão mobilizar paixões e lutas, guerras 

e revoluções. Reflita, também, sobre o preço que pagamos por nossas ideias. Avalie os problemas 

http://www.grabois.org.br/
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que elas provocam: mortes, destruição, refugiados, povos inteiros buscando abrigo em outros 

países... 

Ideologias do século XIX 

 

Vamos estudar uma por uma, está bem?  

Liberalismo – Esse sistema de ideias ainda está em voga em muitos países. Liberalismo tem a ver 
com liberdade. Mas liberdade para quem? Um de seus principais defensores é Adam Smith, autor de 
A riqueza das Nações. A máxima vem da proposta de não intervenção do Estado na economia. Para 
ele, uma economia poderia funcionar perfeitamente sem a ação do Estado. O trabalho seria a 
principal fonte de prosperidade e de riqueza de um país. E a economia, como sistema, funcionaria 
por si só, com regras próprias, sem a necessidade da ação das “Mãos Invisíveis do Estado”. Ou seja, 
sem a necessidade do controle do Estado. Sendo assim, a liberdade individual para a obtenção de 
lucro seria ilimitada. Como resultado, a pobreza nada mais seria do que a falta de talento ou de 
dedicação do indivíduo para o trabalho.  
 

I) Na charge, uma mão invisível sustenta o empresário, um gatuno. 

 

Disponível em: www.vanguardapopular.com.br. Acesso em: 31/07/2013.  

http://www.vanguardapopular.com.br/
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Reflita, caro aluno:  

I) Você concorda com Adam Smith, ou seja, acredita que a pobreza de um indivíduo é 

resultado de sua falta de talento e de dedicação? Ou acredita que a condição do 

indivíduo é resultado do meio? Justifique sua resposta.  

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

II) Uma importante garantia do liberalismo aos cidadãos é a propriedade privada. Ou seja, a posse 

de um bem sem que outro possa tomá-lo ou reivindicá-lo para si. Em uma sociedade, há também os 

bens públicos, que podem ser usados por todos os seus cidadãos, mas que tem o Estado como seu 

proprietário.  Sua tarefa é: marque com a letra (A) o que pode ser uma propriedade privada e com 

a letra (B) o que necessariamente é um bem público.  

 
(     ) Escolas municipais.  (    ) Apartamento. (    ) Praça pública.  (    ) Automóvel. 

(     ) Petróleo.                    (    ) Praias.              (    ) Pontes e rodovias. 
 

III) O liberalismo pressupõe a liberdade do indivíduo frente ao poder de controle do Estado sobre a 

vida das pessoas. Seria isso um sonho, caro aluno? Exatamente. Para um pensador do século XX 

chamado Michel Foucault, o poder está em toda parte. Foucault chamava-os de micropoder. Marque 

com um (X), na listagem a seguir, instrumentos que, nos dias de hoje, ajudam o Estado a controlar a 

vida dos seus cidadãos.  

 

(     ) Carteira de Identidade.       (      ) Boletins escolares.  (     ) Bilhete Único. 
(     ) Chaves de casa.  (    ) Cartões de crédito. 

 

IV) Explique de que maneira alguns desses instrumentos nos tornam cidadãos mergulhados em uma 

teia de micropoderes:  

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 

Os Socialismos 

Socialismo Utópico – Com as Expansões Marítimas do século XVI, o homem europeu chegou às 
Américas, habitada por indígenas que viviam segundo outras culturas. Apesar disso, para os 
colonizadores era como se a natureza intocada significasse a oportunidade de um recomeço. 
Cristóvão Colombo chegou a pensar em paraíso, quando desembarcou na Ilha de Santo Domingo, na 
América.  
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Sonhando com um recomeço, um pensador em especial, de nome Thomas Morus, propôs a 
construção de um novo modelo de sociedade, mais igualitária, na qual os ricos compartilhariam de 
bom grado a sua riqueza com os pobres.  

Uma cidade imaginária, um delírio, definiam seus críticos.  Diz-se que Morus sentou-se em 
uma cadeira à espera daqueles dispostos a dividir suas riquezas. Mas, ninguém apareceu! Por isso, 
porque sua proposta ficou no plano das ideias, sem jamais ser posta em prática, os intérpretes de sua 
obra a chamaram de socialismo utópico. 

A cidade igualitária de Morus: lugar que não existe, utopia. 

 
Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Utopia_(livro). Acesso em: 31/07/2013. 

Agora, é a sua vez: identifique, na sociedade dos dias atuais, instrumentos criados pelo Estado 

que exigem que os indivíduos e as empresas compartilhem parte de suas riquezas. Vou dar um 

exemplo: o passe livre para o idoso, que pode viajar gratuitamente nos ônibus. Ficou claro? 

Busque outros exemplos, está bem?  

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

Socialismo Científico – Essa corrente de pensamento conta com uma obra inaugural fundamental: o 

Manifesto Comunista, de 1848, escrito por Karl Marx e Friedrich Engels. Para eles, a luta de classes é 

o que move a História. Como assim, você deve estar se perguntando? Veja: se uma classe detém a 

maior parte da riqueza de uma sociedade nas mãos e uma outra classe é deixada em situação de 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Utopia_(livro)
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pobreza, às vezes até de miséria, o que você acha que poderá acontecer? Muito provavelmente, uma 

disputa entre essas duas classes. A esse movimento, Marx e Engels chamaram luta de classes.  

 Segundo esses pensadores, caro aluno, é a luta de classes que move a História. Ou seja, 

somente quando grupos com interessantes diferenças entram em disputa é que ocorrem mudanças. 

A posição de Marx e Engels era radical: pregavam a destruição do Capitalismo e o controle dos meios 

de produção não por uma classe social, a burguesia, mas pelo povo representado pelo Estado. É o 

chamado Materialismo Histórico.   

 

Meios de Produção – envolvem diversos níveis de 

riquezas: as riquezas naturais – tanto a terra como as 

matérias-primas disponíveis; os equipamentos, 

máquinas, instalações; e as relações de trabalho e 

posse dos modos de produção, também chamados de 

meios de produção. À medida que as sociedades vão 

se desenvolvendo, essas ferramentas tornam-se mais 

complexas.  

  

 Ao defenderem o fim do Capitalismo, Marx e Engels propunham um outro modelo de 

sociedade, baseado no Comunismo. Nessa sociedade, os meios de produção seriam controlados pelo 

Estado. As classes sociais seriam extintas, pois a riqueza seria distribuída de tal forma que todos 

teriam acesso igual à riqueza produzida pela sociedade. Se a propriedade seria do Estado, então não 

haveria propriedade privada.  

 Um dado importante, para concluirmos esta nossa revisão acerca do tema, é entender que 

esse Socialismo opunha-se àquele, de Thomas Morus. Enquanto o modelo de Morus foi considerado 

utópico, pois dependia da boa-vontade dos mais ricos, neste modelo prevalece a ideia de práxis, um 

termo filosófico que simplificadamente podemos dizer que significa a ação sobre a realidade social. 

Assim, Marx e Engels inauguraram uma filosofia da práxis. 

Ao trabalho, caro aluno! A partir da imagem a seguir, descreva como o Capitalismo 

transformou a vida das pessoas em uma vida voltada para o mundo do trabalho.   
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Disponível em: www.educadores.diaadia.pr.gov.br. Acesso em: 01/08/2013. 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 

I) A imagem a seguir apresenta uma série de características do mundo do trabalho no sistema 

Capitalista.  

 

Disponível em: www.movimentonn.org. Acesso em: 01/08/2013. 

Marque, na listagem de palavras a seguir, aquelas que se relacionam com essas características: 
  
(    ) produção em massa.   (    ) linha de produção.   (   ) liberdade de horário de trabalho. 
(    ) uniformização.   (     ) controle sobre o corpo do trabalhador. (     ) direito de greve. 
 
II) Ao longo da história, podemos observar diferentes modos de produção. Marque com um X um 
modo de produção que existiu no Brasil:   

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/
http://www.movimentonn.org/jornal/noticia/editorial/2254
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Disponível em: http://wesleymarques1.blogspot.com.br/2011/10/economia-politica-forcas-produtivas.html. 

Acesso em: 01/08/2013.  

III) A mais-valia é um dos conceitos importantes da filosofia da práxis, elaborada por Marx e Engels, 

que você aprendeu há pouco, caro aluno. O que significa mais-valia? É a parcela não paga ao 

trabalhador pelo trabalho que realizou. Essa parcela da riqueza é o lucro do patrão.  

Calcule o valor da mais-valia obtida sobre o trabalho de Sr. João, um mecânico. Os dados 
são os seguintes: 
ao longo do mês, o trabalho de Sr. João produz uma riqueza da ordem de R$ 37.650,00. Ele recebe 
um salário de R$ 1.740,00. Qual o valor da mais-valia obtida pelo patrão de Sr. João?  

(   ) R$ 35.910,00   (    ) R$ 35.850,00  (   ) R$ 35.457,00  (    ) R$ 35.620,00 (    ) 35.111,00 
 

IV) A pesquisadora da Universidade de Campinas (SP), Sandra Sofia Machado Koutsoukos, criou um 
espaço na web para expor o seu trabalho sobre amas de leite. Elas cuidavam das crianças brasileiras 
da elite ao longo de séculos de nossa história.   
Sua tarefa é: visitar o site e identificar as classes sociais que aparecem nas imagens. O endereço 
é: http://www.studium.iar.unicamp.br/africanidades/koutsoukos/3.html(Acesso em: 01/08/2013). 

_______________________________________________________________________________________ 
 
V) Correlacione cada uma das ideologias estudadas aos conceitos de INDIVÍDUO e COLETIVO, 
conforme as ideais centrais que defendem.  
 
(A) INDIVÍDUO     (B) COLETIVO 
(    ) Capitalismo.  
(    ) Socialismo Utópico. 
(    ) Socialismo Científico.  
(    ) Anarquismo.  
 
 
De volta ao estudo das ideologias do século XIX...  
 

http://wesleymarques1.blogspot.com.br/2011/10/economia-politica-forcas-produtivas.html
http://www.studium.iar.unicamp.br/africanidades/koutsoukos/3.html
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 Faltou estudar, caro aluno, uma ideologia chamada Anarquismo. Seus defensores 
acreditavam que uma sociedade deveria funcionar sem qualquer ação do Estado. Ou seja, os 
anarquistas pregam a eliminação do Estado. E também da Igreja e da propriedade privada. 
 No Brasil, o anarquismo ganhou as ruas em 1917, mesmo ano em que acontecia a Revolução 

Comunista na Rússia, quase do outro lado do planeta. Perceba que as ideias, mesmo sem a internet, 

circulavam com muita rapidez naquele início do século XX. Veja na foto abaixo: 

 

Disponível em: www.pt.wikipedia.org. Acesso em: 01/08/2013. 

VI) O Brasil viveu uma importante experiência anarquista na passagem do século XIX para o XX: foi a 

Colônia Cecília. Foi uma breve experiência, ocorrida entre os anos de 1890 e 1983. Pesquise no site, 

http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/anarquismo/anarquismo-no-brasil.php (Acesso em: 

01/08/2013) respostas para as seguintes questões: 

a) Onde estava localizada a Colônia Cecília?  
_____________________________________________________________________________ 
b) Quais eram os meios utilizados pelo movimento anarquista para a divulgação de suas ideias? 
_____________________________________________________________________________ 
c) Qual movimento foi fortemente influenciado pelas ideias anarquistas no Brasil?  
_____________________________________________________________________________ 
d) Cite uma das ideias defendidas pela Educação Anarquista (A resposta, caro aluno, também está no 
site do “Portal São Francisco”).  
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
  

Surfando na Web ... 

Para conhecer um pouco mais sobre a 
experiência anarquista no Brasil, na Colônia 
Cecília, reserve um tempo, caro aluno. São 50 
min!  

Clique em 
http://www.youtube.com/watch?v=HRBvTNtvk
1o  (Acesso em: 01/08/2013). Aproveite essa 
viagem no tempo! 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Portal:Anarquia/Imagem_selecionada/1_a_40
http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/anarquismo/anarquismo-no-brasil.php
http://www.youtube.com/watch?v=HRBvTNtvk1o
http://www.youtube.com/watch?v=HRBvTNtvk1o
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A Revolução Russa, o socialismo na prática 

 Em plena Primeira Guerra Mundial (1914-1918), o mundo assistiria ao primeiro movimento 
de ruptura ideológica radical com o Capitalismo: a Revolução Russa. Assim, em 1917, nasceria o 
primeiro regime socialista da História Contemporânea. Os sinais de desgaste do regime Czarista, 
porém, datam de mais de uma década antes. Em 1905, manifestações populares tomaram as ruas 
das principais cidades do Império Russo, então comandado por um governo ditatorial, insensível às 
demandas sociais. A crise aprofundou-se quando a frota do encouraçado Potemkin, estacionada no 
Mar Negro, aderiu ao movimento, ao lado dos rebeldes.  

 

 

Manifestação em 17 de outubro de 1905. Autor: Ilya Repin. 

 

Domingo sangrento, em 12 de setembro de 1905, em Yaroslavl. Autor: A. I. Malygin  

Disponível em: www.portaldoprofessor.mec.gov.br. Acesso em: 02/08/2103. 

 Quais eram as reivindicações de então, caro aluno? Àquela altura, o Império Russo era 
predominantemente rural, tendo à frente a dinastia dos Romanov. Em 1861, os servos foram 
libertos, mas somente alguns receberam terras suficientes para o plantio. A um proletariado rural 
pobre, juntava-se um desenvolvimento industrial tardio, frente a países como a Inglaterra e a França. 
Além disso, o capital necessário ao desenvolvimento vinha de fora, sobretudo de instituições inglesas 
e francesas.  

 O cenário de penúria e de dificuldades agravou-se com a participação da Rússia na Primeira 
Guerra Mundial. A economia ingressou em um período de grave crise. As greves eram constantes, ao 
mesmo tempo em que uns poucos empresários lucravam com a miséria de milhares de pessoas. Nos 

http://www.portaldoprofessor.mec.gov.br/
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campos de batalha da Primeira Guerra, soldados russos morriam aos montes, sem preparo e com 
armamento deficiente.  

 Dessa breve exposição, caro aluno, importa você saber que a Revolução de Outubro de 1917 
foi vitoriosa. O Partido Bolchevista passou a ser chamado de Partido Comunista, assumindo o 
governo na figura de Vladimir Ilich Ulianov, mais conhecido por Lênin. Aqui, precisamos retomar o 
conceito de meios de produção, que aprendemos no início desta unidade. Se o governo de Lênin 
adotou ideias socialistas, então os meios de produção são de propriedade de quem? Da burguesia? 
Do Estado? Bem, caro aluno, você acertou se respondeu que os meios de produção ficaram sob 
controle do Estado.  

 Como fica a posse da riqueza? As terras – fossem da Igreja ou da aristocracia – foram 
confiscadas. Estava banida a propriedade privada. As atividades industriais e comerciais – bancos, 
minas, fábricas – passaram a ser controladas pelo Estado. Tudo isso chamaria a atenção dos povos, 
acostumados ao Capitalismo como horizonte. 

 O que se pode dizer, caro aluno, é que o mundo, depois da Revolução Russa, não seria mais 
o mesmo. Além das guerras mundiais, ocorreram guerras locais, uma verdadeira exportação do 
arsenal bélico das potências da América e da Europa para os países mais pobres. O mundo assistiria a 
uma guerra ideológica, disputando palmo a palmo o controle dos territórios. Era preciso manter a 
hegemonia de uma ideologia, fosse o Capitalismo ou o Socialismo.  

Vamos analisar tudo isso nas atividades a seguir! 

 

Surfando na web... 

Faça uma revisão sobre a Revolução Russa 

clicando no vídeo do Telecurso 2º Grau! O link é 

este: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZRuIXArOHTI 

(Acesso em: 02/08/2013). 

 

Ao trabalho, caro aluno! 
 

I) No texto, surge o conceito de hegemonia na seguinte oração: “Era preciso manter a hegemonia de 
uma ideologia, fosse o Capitalismo ou o Socialismo”.  

Identifique, na listagem a seguir, uma palavra que lhe sirva de sinônimo: 
(    ) competitividade.  (    ) subordinação.  (     ) supremacia.  (    ) proximidade.  (     ) alienação. 
 
II) Leia com atenção o texto a seguir, pois ele retrata a movimentação nas ruas no ano de 1905:  

Relatório sobre a Revolução de 1905 
“[...] Em outubro e dezembro de 1905, a curva ascendente da revolução russa atingiu o seu 
ponto mais alto. Todas as fontes de energia revolucionária do povo jorraram mais 
impetuosamente que nunca. O número de grevistas, que se elevava em janeiro de 1905, como 
referi, a 440 000, ultrapassou em outubro de 1905 o meio milhão (num único mês, reparem!). 

https://www.youtube.com/watch?v=ZRuIXArOHTI
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Mas a este número, que só conta os operários industriais, deve juntar-se várias centenas de 
milhares de ferroviários, de empregados dos correios etc. 
“A greve geral dos ferroviários parou o tráfego ferroviário em toda a Rússia e paralisou 
seriamente as forças do governo. As portas das universidades abriram-se e das salas de 
conferências, exclusivamente destinadas, em tempo de paz, à intoxicação dos jovens espíritos 
com a sabedoria professoral para fazer deles lacaios dóceis da burguesia e do czarismo, 
passaram a servir então de salas de reuniões para milhares e milhares de operários, de 
artesãos e empregados, que aí discutiam aberta e livremente questões políticas. 
“A liberdade de imprensa foi conquistada com grande luta. A censura foi pura e simplesmente 
abolida. Já nenhum editor ousava submeter às autoridades o exemplar obrigatório previsto 
pela lei, e estas não ousavam reagir. Pela primeira vez na história da Rússia, jornais 
revolucionários foram publicados sem entraves em Petersburgo e noutras cidades. Só em 
Petersburgo eram editados três diários social-democratas com uma tiragem de 50 000 a 100 
000 exemplares. 
O proletariado estava à cabeça do movimento. Propunha-se arrancar a jornada de oito horas 
pela via revolucionária. Em Petersburgo, a palavra de ordem era então: ‘A jornada de oito 
horas e armas!’ Tornou-se claro para um número sempre crescente de operários que a sorte 
da revolução não podia ser e não seria decidida senão através da luta armada. 
“Uma organização de massa com um caráter original foi formada no calor do combate: os 
célebres Sovietes de deputados operários, assembleias de delegados de todas as fábricas. Em 
várias cidades da Rússia, estes Sovietes de deputados operários assumiram cada vez mais o 
papel de um governo revolucionário provisório, o papel de órgãos e de guias dos 
levantamentos. Tentou-se criar Sovietes de deputados de soldados e de marinheiros, e 
associá-los aos Sovietes de deputados operários. 
“Algumas cidades da Rússia tornaram-se então minúsculas ‘repúblicas’ locais onde a 
autoridade do governo foi varrida e onde os Sovietes de deputados operários funcionavam 
realmente como um novo poder de Estado. Infelizmente, estes períodos foram demasiado 
breves, as “vitórias” demasiado fracas e demasiado isoladas." 

(O breve trecho do “Relatório sobre a Revolução de 1905”, de Vladimir Lenin, foi 
extraído do seguinte link: http://www.marxists.org/portugues/lenin/1917/01/22.htm.) 
Apud: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=37101. 
Acesso em: 02/08/2013)  

a) Um sinônimo para a palavra proletariado é: 

 

(   ) trabalhador  rural.   (    ) proprietário. (    ) burguesia. (     ) operariado. 

(   ) donos dos meios de produção.  

 

b) Identifique um setor econômico fundamental para a população, que foi diretamente afetado 

pelos movimentos sociais.  
_____________________________________________________________________________ 

c) O Relatório conclui que a “liberdade de imprensa foi conquistada com grande luta”. Analise a 

importância da imprensa para o sucesso ou o fracasso de um movimento como esse, de 1905.  
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

http://www.marxists.org/portugues/lenin/1917/01/22.htm
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=37101
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d) Reproduza um trecho do Relatório que demonstra que as vitórias dos revolucionários de 

1905 foram efêmeras (Sinônimo: passageiras).  
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
III) Na imagem, uma passeata liderada por mulheres, na Revolução Russa. Quais motivos as levaram 
a participar do movimento? Umas perderam seus filhos na guerra. Outras queriam a equiparação de 
seus direitos aos dos homens. Ainda havia um outro grupo que lutava por melhores condições de 
trabalho nas fábricas, bem como a criação de creches.  

 
Disponível em: http://litci.org. Acesso em: 02/08/2013. 

 
Por causa da participação feminina durante a Revolução Russa, houve algumas mudanças na 

condição das mulheres. Dentre elas, podemos citar:  
a) a conquista da igualdade de direitos com os homens. 
b) a conquista de direitos superiores aos dos homens. 
c) a perda dos empregos, pois o estado era autoritário. 
d) a posse dos meios de produção das fábricas onde trabalhavam. 
 
IV)  Uma vez assumindo o poder, o governo socialista lançou mão da propaganda para exaltar os 
feitos da Revolução Russa de 1917. Dentre as estratégias de propaganda, aparecia aquela do culto à 
personalidade dos líderes de governo. Identifique, nas imagens a seguir, características que revelam 
essa estratégia:  

 

 

 

 

 

http://litci.org/
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(A) 

    

__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 (B)  

 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

V) Identifique qual das ideologias do século XIX relaciona-se com a Revolução Russa. 

Justifique sua resposta com pelo menos um argumento.  

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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A Primeira Guerra Mundial  
 

 Quando estudamos História, caro aluno, logo pensamos em conceitos que podem nos ajudar 

a definir um determinado acontecimento. Qual palavra daria conta de um fato dessa proporção, o 

pior conflito armado desde as Guerras Napoleônicas? Uma palavra seria IMPERIALISMO. Os Estados 

europeus mais ricos da época – Alemanha, França e Grã-Bretanha – disputavam então palmo a 

palmo, quilômetro a quilômetro, o território de continentes inteiros. No caso, da África e da Ásia.  

 Mas, quem brigava com quem? A França, em 1871, perdera a região da Alsácia-Lorena para a 

Alemanha, durante a Guerra Franco-Prussiana. Era um território especialmente rico em carvão. Já a 

Inglaterra ressentia-se do crescimento industrial alemão, que começava a rivalizar com o seu, criando 

obstáculos ao seu desenvolvimento.  

 Em uma escala mais local, caro aluno, outro motivo de disputas: a região dos Bálcãs. Essa 

região fora ocupada pelo poderoso Império Austro-Húngaro, mas ali resistia uma etnia que pretendia 

conquistar a sua liberdade: os povos de origem eslava. Os eslavos conseguiram mobilizar a etnia dos 

sérvios e depois obtiveram o apoio do Império Russo. Juntos, queriam criar a Grande Sérvia.  

 Um evento em especial acabou assumindo proporções políticas que, no final das contas, 

levaram à Primeira Guerra Mundial: o assassinato do arquiduque austríaco Francisco Ferdinando, 

herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, e de sua esposa, quando eles visitavam a cidade de 

Sarajevo. A visita tinha a intenção de ser um exercício de demonstração de força: uma cerimônia da 

realeza.  

Uma cerimônia da realeza é uma exibição pública do soberano para demonstrar poder. 

 

Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Francisco_Fernando_da_%C3%81ustria-Hungria. Acesso em: 
05/08/2013. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Francisco_Fernando_da_%C3%81ustria-Hungria
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Surfando na web... 
A cidade de Sarejevo, caro aluno, tornou-se 
emblemática por ser o palco do acontecimento 
que detonou a Primeira Guerra Mundial: o 
assassinato do casal herdeiro do trono do 
Império Austro-Húngaro. A banda de rock U-2 
juntou-se a uma das mais belas vozes do mundo, 
a do tenor Luciano Pavarotti, para contar esse 
capítulo da História. Ouça clicando neste 
endereço: 
http://www.youtube.com/watch?v=Clp_h2DI5v4  
(Acesso em 05/08/2013) 
A letra fala de Miss Sarajevo - que é também 
título da música - perdida em um mundo 
confuso e contraditório. Somente como 
curiosidade, caro aluno, em meados dos anos 
1990 - bem depois da Primeira Guerra Mundial, 
portanto - a região dos Balcãs, onde fica 
localizada a cidade, foi novamente o centro das 
atenções mundiais. Na ocasião, grupos étnicos 
lançaram uma batalha sangrenta para eliminar 
as chamadas minorias locais.  

Mas, caro aluno, por que será que todas essas disputas ganharam  proporções mundiais? Antes de 
eclodir a guerra, viveu-se um momento chamado de PAZ ARMADA. O que significava isso? Assim 
como as novas tecnologias serviram para recriar o universo cultural - a TV, o rádio, a fotografia, o 
cinema, o telefone, o carro -, elas também foram aplicadas em dispositivos de guerra. As grandes 
potências armaram-se para evitar que inimigos políticos e concorrentes econômicos lhes tirassem 
possessões em outros territórios. A indústria de armamentos garantiria a paz.  

Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XX. 
Acesso em: 05/08/2013.  

http://www.youtube.com/watch?v=Clp_h2DI5v4
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XX
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 Essa estratégia, como você pode observar, não funcionou. A tecnologia estava a favor da 
guerra. Para garantir a vitória no conflito, os governos investiam em pesada propaganda para 
recrutar os jovens que iriam aos campos de batalha. Famílias viriam seus sonhos despedaçados. Mas, 
para os chefes de governo, os interesses do Estado estavam acima dos direitos e garantias dos 
indivíduos. Veja exemplos dessa propaganda a favor da Guerra: 

 
Ano de 1917 - “Eu quero você na Marinha e eu quero você agora”, diz o cartaz do governo dos 

Estados Unidos.  
Disponível em: http://clionainternet.wordpress.com/2011/09/03/tio-sam-quer-voce-propagandas-de-

recrutamento-da-i-guerra-mundial/. Acesso em: 05/08/2013.  

 

Ano de 1916-1918: “Acontecimentos atuais: últimas imagens de nossos garotos em serviço”. 
Disponível em: http://clionainternet.wordpress.com/2011/09/03/tio-sam-quer-voce-propagandas-de-

recrutamento-da-i-guerra-mundial/. Acesso em: 05/08/2013.  

http://clionainternet.wordpress.com/2011/09/03/tio-sam-quer-voce-propagandas-de-recrutamento-da-i-guerra-mundial/
http://clionainternet.wordpress.com/2011/09/03/tio-sam-quer-voce-propagandas-de-recrutamento-da-i-guerra-mundial/
http://clionainternet.wordpress.com/2011/09/03/tio-sam-quer-voce-propagandas-de-recrutamento-da-i-guerra-mundial/
http://clionainternet.wordpress.com/2011/09/03/tio-sam-quer-voce-propagandas-de-recrutamento-da-i-guerra-mundial/
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 Armados de interesses Imperialistas, de novas tecnologias e de uma pesada 

propaganda de governo a favor da Guerra, os países - agrupados em alianças - entraram em 

confronto. Nas atividades a seguir, você, caro aluno, terá a oportunidade de desenvolver 

atividades que ampliem seus conhecimentos sobre o tema!  

Ao trabalho, caro aluno!  
 

1) Dentre as estratégias de guerra, estavam as chamadas trincheiras, espécies de valas, onde os 
soldados, ao mesmo tempo, atacavam o inimigo, armazenavam material bélico e se 
protegiam. Na imagem abaixo, você pode observar tudo isso com mais clareza.  

 
Disponível em: www.ieper.wikispaces.com. Acesso em: 05/08/2013. 

Imagine agora como era estar em uma dessas trincheiras, durante o real combate. 

 

Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Trincheira. Acesso em: 05/08/2013. 

http://ieper.wikispaces.com/WW12+Trench+Warfare
http://pt.wikipedia.org/wiki/Trincheira


 

 47 

 Das trincheiras, muitos soldados escreviam cartas para suas famílias, narrando os momentos 

vividos durante a Guerra. Sua tarefa é fazer igual exercício: narrar o que seria um dia no front (à 

frente da batalha). Uma dica: para realizar bem essa tarefa, recorra a dados que você pode 

visualizar nas imagens acima. Lembre-se de que uma carta é um formato específico de texto. 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

2) Uma das heranças da guerra são as minas terrestres espalhadas por vários territórios para 
impedir que a tropa inimiga avance. Essa não é, aliás, uma estratégia utilizada somente em 
grandes guerras mundiais. Leia a esse respeito na reportagem a seguir:  

 

 
Máquinas contra as minas: objetivo de rastrear o equipamento e salvar vidas  

Disponível em: www.onu.org.br. Acesso em: 05/08/2013.  

ONU amplia ação contra minas terrestres em quatro países da África e 

no Afeganistão 
 

“O Serviço de Ação de Minas da ONU  está expandindo suas operações no Afeganistão, República 
Democrática do Congo (RDC), Líbia, Somália e Sudão do Sul graças a uma contribuição de 18 milhões 
de dólares do Governo do Japão. 
O apoio do Japão vai salvar vidas, aumentar a estabilidade e, o mais importante, levar esperança 
para as populações que viveram com o medo há muitos anos”, afirmou o Chefe de Operações da 
UNMAS, Paul Heslop. 
A agência da ONU vai dividir os recursos entre seus programas em cinco países, onde as minas e 
explosivos terrestres remanescentes de guerras ainda são uma ameaça para a população local. 

http://www.onu.org.br/
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=44424&Cr=landmine&Cr1=#.UUiuoRzql8F
http://www.mineaction.org/downloads/1/Japan%20Donation%20UNMAS%20HQ%20Press%20Release%2018%20March%202013%20RELEASED.pdf
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No Afeganistão, por exemplo, uma média de 42 civis morreram ou ficaram feridos por mês em 
acidentes provocados por essas minas nos últimos dois anos. O país continua sendo um dos países 
com mais minas no mundo.” 
 
a) Compare o uso da tecnologia, neste caso, e durante a Primeira Guerra Mundial. 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

b) Avalie os custos financeiros da ação violenta do homem no Afeganistão. 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

c) Analise os custos humanitários dessa mesma ação em países que, como o Afeganistão, sofrem com 
os problemas provocados com a existência de minas terrestres em seus territórios. 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
03- A Primeira Guerra introduziu no cenário de disputas pelo uso de pesados armamentos. Em 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Categoria:Equipamento_e_tecnologia_da_Primeira_Guerra_Mundial 
(Acesso em: 06/08/2013) você encontrará algumas dessas máquinas. A Segunda Guerra também 
investiria em armamentos, atribuindo um uso letal à energia atômica: foi criada a bomba atômica, 
detonada contra as cidades de Hiroshima e Nagazaki, no Japão.  

 
Sua tarefa é: ir ao site e pesquisar imagens de armamentos e montar um “cartaz” sobre o tema. 

Você pode usar tecnologias da Primeira e da Segunda Guerra para completar o espaço que 

disponibilizamos para você! Você não pode esquecer o título do seu trabalho! Uma dica: ele deve 

traduzir o seu sentimento em relação ao uso da tecnologia para a guerra. 

 

 

 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Categoria:Equipamento_e_tecnologia_da_Primeira_Guerra_Mundial
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04- O material que você vai ler a seguir expõe mais uma dura realidade das disputas imperialistas que 
levaram várias Nações à Primeira Guerra Mundial: o uso de armas químicas. O gás cloro asfixiava 
soldados da tropa inimiga. E o gás mostarda provocava uma morte dolorosa, com queimaduras sobre 
o corpo. Seres humanos e animais que inalassem esses gases teriam uma morte rápida: de 10 
minutos a 15 minutos. A Primeira Guerra Mundial deixou um rastro de 21 milhões de feridos e oito 
milhões de mortos. 

 

Disponível em: www.oresgatedahistoria.blogspot.com. Acesso em: 07/08/2013. 

Na atualidade, alguns países são acusados de ainda fazerem uso de armas químicas em disputas de 
fronteiras locais. Disserte sobre o assunto, assumindo uma posição pessoal - contra ou a favor - a 
respeito dessa questão. 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oresgatedahistoria.blogspot.com/
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05)  Você conhece a expressão “efeito dominó”? Observe na imagem a seguir o que ocorre se uma 
peça cair sobre a outra. 

 

Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Causalidade. Acesso em: 06/08/2013.  

No caso da Primeira Guerra Mundial, houve uma política de alianças, que de um lado reunia a 
Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália, formando a Tríplice Aliança. França e Grã-Bretanha 
reunir-se-iam na Tríplice Entente, pois tinham interesses imperialistas comuns, com colônias na Ásia 
e na África. Mais tarde, a Rússia aderiu ao grupo da Entente, porque também tinha interesses 
expansionistas. Partindo do conceito de “efeito dominó”, avalie o impacto do ataque de um país da 
Tríplice Aliança contra outro país, membro da Tríplice Entente.  

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

O Pós-Primeira Guerra Mundial: a Crise de 1929 e seus 
desdobramentos 

 Se há superprodução, caro aluno, como é que podemos falar de crise? Bem, é complexo 
pensar a respeito. Mas não é difícil. Você se recorda da Lei da Oferta e da Procura, que tivemos a 
oportunidade de revisar na unidade anterior?  Então. Quando há muitos produtos circulando e pouca 
procura - ou demanda - o preço do produto cai. Se há escassez de um produto, o preço desse mesmo 
produto sobe. A meta do Capitalismo é negociar. Se não há negócio, bem... alguém vai ter de arcar 
com o prejuízo. 
 Com o fim da Primeira Guerra Mundial, uma nova potência emerge: os Estados Unidos da 
América. Internamente, os americanos compravam cada vez mais. No plano externo, com parte da 
Europa destruída pelos combates, os empresários americanos também lucravam muito, exportando 
seus produtos para o chamado Velho Continente. Nesse tempo, os EUA tornaram-se os principais 
exportadores mundiais. Já pensou o que isso significa? Vender produto para o mundo inteiro? 
 Toda essa euforia levou muita gente a investir no mercado de ações. Uma rua de Nova 
Iorque, chamada Wall Street, acabou tornado-se sinônimo de Bolsa de Valores. Falar em Wall Street 
ou em Bolsa de Valores de Nova Iorque é o mesmo. No mercado de ações, o investidor acompanha o 
desempenho da empresa e decide se vale a pena empenhar seu dinheiro naquele setor. Ocorre, 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Causalidade
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porém, que de uma hora para outra os números do desempenho econômico da empresa podem 
mudar. E aquele investidor perde todo o dinheiro que apostou na tal empresa. Entendeu? 
 Nesse universo de abstrações numéricas, o dinheiro investido troca de mãos com muita 
velocidade. Troca também de lugares: na calada da noite, um investidor americano, por exemplo, 
pode estar apostando a sua riqueza em empresas do Japão. O dinheiro cruza os continentes e 
oceanos: é o chamado hot money, que podemos traduzir por “dinheiro quente”, ou aquecido. Outra 
expressão muito comum neste mundo do capitalismo financeiro é “o mercado está nervoso”. 
Significa que os investidores estão ansiosos para saber como, onde e em qual empresa investir. 
Igualmente, “o mercado fica nervoso” porque o governo anunciou alguma medida econômica que 
altera a taxa de juros, por exemplo.   
 Em 1929, Wall Street entrou em colapso. Era muito mais do que dizer que “o mercado está 
nervoso”. Era o Crash da Bolsa de Nova Iorque ou Crise de 1929. O sonho americano de 
enriquecimento rápido, frenético e seguro entrou em ruínas. No mundo do trabalho, os salários 
estavam baixos demais para garantir a exigência de elevados índices de consumo. Além da redução 
do mercado interno de consumo, as exportações caíram. Anote aí, caro aluno, a palavra que traduz 
essa crise aguda: recessão.   
 Com o mundo globalizado, a crise em uma parte do planeta afeta outras nações. De novo, o 
efeito dominó, lembra-se? O surto de crise afetou também o Brasil. Cafeicultores paulistas que 
haviam investido na Bolsa de Valores sequer conseguiam acreditar na ruína de um negócio que por 
séculos garantira a riqueza do país. Entretanto, tudo isso deixou-nos uma outra lição: uma crise 
poder levar à criação. Com o principal produto de exportação brasileiro em queda, o país buscou o 
caminho da industrialização. Mais de dois séculos depois da Revolução Industrial Inglesa.  
 

Surfando na web...  

Da superprodução à crise, foram poucos anos. A 
crise americana de 1929 espalhou-se rapidamente 
para outros países. Da euforia de consumo, os 
americanos passaram à outra realidade: a chamada 
“marcha dos pobres”. Muitas vezes essas “marchas” 
resultaram em motins. Vamos assistir a um 
documentário com imagens de época. É sempre 
muito importante essa volta ao passado.  

Para saber mais sobre o tema, clique em 
http://www.youtube.com/watch?v=1WXj2kDyEXg 
(Acesso em: 07/08/2013). Fique bem atento, caro 
aluno, pois a narrativa do vídeo, em Língua 
Portuguesa, tem um sotaque de Portugal. Bom 
trabalho! 

 

 Toda crise exige respostas, não é mesmo, caro aluno? Seja em nossa vida, seja na vida em 
sociedade. Nas atividades a seguir, veremos quais foram as propostas apresentadas nos Estados 
Unidos e na Europa para os descaminhos provocados pela crise que você acaba de estudar! Nos EUA, 
o presidente Franklin Roosevelt - que assumiu a Casa Branca após a crise -, implementou o New 
Deal. Na Europa, assiste-se à ascensão de regimes totalitários: o Nazismo e o Fascismo. A essa altura, 
a Democracia estava em crise. 

http://www.youtube.com/watch?v=1WXj2kDyEXg
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Ao trabalho, caro aluno!  
 

I) Você já ouviu falar do American Way of Life, o “modo de vida americano”? Trata-se de estabelecer 
uma vida cotidiana baseada em forte consumo, com a aquisição de eletrodomésticos que 
transformou a vida das donas de casa de todo o mundo. Quem não sonha, ainda hoje, com uma casa 
cheia de botões e eletrônicos capazes de oferecer conforto e lazer, talvez até algum luxo? Esse 
sentimento, caro aluno, surgiu no contexto da superprodução nos EUA.  Tudo isso aparece nesta 
imagem: pessoas em fila para consumir. 

 

Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:American_way_of_life.jpg. Acesso em: 07/08/2013.  

a) O título da imagem, nós podemos traduzir como: “O melhor padrão de vida do mundo”. 
Sendo uma propaganda, o que essa imagem está vendendo para o mundo?  

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

b) Na imagem a seguir, vemos duas propagandas. Qual o ideal do feminino vendido pelo “modo 
de vida americano”?  

 

Disponível em: www.jornaljardins.blogspot.com. Acesso em: 07/08/2013. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:American_way_of_life.jpg
http://jornaljardins.blogspot.com/2013/03/eletrodomesticos-e-decada-de-50.html
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__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

c) Florence Owens, mãe de sete filhos, aparece em fotografia de 1936, sete anos depois de 
estourar a Crise de 1929.  A foto rodou o mundo e é considerada um registro histórico 
importante para entendermos os reflexos da Crise. Compare o ideal de feminino vendido nas 
imagens anteriores com a de Florence e três dos seus filhos, analisando se havia alguma 
distorção entre o mundo da propaganda e o mundo real no contexto do American Way of 
Life.  
 

 
Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Florence_Owens_Thompson. Acesso em: 07/08/2013.  

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

2- Uma vez instaurada a crise, o governo do presidente Franklin Roosevelt - que tomou posse em 
1933 - criou um plano para socorrer a economia dos Estados Unidos.  Esse plano chamou-se New 
Deal. Você se lembra do tema inicial desta unidade, quando discutimos o Liberalismo? Pois bem! 
Esse momento de crise demonstra que, em alguns momentos, o Estado deixa de lado o Liberalismo e 
assume o controle da economia. Sublinhe, no terceiro parágrafo do texto a seguir, as medidas que 
revelam a ação do Estado sobre a economia durante o New Deal.  

O ‘New Deal’, by Vargas 

Roosevelt atribuiu ao presidente brasileiro a coautoria da política 

econômica que pôs fim à crise americana nos anos 1930 
“Duas pessoas inventaram o New Deal: o presidente do Brasil e o presidente dos Estados Unidos”. O 
autor da frase foi o próprio criador do histórico plano de recuperação da economia norte-americana, 
Franklin Delano Roosevelt (1882-1945). O elogio foi feito em visita ao Rio de Janeiro, em novembro 
de 1936, e referia-se ao governo de Getulio Vargas.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Florence_Owens_Thompson
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“(...) A associação é mesmo rara, mas Roosevelt não falou aquilo à toa. Diante da crise do liberalismo 
iniciada com o crash da Bolsa de Nova York, em 1929, e que se prolongaria por boa parte da década 
de 1930, ambos colocaram o Estado no centro da vida econômica de seus países: Roosevelt, para 
enfrentar os problemas de uma gigantesca economia industrial em depressão, e Vargas, para 
industrializar o Brasil. Ao fazê-lo, construíram pactos sociais com setores do movimento sindical e do 
empresariado.  
 
“As obras públicas, projetos de desenvolvimento e de geração de emprego e renda foram acionados 
pelos dois. A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), em Volta Redonda, cuja construção começou 
em 1941, seria um marco do desenvolvimento industrial brasileiro, ao passo que a Tennessee Valley 
Authority, de Roosevelt, seria o mais ambicioso programa de desenvolvimento regional até então 
implementado. Para gerar empregos e renda, o New Deal lançou mão também de programas 
criativos, como o Civilian Conservation Corps (CCC), que mobilizou 2,5 milhões de jovens na 
restauração de sítios históricos, manutenção dos Parques Nacionais, limpeza de reservatórios de 
água, conservação de solo e plantio de dois bilhões de árvores.”  

  (Disponível em: http://www.revistadehistoria.com.br/secao/artigos/o-new-deal-by-vargas. 
Acesso em: 07/08/2013)  

 

3) A charge a seguir apresenta dois momentos do Capitalismo: a Crise de 1929 e a Crise de 2008.   

   

Disponível em: www.jornalggn.com.br . Acesso em: 07/08/2013.  

a) Explique por que será que o autor da imagem decidiu colocar esses dois momentos 
de crise lado a lado.  

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

http://www.revistadehistoria.com.br/secao/artigos/o-new-deal-by-vargas
http://jornalggn.com.br/categoria/historia
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b) Pense no “Jogo dos Sete Erros” e marque nas duas imagens uma diferença 
fundamental entre os dois momentos de crise. 
 

c) Essa diferença revela os grupos sociais mais afetados pelos diferentes momentos de 
crise. Em 1929, foram os mais prejudicados foram os _________________________. 
Em 2008, foram os __________________________.  

 

De volta ao texto principal ... 

 Respire fundo, caro aluno! As páginas que se seguem deixam para trás muitos sonhos e 
projetos de coletividade projetados pelo homem ao longo dos séculos XIX e XX, para ceder lugar ao 
que o historiador Eric Hobsbawm - eu já falei dele com você - batizou de “Era dos Extremos”. O que é 
uma situação extrema? Imagino que você concorde que seja uma situação limite. Difícil, mesmo.  

 E de fato foi. Lembra-se quando discutimos, em atividades anteriores, que o Estado exerce 
seu poder sobre a vida de seus cidadãos? Neste caso, na Europa do Pós-Primeira Guerra Mundial, do 
Pós-Revolução Russa e do Pós-Crise de 1929, o controle do Estado sobre a vida dos indivíduos 
assumiu proporções autoritárias de vastas proporções. Por isso, as ideologias que eles defendiam 
foram chamadas de Totalitárias. 

Vida privada, meios de comunicação, sistemas de ensino, religiosidades, etnias...tudo 
passava pela análise e julgamento do líder máximo do regime. As garantias individuais - a liberdade 
de expressão, o direito de ir e vir, o direito de voto, ao julgamento em tribunais imparciais, à 
propriedade privada - tudo isso foi cerceado para muitos. Em quais países essa ideologia totalitária 
ganhou força? Na Alemanha, Adolf Hitler assumiria o comando do Nazismo. Na Itália, Benito 
Mussolini esteve à frente do Fascismo. Na União Soviética, Josef Stálin implantou o stalinismo.  

Refletir, antes de avançar... 
 

 Sua tarefa é ...destacar, nos textos a seguir, frases que indicam que o Estado estava acima 

dos interesses do indivíduo, no Nazismo e no Fascismo:  

Nazismo 

(1) “Exigimos a reunião de todos os alemães numa grande Alemanha. (...) Exigimos territórios 

para a alimentação do nosso povo. (...) Não pode ser cidadão senão aquele que faz parte do 

povo. Não pode fazer parte do povo senão quem for de sangue alemão (...)”.  

 

(Adolf Hitler. O nacional-socialismo alemão. In: FREITAS, Gustavo de. 900 textos e 

documentos de história. Lisboa: Plátano, 1977. P.286-287. 2.ed. v.3. APUD. 

BRAICK, Patrícia Ramos. Estudar História:  das origens do homem à era digital. 

São Paulo: Moderna, p. 120, 2011.)  

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Eric_Hobsbawm
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Fascismo 

(2) “(...) para o fascista, tudo está no Estado, e nada de humano nem de espiritual (...) existe fora 
do Estado. Neste sentido, o fascismo é totalitário, e o Estado é fascista, síntese e unidade de 
todo o valor, interpreta e dá poder à vida inteira do povo. Nem agrupamentos - partidos 
políticos, associações, sindicatos -, nem indivíduos fora do Estado.”  
 

(Benito Mussolini.  In: FREITAS, Gustavo de. 900 textos e documentos de história. 

Lisboa: Plátano, 1977. P.286-287. 2.ed. v.3. APUD. BRAICK, Patrícia Ramos. Estudar 

História:  das origens do homem à era digital. São Paulo: Moderna, p. 222, 2011.)  

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

De volta ao texto principal ... 

Uma das explicações históricas para a ascensão desses regimes reside na herança - no legado 
- da Primeira Guerra Mundial. A Itália, que participara da Tríplice Aliança, ao lado da Alemanha e do 
Império Austro-Húngaro, não teve suas reivindicações imperialistas atendidas. Ao lado disso, 
enfrentava grave crise interna:  

Na Alemanha, devastada pela Primeira Guerra Mundial, a crise interna não era menos grave. 
Com a Crise de 1929, os Estados Unidos interromperam a concessão de empréstimos ao governo de 
Berlim, aprofundando o desemprego e a inflação, que têm impacto direto no aumento do número de 
pobres, resultando muitas vezes em manifestações.  

 Cabe lembrar, ainda, caro aluno, que não muito longe da Europa Ocidental, havia uma 
experiência econômica bastante diversa do Capitalismo sendo vivenciada por um povo: a União 
Soviética. O medo do expansionismo vermelho era real entre os representantes da classe econômica 
alemã e italiana. Além dos milhões de mortos e feridos durante a Primeira Guerra Mundial, 
Alemanha e Itália amargavam a cifra de milhões de desempregados.  

 A idéia de construção - ou de reconstrução - de uma nação forte, capaz de combater o 
diferente e o inimigo externo, reconduzindo o país ao crescimento, conquistou muitos alemães e 
italianos naqueles meados da década de 1930. Vamos ampliar nosso conhecimento acerca das 
ideologias nazista e fascista. Aliás, não se esqueça de que elas serão o combustível letal para a 
Segunda Guerra Mundial.  

 

Surfando na web... 

O documentário que você poderá assistir clicando em 
https://www.youtube.com/watch?v=K5AeWszY5Xw 
(Acesso em 09/08/2013) resume - com imagens que 
falam mais do que mil palavras - a ideologia de Adolf 
Hitler com relação à construção do que considerava 
uma raça ariana pura. Hitler discursa para milhares de 
jovens, eleitos segundo critérios raciais, os quais 

https://www.youtube.com/watch?v=K5AeWszY5Xw
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herdariam o futuro da nação. Observe, caro aluno, o 
espaço amplo, de inspiração imperial; os gestos dos 
jovens respondendo aos apelos do füher; o tom 
carregado e agressivo da fala do ditador e de seus 
assessores. Reflita sobre o impacto de tudo isso na 
formação de crianças e adolescentes. Bom trabalho! 

 

Ao trabalho, caro aluno!  
 

1)Uma das características dos regimes totalitários, caro aluno, é o governo lançar mão de estratégias 

para colocar umas pessoas contra as outras. Um jurista de nome Lon Luvois Fuller (1902-1978) 
escreveu um livro intitulado O Caso dos Denunciantes Invejosos, inspirado no nazismo. Assim 
descreve ele a atitude dos colaboradores de regimes baseados na violência e no autoritarismo: 

“Durante o regime dos Camisas-Púrpuras, muitíssimas pessoas, movidas por inveja, 

denunciaram seus inimigos pessoais ao partido ou a autoridades governamentais. 

Entre as atividades que foram objeto de denúncias estava a crítica ao governo 

formulada em discussões particulares, a escuta de estações de rádio estrangeiras, o 

relacionamento com notórios vândalos e baderneiros, o armazenamento de saquinhos 

de ovos em pó em quantidade maior do que a autorizada, a omissão de informar a 

perda de documentos de identidade no prazo de cinco dias etc.  

(...) 

Após a derrota dos Camisas-Púrpuras, formou-se um movimento de opinião que 

exigiu a punição dos Denunciantes Invejosos. O governo interino, que antecedeu o 

seu, contemporizou a decisão. No entanto, o assunto tornou-se um problema político 

explosivo e a decisão não pode ser mais postergada.” 
 

O texto, caro aluno, trata de dois momentos na vida dos denunciantes do regime dos Camisas-
Púrpuras, uma referência aos Nazistas. No primeiro parágrafo, o autor aborda como os denunciantes 
agiam. No segundo parágrafo, o autor apresenta a reação do povo aos denunciantes, após a queda 
do regime dos Camisas-Púrpuras.  

 

Sua tarefa é escrever os espaços a seguir trechos que expliquem:  

a) Como os denunciantes agiam:  
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

b) Qual destino o povo queria para os denunciantes invejosos:  
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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2) Em uma rua do centro de Berlim, capital da Alemanha, lê-se em uma placa fincada em um extenso 
gramado: “Em Berlim, desconfie dos campos verdes”. A mensagem é uma denúncia e o autor dela 
quis chamar a atenção de quem por ali passa para:  

(a) o fato de que a cidade é insegura e não é aconselhável que as pessoas se sentem em campos 
isolados. 

(b) o fato de que é proibido pisar nos campos verdes, pois a Alemanha é um país ecologicamente 
consciente. 

(c) o fato de que muitos terrenos, em toda a Alemanha, foram usados como covas coletivas para 
enterrar as vítimas do nazismo e esse campo pode ser um deles.  

(d) o fato de que os campos, segundo a cultura e a religiosidade dos povos locais, são sagrados 
e, portanto, devem ser respeitados. 

 

3- A foto exibe uma das características do fascismo e do nazismo, que é:  

 

 

Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Sauda%C3%A7%C3%A3o_nazista. Acesso em: 07/08/2013.  

 

(a) a reunião de grandes parcelas da população para que os cidadãos votassem em praça pública 
temas de interesse da Nação. 

(b) a convocação de grandes grupos de cidadãos para empreenderem as reformas necessárias à 
recuperação da economia alemã, devastada pela guerra. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Sauda%C3%A7%C3%A3o_nazista
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(c) a utilização de grandes espaços abertos para atrair multidões de adeptos do regime, que 
assim poderia exibir sua força. 

(d) a reunião dos cidadãos sempre e quando o regime precisava anunciar medidas que 
beneficiariam a todos, independentemente de raça ou credo. 

 

4)Aponte semelhanças no gestual de Adolfo Hitler e de Benito Mussolini, explicando qual o 
interesse desses ditadores por trás dessa linguagem corporal: 

 

 
Disponível em: http://www.hrono.ru/biograf/bio_m/mussolini_bse.php. Acesso em: 07/08/2013.  

 

Disponível em: http://www.historia.uff.br/nec/materia/documentos/fotografias-raras-do-3%C2%B0-reich-
revista-life. Acesso em: 09/08/2013. 

 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

http://www.hrono.ru/biograf/bio_m/mussolini_bse.php
http://www.historia.uff.br/nec/materia/documentos/fotografias-raras-do-3%C2%B0-reich-revista-life
http://www.historia.uff.br/nec/materia/documentos/fotografias-raras-do-3%C2%B0-reich-revista-life
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__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
5)A propaganda Nazista, segundo a imagem, tinha com um de seus objetivos: 

 

 

Disponível em: http://www.historia.uff.br/nec/materia/documentos/fotografias-raras-do-3%C2%B0-reich-
revista-life. Acesso em: 09/08/2013. 

 

(a) exaltar a figura do líder carismático, apresentando-o como um pai para o povo. 
(b) exaltar a grandeza da Nação, demonstrando a seu poderio bélico e expansionista. 
(c) exaltar a generosidade da Nação, no caso da imagem, um soldado alemão salvando crianças 

na França. 
(d) exaltar a capacidade do chefe de Estado de resolver os problemas econômicos do país. 

 
De olho no que vem por aí ... 
 

Se você chegou até aqui, caro aluno, é porque já trabalhou bastante! Parabéns!  

Espero que as palavras, as imagens e os filmes, cuidadosamente escolhidos, tenham lhe 
aproximado da apaixonante aventura de aprender História.  

Na Unidade 3, você terá a oportunidade de aprofundar ainda mais algumas das importantes 
questões que estudamos até o momento. Iniciaremos nossos estudos com a Segunda Guerra 
Mundial e a Bipolarização do mundo, entre Socialismo e Capitalismo. Tempos difíceis, a chamada 
Guerra Fria. 

Até a próxima unidade! 
  

http://www.historia.uff.br/nec/materia/documentos/fotografias-raras-do-3%C2%B0-reich-revista-life
http://www.historia.uff.br/nec/materia/documentos/fotografias-raras-do-3%C2%B0-reich-revista-life
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UNIDADE 3 – A SEGUNDA GUERRA MUNDIAL E A GUERRA 

FRIA  
 

 Houve um tempo, caro aluno, mais especificamente no século XIX, em que se acreditava que 

a grandeza e riqueza de uma nação estariam, necessariamente, relacionadas à extensão do seu 

território. Essa é, aliás, uma das explicações para o tamanho do nosso Brasil, um país continental. No 

século XX, a relação território-poder continuou. E foi fundamental para a Alemanha nazista levar 

adiante seus planos expansionistas e raciais, que culminariam na Segunda Guerra Mundial (1939-

1945). 

  Em seus discursos, como você teve a chance de assistir no tópico sobre a ascensão dos 

regimes totalitários, Adolf Hitler empregava o conceito de espaço vital, em alemão, Labensraum.  

Essa expressão foi concebida pelo estudioso Friedrich Ratzel e, mais tarde, com a chegada de Hitler 

ao poder, o conceito de espaço vital foi reinterpretado pelo comando nazista. Os estudos de Ratzel 

colaboraram com o expansionismo alemão. Isso porque ajudou o regime a encontrar no campo 

científico uma justificativa para o que estava por vir: invasões, genocídios, políticas raciais contra 

judeus, ciganos, homossexuais, testemunhas de Javé e negros.  

Veja com seus próprios olhos a movimentação das tropas nazistas na Europa: 
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Disponível em: http://www.historia.uff.br/nec/imagem/o-expansionismo-alem%C3%A3o-na-europa-1935-39. 

Acesso em: 10/08/2013.  

Você consegue imaginar o raio de destruição resultante desses avanços? Veja , por  exemplo, 
como ficou a cidade de Guernica, na Espanha? Além da destruição material, temos os impactos sobre 
um modo de vida, uma cultura. De repente, milhões de pessoas viram-se sem as referências do seu 
passado. Imaginem perder as memórias individuais e familiares, memórias coletivas e nacionais. A 
conta torna-se ainda mais alarmante quando acrescentamos, a tudo isso, o número de vítimas: cerca 
de 55 milhões de mortes, 35 milhões de feridos, 20 milhões de órfãos e 190 milhões de refugiados. 

 

Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial. Acesso em: 31/07/2013. 

 Guernica, na Espanha: destruição traduzida por Pablo Picasso. 

 

http://www.historia.uff.br/nec/imagem/o-expansionismo-alem%C3%A3o-na-europa-1935-39
http://pt.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
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Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Mural_del_Gernika.jpg. Acesso em: 31/07/2013. 

Movimentando toda a engenharia da guerra, mais do que o investimento crescente na 
indústria bélica e o aumento do número de soldados das Forças Armadas Alemãs, havia um 
sentimento: o NACIONALISMO. No caso da Alemanha, ele forjou-se como uma energia inimaginável 
até então, provocada em parte pela derrota humilhante imposta ao governo de Berlim, no Tratado 
de Versalhes, assinado ao fim da Primeira Guerra Mundial. Pelo Tratado de Versalhes, o principal 
acordo político para o fim da guerra, a Alemanha foi apontada como a única responsável pela guerra. 
Por isso, perdeu colônias, teve seu território ocupado, foi obrigada a devolver a região da Alsácia-
Lorena para a França e ainda foi obrigada a pagar pesadas indenizações.  

O historiador Eric Hobsbawm assim traduziu esse momento da História mundial: “[...] A 
humanidade sobreviveu. Contudo, o grande edifício da civilização do século XX desmoronou nas 
chamas das guerras mundiais, quando suas colunas ruíram. Não há como compreender o breve 
século XX sem ela. Ele foi marcado pela guerra. Viveu e pensou em termos de guerra mundial, 
mesmo quando os canhões se calavam e as bombas não explodiam. Sua história e, mais 
especificamente, a história de sua era inicial de colapso e catástrofe devem começar com a da guerra 
mundial de 31 anos .” (HOBSBAWM, Eric. Era dos extremos. São Paulo: Companhia das Letras, p. 30, 
1995.) 

O Nacionalismo levou a Alemanha a expandir-se em território europeu, criando dentro do III 
Reich - o Terceiro Império - um outro:  um império de campos de concentração. Observe os 
quadradinhos espalhados pelo mapa. Cada um deles era um campo de concentração. Alguns eram 
chamados de campos de trabalho forçado, outros eram campos de extermínio. Em todos eles, 
porém, seus prisioneiros podiam acabar mortos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponível em: http://www.citi.pt/citi_2005_trabs/2GuerraMundial/new_page_2.htm.  
Acesso em: 10/08/2013. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Mural_del_Gernika.jpg
http://www.citi.pt/citi_2005_trabs/2GuerraMundial/new_page_2.htm
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Relato de experiência... 

 Se você observar bem no mapa, à sua esquerda, verá um campo de concentração de nome 
Buchenwald. No ano 2000, eu estive lá. Está localizado há cerca de oito quilômetros da cidade de 
Weimer, no estado da Turíngia. Eu e o meu grupo de trabalho pegamos um ônibus que nos levou 
pelos pastos verdes, de natureza amena, até Buchenwald. Eu preferi seguir em silêncio, pois queria 
tentar imaginar o que os prisioneiros dos nazistas deviam ter sentido, quando eram levados rumo ao 
desconhecido, muitos para a morte. Mas isso, caro aluno, é impossível. Somente os que 
sobreviveram a tudo poderiam narrar essa experiência limite.  

 Chegando ao campo de concentração, uma placa no portão dizia: “A cada um, segundo suas 
obras”. Em sua opinião, o que os nazistas estavam querendo dizer com isso? Penso que era uma 
justificava para explicar as prisões.  No meio do grande pátio, há uma placa de metal que se mantém 
na temperatura do corpo humano. Foi colocada depois que o campo foi “libertado” da ocupação 
nazista, em homenagem às vítimas e para dizer que a vida deve ser preservada.  

 Hoje, no grande pátio, onde os trabalhos forçados eram realizados - pois Buchenwald era um 
campo de trabalho -,  crianças e visitantes fazem escavações. Já foram encontrados alianças de 
casamento, pregadores de cabelos femininos, botões dos uniformes dos prisioneiros, cartas de 
baralho e outros objetos que nos lembram os que passaram por ali. Naquele tempo em que lá estive, 
o governo alemão organizava excursões de crianças ao local, usando a Educação para conscientizá-
los de que nunca mais os eventos da Segunda Guerra Mundial devem se repetir. Ainda hoje, caro 
aluno, há grupos de neonazistas espalhados por diversas regiões do mundo, inclusive no Brasil. 

 As histórias de Buchenwald - um dos maiores campos de concentração da Alemanha Nazista - 
eu ainda trago na memória, pois me servem de lição sobre os perigos do totalitarismo e também 
sobre os riscos que ideias de superioridade, como o nacionalismo - a exaltação dos valores de uma 
nação em prejuízo de a outra - podem nos trazer. Deixei o campo de concentração com as histórias 
que ali ouvi: de pessoas submetidas a trabalhos forçados, de pessoas obrigadas a trabalhar cantando 
enquanto viam parentes morrerem diante de si. Houve quem perdera o amor de sua vida ali.  

Ninguém, caro aluno, vai a um campo de concentração e volta para casa sendo a mesma 
pessoa. Nós, de fato, amadurecemos, humanizamo-nos e passamos a entender e a respeitar o outro. 

 Surfando na web... 

Assista ao momento em que Buchenwald foi 
libertado da ocupação nazista pelas tropas 
americanas, em 11 de abril de 1945, quando a 
Segunda Guerra Mundial acabou. Clique em: 
http://www.ushmm.org/wlc/ptbr/media_fi.php?Mo
duleId=10005198&MediaId=160 (Acesso em: 
10/08/2013). Os cinegrafistas filmaram o momento 
da retomada do campo, onde 20 mil pessoas ainda 
eram mantidas prisioneiras.  

http://www.ushmm.org/wlc/ptbr/media_fi.php?ModuleId=10005198&MediaId=160
http://www.ushmm.org/wlc/ptbr/media_fi.php?ModuleId=10005198&MediaId=160
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Agora é a sua vez! Escreva um breve relato sobre o filme que você acabou de assistir: 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

A Economia dos Trabalhos Forçados 
 

 

Disponível em: http://www.dw.de/a-ind%C3%BAstria-alem%C3%A3-e-a-segunda-guerra-mundial/a-1471271. 
Acesso em: 15/08/2013.  
 

         

A economia alemã floresceu na época do nazismo graças, especialmente, aos 

trabalhadores forçados. A discussão política sobre sua indenização arrastou-se por 

décadas. Pagamentos aos sobreviventes devem estar concluídos até meados do ano. 

http://www.dw.de/a-ind%C3%BAstria-alem%C3%A3-e-a-segunda-guerra-mundial/a-1471271
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Execução de trabalhadores forçados em Colônia, 1944. 

Faz cinco anos (este texto foi publicado no ano de 2005) que se criou a Fundação Lembrança, 
Responsabilidade e Futuro, que regulamentou definitivamente a polêmica questão da 
indenização de pessoas forçadas ao trabalho durante o regime nazista. Seu financiamento 
cabe meio a meio ao governo federal e a uma iniciativa de empresas alemãs. Vivem hoje 
ainda cerca de 1,7 milhão de ex-trabalhadores forçados, com o direito de receber uma 
quantia de até 7600 euros. Até meados deste ano, os pagamentos devem estar concluídos, 
perfazendo quase 2 milhões de beneficiados. 

Em fins da década de 90, trabalhadores forçados sobreviventes da ditadura nazista 
apresentaram nos Estados Unidos uma demanda conjunta contra grandes empresas alemãs, 
entre as quais a BMW, a Daimler-Benz, o Deutsche Bank, a Siemens e a Volkswagen. Todas 
elas tinham desempenhado um papel importante no abuso organizado da força de trabalho 
dos judeus, segundo Edward Fagan, advogado nova-iorquino dos demandantes. 

As empresas alemãs viram-se então confrontadas com demandas milionárias, além da perda 
de credibilidade e imagem. Durante décadas, elas tinham se oposto com sucesso ao 
pagamento de indenizações aos sobreviventes, alegando terem sido obrigadas a recorrer ao 
trabalho escravo. Em sua opinião, somente o Estado alemão é que deveria se encarregar das 
indenizações. 

Indústria foi beneficiada 
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Documento de identificação de trabalhador forçado  

No entanto, segundo o historiador Dietrich Eichholz, foram muitas as companhias 

alemãs que se beneficiaram com o trabalho forçado. Ao final da guerra, o patrimônio da 

indústria alemã era 17 vezes maior do que em 1939. O regime nacional-socialista havia 

perdido a guerra, mas a indústria se beneficiara com ela. Os internados em campos de 

concentração e os prisioneiros de guerra obrigados a trabalhar não eram remunerados, os 

que vinham da Polônia e da União Soviética recebiam pagamentos mínimos e os de outras 

nações ocidentais quase o mesmo que os trabalhadores alemães. (...) 

Ao todo, durante a Segunda Guerra Mundial, foram trazidos das regiões ocupadas 
para a Alemanha 12 milhões de trabalhadores forçados. Já em 1939, a indústria alemã 
registrava a falta de 1,2 milhão de trabalhadores, convocados para o serviço militar. Para 
poder compensar esse déficit, a indústria passou a exigir a disponibilização de nova força de 
trabalho para manter a produção em funcionamento. 

Segundo o professor de História Ulrich Herbert, da Universidade de Freiburg, não foi 
a ditadura nazista e sim firmas como a Blohm und Voss, a Schering, a Deutsche Reichsbahn, a 
Thyssen e a Mannesmann que, por si próprias, obrigaram os prisioneiros a trabalhar em 
condições desumanas. 

Acordo tardio 

Já em 1986, o Parlamento Europeu aprovou uma resolução exortando a indústria 
alemã a indenizar antigos escravos do nazismo. Mas foi preciso que se começasse a abrir os 
arquivos, aumentando a pressão pública, para que as empresas se dispusessem a ceder. E, 
desde que bancos suíços e organizações judaicas entraram em acordo nos Estados Unidos, em 
meados da década de 90, as firmas alemãs que até então recusavam responsabilidade 
começaram a tombar como pedras de dominó. Allianz, Degussa, Deutsche Bank, Dresdner 
Bank passaram a compensar os trabalhos prestados à força durante o nazismo. A Volkswagen 
e a Siemens decidiram instituir um fundo para prestar apoio individual aos sobreviventes. 

Em 1999, após negociações emperradas, chegou-se finalmente a um acordo. De um 
lado, encontravam-se o governo e representantes da indústria alemã; do outro, associações 
de vítimas do nazismo do Leste e do Centro da Europa, bem como dos Estados Unidos. Um 
ano mais tarde, criou-se a fundação Lembrança, Responsabilidade e Futuro, dotada com 5 
bilhões de euros, uma soma simbólica, se comparada com os 50 bilhões de euros que a 
República Federal da Alemanha pagou a título de indenização a sobreviventes do Holocausto, 
desde 1945. 

Até hoje aderiram à fundação mais de 6.500 empresas alemãs. Cerca de 1,5 milhão 
de ex-trabalhadores forçados de 80 países foram indenizados, com idades entre 60 e 100 
anos, a maioria da Polônia, Ucrânia e Rússia – muitos deles, portanto, eram crianças quando 
foram obrigados a trabalhar pelos nazistas. 
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Agora, reflita! 
 

1)No texto, o trabalho forçado de milhões de trabalhadores durante o Nazismo aparece como 

resultado de uma parceria entre governo e empresas. Com o fim da guerra, os sobreviventes 

recorreram à justiça para pedir indenizações. Analise as dificuldades que esses ex-escravos do 

nazismo enfrentaram para ter seus direitos reconhecidos.  

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

2)Identifique as empresas que mais lucraram com o recurso da mão de obra escrava. 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 3)Identifique, também, os grupos de direitos humanos que lutaram para que governo e empresas 
indenizassem as vítimas do trabalho escravo. 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

4) No texto, mais especificamente no último parágrafo, está registrado em números o alcance do uso 
de trabalhadores forçados pelas empresas durante a Segunda Guerra. Aponte esses números e avalie 
criticamente o impacto da ação nazista sobre outros povos.  

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

Acervos de uma guerra devastadora 
   

                 Calcula-se, caro aluno, que a Segunda Guerra Mundial tenha sido um dos conflitos mais 

amplamente documentados do século XX. Embora a transmissão em tempo-real ainda não fosse 

possível - por limitações de tecnologia -, tropas Aliadas e do Eixo produziram milhares de horas de 

filmes.  Todo esse material, que hoje usamos como um rico acervo de fontes históricas, era a fonte 
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de jornais semanais, transmitidos em salas de cinema. Eram os chamados cinejornais. No acervo que 

disponibilizamos a seguir, algumas cenas aparecem em cores. Esse trabalho de pigmentação das 

imagens foi feito mais recentemente, pois no período os filmes eram em preto e branco.  

Campos de Batalha –  

 http://www.youtube.com/watch?v=uSXYkA4tmTM 

(Acesso em: 15/08/2013).  

 

 

Agora, reflita! Relacione o uso dos meios de comunicação, dentre eles o cinema, com o 

aumento de poder de um Estado.  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Lembranças particulares de uma guerra de milhões 
 

 O documentário que você vai assistir a seguir, produzido pelo National Geographic Channel,  

traz relatos pessoais da Segunda Guerra.  Enquanto foram prisioneiros do nazismo, soldados 

americanos escreviam, secretamente, seus diários. Este filme foi realizado com base nos diários de 

soldados do Memorial do Holocausto dos Estados Unidos e nos conta um pouco dessa estratégia 

humana de escrever para desabafar, para organizar pensamentos e, em alguns casos, para organizar 

as ideias sobre o incompreensível.  

Nesta primeira parte do documentário (você pode assistir a outras três partes buscando na 

internet), você vai conhecer, dentre outras, a vida do soldado paramédico Anthony Acevedo, que 

deixou para a História relatos daquele tempo. O diário revela também o peso da religião na definição 

nazista sobre quem deveria viver ou morrer. Outro dado importante é o silêncio da população alemã 

que vivia próxima aos campos. Segundo um dos sobreviventes, esse era mesmo um dado muito 

impressionante.  

 Clique aqui, caro aluno,  para aprender mais:  

http://www.youtube.com/watch?v=BZQclX3Tvcg (Acesso em: 15/08/2013) 

 Depois, reflita sobre a seguinte questão: sem o apoio da população alemã (dos civis) que 

habitava próximo aos campos de concentração, as tropas de Adolf Hitler teriam conseguido manter o 

império dos campos de extermínio na Europa? 

http://www.youtube.com/watch?v=uSXYkA4tmTM
http://www.youtube.com/watch?v=BZQclX3Tvcg
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

O Brasil de Walt Disney na Segunda Guerra 
 

As décadas de 1930 e 1940 marcaram a aproximação entre Brasil e Estados Unidos, como 

parte da chamada Política da Boa Vizinhança. O presidente Franklin Roosevelt pretendia a todo 

custo afastar a possibilidade de o Brasil vender minérios estratégicos para os países do Eixo, 

liderados pela Alemanha. Como parte dessa política de busca de aliados na América Latina, o mestre 

dos desenhos animados Walt Disney esteve no Brasil. Surgiria, dessa visita, a idéia de criar o 

papagaio Zé Carioca. Assista ao vídeo em que o nosso Zé encontra-se com o Pato Donald para 

mostrar-lhe o Rio de Janeiro.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clique aqui!  

http://www.youtube.com/watch?v=_mQHr8bAojU. Acesso em: 10/08/2013. 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=_mQHr8bAojU
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1)Identifique a imagem de Brasil retratada no desenho.  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2)Analise o impacto da difusão desse conteúdo para a imagem do Brasil dentro e fora do país. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

O Brasil, na estratégia do conflito 
 

 Além dos minérios, o Brasil tornou-se alvo de interesse dos Aliados - capitaneados pelos 

Estados Unidos - por causa de certa  proximidade do Nordeste com a África. Aqui, o interesse era a 

cidade de Natal, que poderia servir de base militar para a defesa de um eventual ataque à América 

Latina. Ao mesmo tempo, Natal serviria de ponto estratégico para a travessia de aviões com destino 

à África e à União Soviética. Na África do Norte, o alvo era o petróleo. Identifique no texto, um 

interesse ideológico e um interesse econômico dos Aliados na América do Sul e na África.  

                    Ideológico                                                       Econômico  

_________________________________                       _______________________________ 

Hiroshima e Nagazaki, a bomba atômica  
 

 A política imperial do Japão, que pretendia formar um Império Pan-Asiático no Pacífico, 

entrou em conflito com os interesses econômicos dos Estados Unidos na região. No ano de 1941, 

tropas japonesas invadiram a Indochina. Os EUA responderam com um embargo (suspensão) da 

comercialização de petróleo e outros produto de interesse para o governo de Tóquio. Sem o 

fornecimento dos EUA, o Japão atacou as Índias Orientais Holandesas (atual Indonésia). Logo depois, 

viria o ataque a Perl Harbor, no Havaí. Até então, os EUA estavam protegidos das bombas, da 

destruição em seu próprio território.  
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Fonte: http://www.pearlharboroahu.com/. Acesso em: 15/08/2013.  

A resposta ao Japão foi dada em 06 de agosto de 1945, com o  lançamento da bomba 

atômica em Hiroshima. Um choque mundial. Silêncio rompido em 09 de agosto. Dessa vez, o alvo do 

ataque foi Nagasaki. No total, 160 mil mortos, 150 mil feridos e milhares de mutilados. 

  

O Avião “Enola Gay” lança a bomba em Hiroshima: um em cada cinco habitantes sobreviveu. 

 

Disponível em: http://www.dw.de/os-ataques-nucleares-a-hiroshima-e-nagasaki/g-16999750. Acesso em: 

15/08/2013.  

http://www.pearlharboroahu.com/
http://www.dw.de/os-ataques-nucleares-a-hiroshima-e-nagasaki/g-16999750
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Agora, reflita!  

“A humanidade sobreviveu. Contudo, o grande edifício da civilização do século XX 

desmoronou nas chamas das guerras mundiais, quando suas colunas ruíram. Não há como 

compreender o breve século XX sem ela. Ele foi marcado pela guerra. Viveu e pensou em 

termos de guerra mundial, mesmo quando os canhões se calavam e as bombas não explodiam. 

Sua história e, mais especificamente, a história de sua era inicial de colapso e catástrofe 

devem começar com a da guerra mundial de 31 anos.”  

(HOBSBAWM, Eric. Era dos extremos. São Paulo: Companhia das Letras, p. 30, 1995) 

No texto, o historiador afirma que a guerra durou 31 anos. Explique o porque de tal afirmação.  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Berlim dividida, Ocidente e Oriente 
 

 Depois de Hiroshima e Nagazaki, o Japão assina a sua rendição. Era o fim da Segunda Guerra 

Mundial, mas o início de uma outra: a Guerra Fria. Esperava-se uma aproximação das duas potências 

mundiais que haviam lutado contra os países do Eixo, capitaneados pela Alemanha.  O que ocorreu, 

porém, foi o início de uma guerra ideológica: de um lado, os Estados Unidos defendiam a expansão 

do Capitalismo, como saída para os países destruídos pela guerra. De outro, a União Soviética 

pretendia o avanço das ideias comunistas. As demonstrações de força não tardaram. Instaurou-se o 

medo do fim do mundo, algo que os destinos de Hiroshima e Nagasaki provaram ser possível.  

Na Conferência de Potsdam, a Alemanha fora dividida em quatro áreas de ocupação. 

Surgiram os setores britânico, francês, americano e soviético. Essa divisão também afetou Berlim, a 

capital do sonho imperialista de Hitler. Berlim dividida seria, a partir de Potsdam, documento 

assinado em 1945, duas cidades, dois nomes, em dois países, separada por duas ideologias. O lado 

Surfando na web...   

Visite a exposição de fotos do Institute of International 

Photography, dos Estados Unidos, no site 

http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2011/06/110609

_galeria_hiroshima_cc.shtml (Acesso em: 15/08/2013). As 

imagens, tiradas logo após o bombardeio, revelam o grau de 

destruição que uma bomba atômica é capaz de provocar. 

Hiroshima, nunca mais! 

 

http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2011/06/110609_galeria_hiroshima_cc.shtml
http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2011/06/110609_galeria_hiroshima_cc.shtml
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soviético tornou-se a capital da Alemanha Oriental, portanto, comunista. O lado sob o comando dos 

EUA passou a ser a capital da Alemanha Ocidental, uma região comandada pelos ideais capitalistas.  

Em 1961, a distância entre esses dois mundos aumentaria. A União Soviética ordenou a 
construção do Muro de Berlim, símbolo máximo da Guerra Fria. A Alemanha permaneceu dividida de 
1945 a 1990.  

 
Disponível em: http://www.dw.de/a-divis%C3%A3o-da-alemanha-de-1945-a-1989/a-958753.  

Acesso em: 15/08/2013.  

Agora, sua vez!  
 

1) Se você prestar bastante atenção à imagem, perceberá que o “muro” era na verdade uma espécie 

de larga avenida, limitada por um paredão e por uma cerca de arame farpado. Na foto, aparece ao 

centro uma cabine com dois policiais. Eles viviam armados e eram obrigados a atirar se um morador 

do lado oriental quisesse atravessar para o lado ocidental da cidade. Não foram raras as vezes em 

que o “muro” dividiu famílias, amores e paixões. Imagine o que você faria se tivesse vivido uma 

dessas situações. Escreva uma carta para a sua família, vivendo do outro lado. Não se esqueça: tudo 

o que alguém nessa situação escrevesse seria lido pelas autoridades ocidentais - capitalistas - e 

orientais - comunistas. Assim, este não seria um bom recurso para escrever suas opiniões acerca dos 

rumos históricos dos dois regimes. 

Sua carta não pode ser interceptada pelos guardas! 
 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

http://www.dw.de/a-divis%C3%A3o-da-alemanha-de-1945-a-1989/a-958753
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_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

2) Depois desse “muro”, o de Berlim, outras fronteiras entre socialismo e capitalismo seriam erguidas 

aos redor do mundo. Fiquemos com Cuba, pois ela está perto de nós. Ao se tornar o primeiro país 

das Américas a aderir ao comunismo, a ilha transformou-se num entrave para a política capitalista 

dos Estados Unidos no continente. Como resposta ao alinhamento cubano com a União Soviética, 

cristalizado pela Revolução de 1959, que teve à frente Fidel Castro e Che Guevara, tropas americanas 

contrarrevolucionárias invadiram a Baía dos Porcos. Mas foram detidas. Veja como o jornal O Estado 

de São Paulo retratou esses acontecimentos: 

 

Sua tarefa é: escrever um artigo de opinião sobre a importância histórica da derrota dos 

EUA na tentativa de dominar Cuba, aliada da União Soviética durante a Guerra Fria. Atenção: 

apesar de ser um texto de opinião, evite os adjetivos. No lugar desses, opte por argumentos 

capazes de sustentar suas ideias.  
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Convite para outra História 
  

 Neste nosso material, caro aluno, fizemos uma opção: convidamos você a identificar, 

analisar, avaliar, comparar criticamente os eventos da Segunda Guerra Mundial. Nossa proposta, é 

trazer para você a História como problema. Mas sabemos que você pode estar sentindo falta de 

cronologias, biografias dos personagens do conflito, como Adolf Hitler, Benito Mussolini, Winston 

Churchil, dentre outros. Se este for mesmo o seu caso, visite o site: 

 http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/segunda-guerra-mundial/cronologia-1943.php (Acesso 

em: 15/08/2013).  

Ressaltamos, porém, caro aluno, que os exames que você vai realizar daqui para frente - dentre eles 
o ENEM - descartam a “velha decoreba”, que foi muito comum para os alunos da minha geração.  
Puxa! Você tem muita sorte! Por isso, visite as cronologias, leia as biografias, mas acima de tudo 
aprenda criticamente. 

 
De olho no que vem por aí ... 

 

 Caminhamos para uma etapa de estudos fundamental aos estudantes brasileiros: da Era 
Vargas (1930-1945) à Ditadura Militar (1964) e à Redemocratização. São anos de ricos embates 
ideológicos. Pratique com capricho as tarefas a seguir. Os conceitos mais recorrentes, você terá a 
oportunidade de rever.  

    

 Até a próxima unidade! 
 

 
 

 

 

 

 

http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/segunda-guerra-mundial/cronologia-1943.php
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Unidade 4 – A Era Vargas e o Regime Populista no Brasil 
 

 Esta unidade, caro aluno, fala muito de nós, de nossa história. Retornemos brevemente aos 

anos de 1930 para avançarmos rumo ao estudo das Ditaduras na América Latina e, por fim, aos 

processos de Redemocratização, no Brasil e nos países vizinhos, que fizeram parte da Operação 

Condor. 

 Desde a Proclamação da República, em 1889, os militares participaram - fosse nos bastidores 

da política, fosse atuando efetivamente nela - dos rumos do país. No caso de Vargas, uma Junta 

Militar lhe deu posse. Depois, vieram o General Dutra, o caso Juscelino Kubitschek, a passagem 

meteórica de Jânio Quadros pela Presidência da República, a ascensão e derrubada de João Goulart, 

a Ditadura Militar de 1964. 

 Anos intensos esses do século XX! Você concorda?   

Se você se recorda, caro aluno, naquele início da década de 1930, o então candidato Getúlio 

Dornelles Vargas assumiu a presidência após uma tumultuada eleição, que inicialmente teria sido 

conquistada pelo paulista Júlio Prestes. Alegando fraude, a Aliança Liberal de Vargas começou a 

mobilizar forças e simpatizantes para derrubar o governo e assumir o cargo.  

A situação agravou-se com o assassinato de João Pessoa, vice na chapa de Getúlio Vargas, 

deflagrando - provocando - mobilizações no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais e no Rio de Janeiro. 

Em 24 de outubro, uma Junta Militar depõe o presidente Júlio Prestes. No dia 3 de novembro, 

Getúlio assume o comando do governo provisório do país. Mergulhar nessa história há de ser um 

caminho de muitas reflexões! Não perca esta chance! 

 

Posse de Vargas e nomeação de ministros 

Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Get%C3%BAlio_Vargas. Acesso em: 19/08/2013. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Get%C3%BAlio_Vargas
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Do Governo Provisório (1930-1934) ao Estado Novo (1937)  
  

A marca do período de 1930 a 1934 foi a centralização de poderes nas mãos de Vargas, com 
a nomeação de interventores, que substituiriam os presidentes de estado (hoje, governadores).  O 
Congresso - que representa o Poder Legislativo, aquele que cria as leis - foi fechado por ordem de 
Vargas. O mesmo ocorreu com as Assembléias Legislativas nos estados e com as Câmaras Municipais. 

Além dessas medidas, podemos identificar, como ações centralizadoras:  
 

A) a criação do Ministério dos Negócios da Educação e Saúde Pública. 
B) a promulgação da Lei da Sindicalização, que submetia os sindicatos ao controle do Estado. 
C) a adoção de medidas de proteção à indústria, dentre elas, o limite à importação de produtos de 
luxo. 

 
Agora, responda!  

Para cada medida centralizadora de Vargas, que listamos acima, podemos usar um princípio que 

resume a sua proposta.  Relacione os itens A, B e C aos conceitos a seguir. 
 

(      ) Protecionismo.    (      ) Trabalhismo controlado.    (      ) Uniformização dos estudos. 

 

Continuando nossa reflexão... 
 

 

        Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Get%C3%BAlio_Vargas. Acesso em: 18/08/2013.  

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Get%C3%BAlio_Vargas
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2)As medidas centralizadoras de Vargas foram muito mal recebidas pela elite de um dos estados 

mais importantes do país, dentre eles, São Paulo. Essa reação transformou-se em uma intensa 

batalha, na verdade, assumiu mesmo os rumos de uma REVOLUÇÃO. O governo de São Paulo 

pretendia, acima de tudo, a volta do país à Constitucionalidade. Cartazes do período chegavam a 

exortar (sugerir fortemente) os paulistas para que rompessem “esta corrente”, marchando “para a 

separação”. 

a) Analise a diferença entre o governo de um presidente que governa um país com respeito a 

uma Constituição e o governo que governa o país sem respeito a uma Constituição? 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

b) Qual dos dois modelos mais se aproxima de uma democracia? Explique. 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 

3) As imagens a seguir revelam os combates no front, entre tropas do governo de Vargas e soldados 

paulistas. 

      
Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Revolu%C3%A7%C3%A3o_Constitucionalista_de_1932. 

Acesso em: 19/08/2013.  

As batalhas não garantiram a vitória de São Paulo. Mas o governo Vargas acabou tendo de recuar: 

era preciso governar em respeito a uma Constituição. Assim, em 1933 foram convocadas eleições 

para a Assembléia Nacional Constituinte. Dentre as mudanças previstas na nova Carta Magna, 

destacamos a seguinte conquista: 

(a) a obrigatoriedade do voto masculino para maiores de 18 anos e a aprovação do voto 

feminino, já em 1932. 

(b) a suspensão do federalismo como forma de governo, apesar de Vargas ter aceitado governar 

com base na Constituição. 

(c) a oferta de ensino primário, secundário e superior gratuito, para brasileiros em idade escolar 

e também para adultos. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Revolu%C3%A7%C3%A3o_Constitucionalista_de_1932
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(d) a convocação imediata de eleições para a presidência, por voto direto, garantindo a Vargas a 

permanência no poder até 1938. 

4)  

Manifesto de maio, 1930, de Luís Carlos Prestes. 

 

Somos governados por uma minoria que, proprietária das terras e das fazendas e dos 
latifúndios e senhores dos meios de produção e apoiada nos imperialismos estrangeiros que 
nos exploram e nos dividem, só será dominada pela verdadeira insurreição generalizada, pelo 
levantamento consciente das nossas populações dos sertões e de nossas cidades. 
 

Contra as duas vigas mestras que sustentam os atuais oligarcas, pois, (sejam) dirigidos 
os nossos golpes. (Essas duas vigas são) a grande propriedade territorial e o imperialismo 
norte-americano. Essas as duas causas fundamentais da opressão política em que vivemos e 
das crises econômicas sucessivas em que nos debatemos.  
 

O governo dos coronéis, chefes políticos, donos da terra, só pode ser o que aí temos: 
opressão política e exploração impositiva. 
 
                           FAORO, Raimundo. Os Donos do Poder. 11. ed., São Paulo: Globo, p. 680, 1995. 

Adaptado. 

 

 

a) No texto, assinado por Luís Carlos Prestes, há a denúncia de uma realidade opressora no 

Brasil de 1930. Identifique as causas dessa opressão. 

__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

b) Retire do texto, uma frase que comprove o poder de comando das oligarquias, mesmo pós-

1930. 

__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

c) Segundo Prestes, qual seria o papel das massas na transformação de uma “realidade 

opressora”? 

__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

5) Mesmo depois de promulgada a Constituição de 1934, Vargas enfrentaria uma série de 

movimentos de resistência interna. Identifique dois deles nas imagens a seguir, através das 

informações que lhes servem de legenda:  
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a) A Aliança Nacional Libertadora (ANL) de Luís Carlos Prestes comandou este movimento, 

com o apoio do Partido Comunista do Brasil e da Internacional Comunista. O objetivo era 

derrubar o governo Vargas. Trata-se do (a) ... 

     

_____________________________________________________________________________ 

 

b) Este movimento era ideologicamente filiado ao fascismo, de Benito Mussolini, na Itália. 
Tinha o apoio das classes mais conservadoras do país e pretendia que o Estado se 
fortalecesse, para impor uma vida pautada na disciplina. Seu símbolo é o SIGMA. Trata-
se do (a) ... 

 
Disponível em: http://www.integralismo.org.br/?cont=888&vis. Acesso em: 19/08/2013. 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

http://www.integralismo.org.br/?cont=888&vis
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Surfando na web...  
Sobre esse período da Era Vargas, caro aluno, 
tornou-se quase mandatório assistir ao filme Olga: 
muitas paixões numa só vida, do diretor Jayme 
Monjardim.  
Você pode assistir a um trecho emocionante do 
filme, em que Olga escreve para Prestes e a filha, 
resumindo sua luta contra as tropas da Ditadura 
Vargas, de quem por fim tornou-se prisioneira, 
deportada para a Alemanha Nazista. Clique em:  
http://www.youtube.com/watch?v=3Qm4uE_hy80 
(Acesso em 18/08/2013).  
 
Da união de Luís Carlos Prestes com Olga Benário, 
nasceu Anita Leocádia. Na ocasião - Olga já estava 
presa em Berlim, na Alemanha -, a irmã e a mãe de 
Prestes pediram à Gestapo, a polícia de Adolf 
Hitler, para que lhe entregassem Anita, ainda uma 
criança de colo. 
 
Hoje, Anita é historiadora e professora. Neste 
vídeo, 
http://www.youtube.com/watch?v=iH6eQ1-bKRE 
(Acesso em 18/08/2013), ela nos conta capítulos 
de uma vida de lutas, resistência e de muita, muita 
paciência frente aos obstáculos. Que tal 
aprendermos História e valores humanos com a 
experiência dessa brasileira notável?  

 

Agora é a sua vez!  

6) Analise, depois de assistir ao segundo vídeo indicado em Surfando na web, a relação existente 

entre o governo Vargas e os regimes autoritários da Europa, neste caso o nazismo, durante a 

Segunda Guerra Mundial. 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

7)Neste espaço, descreva um sentimento que as vidas de Olga, Prestes e Anita deixam para você, 

caro aluno! 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

http://www.youtube.com/watch?v=3Qm4uE_hy80
http://www.youtube.com/watch?v=iH6eQ1-bKRE
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__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

     

Ainda na web... 

Se quiser assistir à segunda e terceira partes da 

entrevista de Anita Prestes, clique, 

respectivamente, em:  

 

http://www.youtube.com/watch?v=Fi1ggMo2vOg 

e em: 

http://www.youtube.com/watch?v=4aJBFwcz4hw 

(Acesso em: 19/08/2013)  

 

 

O Estado Novo (1937-1945)  
 

 Este período foi marcado por medidas de aprofundamento da centralização do poder e crise 

das garantias individuais. Você deve estar se perguntando: o que é isso? As garantias individuais 

fazem parte daquele conjunto de direitos que assegura a liberdade de ir e vir, a liberdade de 

expressão, a liberdade para reunião e discussão de questões políticas, o direito dos cidadãos para a 

formação de partidos políticos. Sempre que esses direitos são cerceados, caro aluno, um povo está 

vivendo uma ditadura. 

 No caso do Estado Novo, vamos analisar mais detalhadamente as seguintes frentes de ação 

do governo Vargas, que muito contribuíram para que ele governasse de forma autoritária: os meios 

de comunicação como instrumentos de aproximação do “pai dos pobres” com a população; a criação 

do Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), como forma de controle social e político; a 

criação das Leis do Trabalho, com a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT). Não podemos deixar de 

lado outra importante característica de seu governo: política de industrialização do país, com foco na 

chamada indústria de base, no contexto do nacional-desenvolvimentismo.  

 Sobre o conceito de nacional-desenvolvimentismo, caro aluno, você consegue pensar em um 

significado para ele? Uma dica: divida o conceito em dois termos, nacional e desenvolvimento. 

Alguma pista para você chegar à resposta? Então, vamos juntos. 

http://www.youtube.com/watch?v=Fi1ggMo2vOg
http://www.youtube.com/watch?v=4aJBFwcz4hw
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 O nacional é um termo que se opõe ao internacional ou ao estrangeiro. Se o capital 

necessário à criação da indústria de base é nacional, então significa que o capital é do próprio país, 

que ele não precisará pedir empréstimos a governos estrangeiros. Quando pedimos empréstimos ao 

banco, pagamos juros, certo? O mesmo ocorre com o governo de um país. Se ele pede empréstimo, 

terá de pagar o valor pedido mais os juros sobre esse valor. Ficou claro? 

 Quanto ao outro termo, desenvolvimentismo, ele se refere à opção do governo Vargas de 

finalmente levar o Brasil à condição de país que produz bens duráveis, indispensáveis ao 

funcionamento de um parque industrial que se queira implementar. A indústria de base envolve 

setores estratégicos essenciais: energia elétrica, aço, petróleo. Depois dessa conquista, então se 

pode fabricar automóveis, pontes, estradas de ferro, navios. Veja como a economia é capaz de 

avançar! 

 Voltando ao conceito de nacional-desenvolvimentismo, Vargas sonhou um Brasil que 

desenvolvesse os setores de base com capital nacional, ou seja, com capital próprio. Será que ele 

conseguiu essa façanha?  

Ao trabalho, caro aluno! 
 

1)  

 

 1937 
 Estação de Madureira, no momento da passagem do trem que inaugurou a tração 

 elétrica, Rio de Janeiro (RJ) 

 Foto: Acervo Arquivo Nacional  

 Crédito: Acervo Arquivo Nacional  
 Disponível em: http://www.brasil.gov.br/linhadotempo/epocas/1937/ditadura-vargas-cria-industrias-

estatais. Acesso em: 19/08/2013.  

 Ao mesmo tempo em que investia em transportes de massa (para transportar muita gente), 

como se pode ver na imagem acima, o governo Vargas criou as seguintes empresas: a Petrobras; a 

Companhia Siderúrgica Nacional (CSN); a Companhia Vale do Rio Doce e a Companhia Hidrelétrica do 

http://www.brasil.gov.br/linhadotempo/epocas/1937/ditadura-vargas-cria-industrias-estatais%20Acesso%20em%2019/08/2013
http://www.brasil.gov.br/linhadotempo/epocas/1937/ditadura-vargas-cria-industrias-estatais%20Acesso%20em%2019/08/2013
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São Francisco. No momento de sua criação, todas elas eram estatais, ou seja, controladas pelo 

Estado.  

 Sua tarefa é preencher a tabela a seguir, com dados atuais sobre essas empresas, 

pesquisando-os na web.  

 Atenção, caro aluno, para um dado importante: o capital de uma empresa pode ser estatal 

(que vem do Estado), privado (que vem de um indivíduo ou de um grupo) ou misto (mistura o capital 

estatal ao privado).   

Empresa Capital Setor de atuação 

 
Petrobrás 

  

Companhia Siderúrgica 
Nacional (CSN) 

  

Companhia Vale do Rio Doce 
 

  

Companhia Hidrelétrica do 
São Francisco  

  

 

2) 

 

A imagem é muito próxima daquelas de outros regimes autoritários que estudamos na unidade 

anterior. Retome este ponto da Unidade 2, onde aparecem as imagens de Stálin, na Rússia, e 

analise as semelhanças entre elas.  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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3) 

 
Disponível em: http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/anos37-

45/DireitosSociaisTrabalhistas. Acesso em: 19/08/2013.  

 

No site,  http://www.guiatrabalhista.com.br/tematicas/clt.htm (Acesso em 19/08/2013), 

pesquise o significado atual dos seguintes direitos:  

 

a) jornada de trabalho:  

____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

b) férias: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

c) período de descanso:  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

d) carteira de trabalho: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

e) salário mínimo nacional (criado em 1940): 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

4)Se pensarmos que a Abolição da Escravidão no Brasil ocorreu em 13 de maio de 1888, com a Lei 

Áurea, e que a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) data de 1943, qual análise podemos fazer da 

realidade de vida e das condições de trabalho dos operários  brasileiros no período?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/anos37-45/DireitosSociaisTrabalhistas
http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/anos37-45/DireitosSociaisTrabalhistas
http://www.guiatrabalhista.com.br/tematicas/clt.htm
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

5)  

 

Observando a imagem, podemos concluir que as cerimônias políticas durante a Era Vargas 

exploravam grandes espaços abertos, o que muito se aproxima das táticas de propaganda do:  

(a) integralismo. 

(b) comunismo. 

(c) nazismo. 

(d) anarquismo.  

6) O Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP) foi criado em 1939. Seu compromisso: controlar 

os meios de comunicação e sua produção- desde panfletos a filmes e programas de rádio - para 

exaltar a figura de Getúlio Vargas. Um dos programas criados pelo governo foi “A Hora do Brasil”. A 

programação durava uma hora.  Faça um resumo dos acontecimentos transmitidos na edição 

disponível em http://www.youtube.com/watch?v=yUqjSAxZjnQ (Acesso em: 19/08/2013).  

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

http://www.youtube.com/watch?v=yUqjSAxZjnQ


 

 89 

7) Se você prestar bem atenção ao texto falado, caro aluno, na mensagem do rádio, você perceberá 

que a linguagem usada é bem diferente da nossa. Ressalte um aspecto da reportagem que contrasta, 

em muito, com a forma atual de descrevermos um fato ou acontecimento.  

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

8)  

 

Disponível em: http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1. Acesso em: 19/08/2013.  

 

No texto, o presidente Getúlio Vargas agradece ao embaixador Oswaldo Aranha a retomada 

do controle social. Identifique no documento, assinado pelo próprio Vargas,um dos setores 

que - mesmo hoje em dia -  compõe o braço armado do Estado.  

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1
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9)  

  

Disponível em: http://www.cbpf.br. Acesso em: 19/08/2013.  

A charge indica três momentos políticos e posições ideológicas assumidas por Vargas. Elas são: 

a) 1937 - _________________________________________________________________ 

b) 1941 - _________________________________________________________________ 

c) 1945 - _________________________________________________________________ 

 

O Regime Populista (1945-1964)  
  

Uma ideia importante para entender o período que vai de 1945 até o Golpe de 1964 é: 

POPULISMO. Você já deve ter ouvido esse termo muitas vezes. Sempre que um político oferece ao 

povo um benefício, com o objetivo de aproximar-se das massas, criando um vínculo político que 

depois poderá se reverter em votos, dizemos que ele é um populista. Do período que vai do governo 

Getúlio Vargas (1950-1954) à presidência de João Goulart (1961-1964), considerado herdeiro político 

de Getúlio, alguns historiadores chamam de Regime Populista.  É esse momento de nossa história 

que estudaremos a partir de agora. 

 Ânimo, está bem? Se você chegou até aqui é porque está indo muito bem em seus estudos 

de História.  

 Em 1945, depois de mais de uma década no poder, Vargas deixa a presidência da República, 

com sede no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro. Assume o general Eurico Gaspar Dutra, que tinha 

longa participação nos eventos recentes, que deram o contorno político da Era Vargas. Dutra foi 

militar do Estado Novo, foi ministro da Guerra e teve um papel fundamental na participação do Brasil 

na Segunda Guerra Mundial.   

 Assim Vargas apresentou o seu sucessor:  

http://www.cbpf.br/
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Brasileiros! O momento não é de nomes, mas de programas 

e de princípios. O General Eurico Gaspar Dutra, candidato do 

PSD, em repetidos discursos e, ainda agora, em suas últimas 

declarações, colocou-se dentro das ideias do programa 

trabalhista e assegurou a esse partido garantia de apoio, de 

acordo com suas forças eleitorais. Ele merece, portanto, o 

nosso sufrágio.  

 

CARONE, Eduardo. A Quarta República (1945-64). São Paulo, 

Rio de Janeiro:  Difel, 1980.  

Agora, reflita! A historiadora Isabel Lustosa, no trecho a seguir, refere-se à posição de Vargas 

em relação a Dutra com a seguinte frase, que o presidente teria dito em 1945: 

 “Meu candidato é Eurico. Mas, se puder trocar uma letra, Eu fico!”.  

(LUSTOSA, Isabel. Histórias de Presidentes. Rio de Janeiro, Petrópolis: 

Fundação Casa de Rui Barbosa/Editora Vozes, p. 113, 1989.) 

Comparando os dois textos, explique as intenções de Vargas ao indicar Dutra para presidente. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Revendo conceitos! 
 

 Você se recorda, caro aluno, de quando estudamos as ideologias do século XIX? Vamos 

retomar o conceito de Liberalismo. Um de seus principais defensores foi Adam Smith, para quem a 

economia deveria funcionar segundo leis próprias, sem a intervenção do Estado. Lembra-se?  

Na década de 1950, a discussão no Brasil, porém, era como industrializar o país. Uma 

proposta seria buscar capital internacional. Um grupo considerava essa decisão - de buscar capital 

nos Estados Unidos e na Europa - um risco muito alto, pois representaria o endividamento do país. 

Para seus defensores, o preço seria baixo, uma vez que o avanço econômico compensaria o 

pagamento das dívidas.  

Contrariamente a essa proposta de solução interna com capital estrangeiro, havia a ideologia 

do Nacionalismo. A idéia era a participação efetiva do Estado, com o uso de capital próprio, sem a 
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tomada de empréstimos externos. Para o grupo Nacionalista, se o Estado assumisse os rumos da 

industrialização, poderia haver desenvolvimento e combate à desigualdade, um problema que 

emperrava o crescimento.  

Depois do rápido governo Dutra, marcado por essas contradições, Vargas volta ao poder, de 

1951 a 1954, para comandar o desenvolvimento da chamada indústria de base. Político habilidoso, 

Vargas defendeu a associação do capital estrangeiro com o capital nacional. O resultado foi a criação, 

como vimos, de indústrias que ainda hoje movem a economia do Brasil, como a Petrobrás, a 

Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) e a Eletrobrás.  

No plano político, porém, Vargas enfrenta forte oposição:  

- muitos ainda se ressentiam da postura autoritária de Vargas durante a Ditadura do Estado 

Novo; 

- outros tantos não olhavam com bons olhos o que consideravam uma excessiva 

aproximação de Vargas com as massas, com o povo; 

- todos se ressentiam da alta da inflação, que em 1954 chegou a 25,86%. 

- mesmo entre os trabalhadores, havia muita insatisfação: houve greves no Rio de Janeiro e 

em São Paulo, no ano de 1953.  

Em plena crise, Vargas escolhe para o Ministério do Trabalho o jovem político gaúcho João 

Goulart, do PTB. A passagem de Jango pela pasta do Trabalho foi mesmo polêmica: em 1954, outro 

ano marcado por greves, ele propôs uma aumento de 100% para o salário mínimo. As reações viriam 

de muitas frentes, inclusive do Exército.  

Os acontecimentos seguintes precipitaram um trágico desfecho: Vargas concede o aumento 

de 100% do salário mínimo para aproximar-se das massas. Para conter a força dos jornais de 

oposição, decide financiar o jornal Última Hora, de Samuel Wainer, seu amigo. Em outro jornal, a 

Tribuna da Imprensa, Vargas encontrava seu principal opositor: o jornalista Carlos Lacerda. Mas 

Vargas teve pouco tempo. 

Em 5 de agosto de 1954, o estopim: o Crime da Rua Tonelero. O jornalista Carlos Lacerda é o 

alvo de um atentado ao chegar a sua casa, em Copacabana, no Rio de Janeiro. Lacerda escapou, mas 

o amigo que o acompanhava, o major da Aeronáutica Rubem Florentino Vaz, foi atingido e morreu. A 

comissão que apurou a responsabilidade pelo atentado concluiu: o culpado era Gregório Fortunato, 

o chefe da guarda pessoal de Vargas no Palácio do Catete, no bairro do Flamengo, no Rio de Janeiro.  

Um trágico agosto, aquele de 1954!  

No dia 24, os jornais anunciavam:  
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Disponível em: www.brasilcultura.com.br. Acesso em: 20/08/2013. 

Ao trabalho, caro aluno! 
 

1) Ao povo, a quem se dirigia em tom pessoal, Vargas contou sua versão sobre os trágicos 

acontecimentos:  

Carta Testamento 
Getúlio Vargas 

 

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, 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. 
 

Sigo o destino que me é imposto. Depois de decênios de domínio e espoliação dos grupos 
econômicos e financeiros internacionais, fiz-me chefe de uma revolução e venci. Iniciei o trabalho de 
libertação e instaurei o regime de liberdade social. Tive de renunciar. Voltei ao governo nos braços 
do povo. A campanha subterrânea dos grupos internacionais aliou-se à dos grupos nacionais 
revoltados contra o regime de garantia do trabalho. A lei de lucros extraordinários foi detida no 
Congresso. Contra a justiça da revisão do salário mínimo, desencadearam-se os ódios. Quis criar 
liberdade nacional na potencialização das nossas riquezas, através da Petrobrás e, mal começa esta a 
funcionar, a onda de agitação se avoluma. A Eletrobrás foi obstaculada até o desespero. Não querem 
que o trabalhador seja livre.  

 (...)  
 

http://www.brasilcultura.com.br/
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Tenho lutado mês a mês, dia a dia, hora a hora, resistindo a uma pressão constante, 
incessante, tudo suportando em silêncio, tudo esquecendo, renunciando a mim mesmo, para 
defender o povo, que agora se queda desamparado. Nada mais vos posso dar, a não ser meu sangue.  
 

Escolho este meio de estar sempre convosco. Quando vos humilharem, sentireis minha alma 
sofrendo ao vosso lado. Quando a fome bater à vossa porta, sentireis em vosso peito a energia para 
a luta por vós e vossos filhos. Quando vos vilipendiarem, sentireis no pensamento a força para a 
reação. Meu sacrifício vos manterá unidos e meu nome será a vossa bandeira de luta. Cada gota de 
meu sangue será uma chama imortal na vossa consciência e manterá a vibração sagrada para a 
resistência. Ao ódio respondo com o perdão. 
 
(...) Lutei contra a espoliação do Brasil. Lutei contra a espoliação do povo. Tenho lutado de peito 
aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não abateram meu ânimo. Eu vos dei a minha vida. Agora vos 
ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e 
saio da vida para entrar na História. 

(Rio de Janeiro, 23/08/54 - Getúlio Vargas) 
 

a) Identifique as “forças e os interesses contra o povo”, que Vargas enumera em sua Carta.  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

b) Analise, comentando e citando trechos da Carta, a forma pessoal com que Vargas se dirigia 

ao povo. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

De volta ao texto principal... 

 Uma carta emocionante, se me permitem qualificá-la. Até hoje sua autoria e interpretação 

estão cercadas de mistérios. Terá sido escrita no dia do suicídio? Terá sido alterada pela propaganda 

do governo após o suicídio? Vargas a ditou? Redigiu-a de próprio punho? Tudo, enfim, polêmico 

como o próprio Vargas: pai dos pobres e o presidente que prendeu Prestes, um dia seu amigo, e 

enviou Olga para os campos de concentração. O chefe de Estado que venceu as Oligarquias, mas que 

depois se fez um ditador. 
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Por isso, eu insisto, caro aluno:  
História é vida! A minha, a sua, a de todos nós! Cheia de riquezas e contradições. 
  

 Com o suicídio de Vargas, assume o seu vice-presidente Café Filho. Foi um rápido mandato, 
sucedido pela eleição do então governador de Minas Gerais Juscelino Kubitschek. Mais um governo 
às voltas com os avanços no setor industrial, os anos JK (1956-1961) tiveram como marca o nacional-
desenvolvimentismo!  

Imagem marcante da vitória de JK nas urnas. 

 

 Disponível em: http://www.memorialjk.com.br/pt/#!feature-home. Acesso em: 19/08/2013. 

 No plano econômico, ficou famoso o Plano de Metas, os chamados 50 Anos em 5! Com ele, o 

governo propunha um aumento da intervenção do Estado na economia, um pacote de medidas de 

incentivo à indústria, tanto para empresários nacionais quanto para os estrangeiros que quisessem 

se instalar no Brasil.  

  

“Esse ideal desenvolvimentista foi consolidado num conjunto de 30 
objetivos a serem alcançados em diversos setores da economia e 
tornou-se conhecido como Programa ou Plano de Metas. Na última 
hora, o plano incluiu mais uma meta, a 31a, chamada de 
metassíntese: a construção de Brasília e a transferência da capital 
federal, o grande desafio de JK. Não se pode dizer que essa fosse a 
primeira experiência de Juscelino de governar com base num plano 
de desenvolvimento. Guardadas as devidas proporções, como 
governador de Minas Gerais de 1951 a 1955, JK já tinha eleito o 
binômio energia e transportes como metas de desenvolvimento 
para a sua gestão.” 

Por Suely Braga da Silva In:  
http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/JK/artigos/Economia/PlanodeMetas 

(Acesso em: 20/08/2013) 

http://www.memorialjk.com.br/pt/#!feature-home
http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/JK/artigos/Economia/PlanodeMetas
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Vejamos em imagens os feitos que traduzem os anos de governo do presidente Bossa Nova, 

assim chamado pelo compositor Juca Chaves, por seu espírito jovem e empreendedor: 

 

A interiorização da Capital, do Rio de Janeiro para Brasília  

  
Disponível em: http://www.colegioweb.com.br/. Acesso em: 20/08/2013. 

 
A indústria automobilística e de bens de consumo  

1956 
Linha de montagem do KARMANN-GHIA da Volkswagen  

Foto: Portal Brasil  

Crédito: Arquivo Nacional  
 

 

Disponível em: http://www.brasil.gov.br/linhadotempo/epocas/1956/industria-automobilistica. Acesso em: 

20/08/2013.  

http://www.colegioweb.com.br/
http://www.brasil.gov.br/linhadotempo/epocas/1956/industria-automobilistica
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Inflação e dívida externa 

Entre o sonho e a realidade  

Com JK na Presidência, o Brasil 

explodiu em crescimento, mas a 

conta da irresponsabilidade fiscal 

dos anos dourados veio depois na 

forma de inflação e déficit (dívida) 

público. 

Disponível em: 
http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epo

ca/0,,EDR72824-6014,00.html. 
 Acesso em: 20/08/2013. 

 

 

 

Surfando na web... 

Sabemos, caro aluno, que música é questão de gosto, 

de temperamento. Mas será que ela tem época? Ou 

será que a boa música é universal, está em qualquer 

espaço-tempo? Acredito que sim e, por isso, lhe faço 

este convite. Visite a Rádio Anos Dourados, para ouvir 

canções dos anos de 1950 e 1960. Essa experiência 

musical vai levar você aos salões de baile de um Brasil 

que sonhava ser grande.  

http://www.radioanosdourados.com/. Acesso em: 

20/08/2013.  

 

Agora, reflita!   

1)A visão e o legado de JK (Revista Época)  

Foi o melhor dos tempos. Foi o pior dos tempos. A era da sabedoria. A era da tolice. Foi a 

primavera da esperança. Foi o inverno do desespero. Tínhamos tudo diante de nós. E nada 

tínhamos diante de nós. Caminhávamos todos rumo ao paraíso. Ou direto para o inferno. A 

nenhum outro período da História brasileira as palavras de Charles Dickens se aplicam com 

tamanha propriedade quanto ao governo de Juscelino Kubitschek de Oliveira, de 1956 a 1961.  

http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EDR72824-6014,00.html
http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EDR72824-6014,00.html
http://www.radioanosdourados.com/
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Desde a terça-feira passada, 25 milhões de brasileiros têm acompanhado a minissérie da TV 

Globo JK, com José Wilker na pele do presidente que - para o bem ou para o mal - mudou o 

rosto do país. Era um Brasil que levantava pela primeira vez a Copa do Mundo e se descobria 

nos gols de Pelé e Garrincha, nas melodias de Tom e Vinícius, no cinema novo e na 

arquitetura de Niemeyer.  

De um matagal no Planalto, erguia-se Brasília. A indústria automobilística acelerava a 

industrialização, e o brasileiro recebia o maior salário mínimo da História. Mas também era 

um país em que a inflação fugia do controle, grassava a irresponsabilidade fiscal, a dívida 

pública crescia e o Estado se arrogava o papel de condutor da economia. O melhor retrato dos 

anos JK está expresso nos maiores sucessos musicais da época: o sonho de "Chega de 

Saudade" e a desilusão de "Meu Mundo Caiu".  

Disponível em: http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EDR72824-6014,00.html. Acesso em: 
20/08/2013 (Adaptado).  

a)Cite, a partir do texto, três conquistas sociais, políticas ou econômicas do governo JK.  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

b)Enumere três problemas da política econômica de JK indicados no texto.  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

c) Com base em suas respostas anteriores, analise as perdas e os ganhos do Brasil no governo 

JK. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

2)O período de Governo de JK ficou conhecido como “Anos Dourados”.  A partir do que você 

estudou acerca do período, é possível afirmar que foram “anos dourados” para todos? Justifique 

sua resposta.  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EDR72824-6014,00.html
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Surfando na web... 

Fica aqui um convite: visite o Memorial JK e 

embarque, de plano, em um voo espetacular 

sobre a Esplanada dos Ministérios, em Brasília. 

Muitos dos traços arquitetônicos da cidade, 

caro aluno, você será capaz de reconhecer, 

pois eles fazem parte também de nossa 

cidade, Niterói.  São do arquiteto Oscar 

Niemayer. No mais, visite as salas, leia os 

documentos, enfim, trace o roteiro virtual de 

sua visita.  

http://www.memorialjk.com.br/pt/. Acesso 

em: 19/08/2013.  

Carpe diem! 

 

 Em 1960, o presidente Bossa Nova perdia a presidência da República para o ex-governador 

de São Paulo e candidato da UDN Jânio Quadros.  Não se conhece a frase que JK teria pronunciado 

no momento, mas sabemos que ele teve um propósito para o Brasil. E que sobre esse destino 

sonhado para a nação, afirmou: “Não me arrependo do que fiz, não me arrependo de ter levado em 

consideração o interesse de preservar o nosso dia de amanhã – o futuro da Pátria Brasileira”.  

Agora, reflita! 
 

 O governo de Jânio Quadros foi marcado por medidas consideradas polêmicas. Vamos ver 

uma por uma, mas o significado delas quem dará é você. 

a)Congelamento de salários.   

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

b)Limite de acesso ao crédito.  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

c)Desvalorização da moeda. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

d)Restrição da remessa de lucros ao exterior. 

http://www.memorialjk.com.br/pt/
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 A austeridade(rigidez) com que Jânio cuidava das questões internas levou-o a comandar uma 

campanha que ficou famosa na História do Brasil: a promessa de varrer a corrupção do país. Na 

ocasião, muitos brasileiros saíam às ruas com uma vassoura na mão para comemorar a vitória de 

Jânio. O povo então sonhava com uma política ficha limpa, algo que somente há pouco nossa 

sociedade conseguiu transformar em lei. Você conhece a Lei da Ficha Limpa, não é? 

 

Disponível em: http://gazetaonline.globo.com/_conteudo/2011/08/noticias/a_gazeta/politica/943512-janio-

quadros-50-anos-depois-da-renuncia.html. Acesso em: 19/08/2013.  

  

No plano das relações políticas com outros países - a chamada política externa -, Jânio 

praticou a Política Externa Independente (PEI). Ou seja, não aceitou ter de obedecer às decisões do 

governo dos Estados Unidos para a América Latina. Assim, reatou as relações diplomáticas do Brasil 

com dois países comunistas - Cuba e China. Em 1961, condecorou Che Guevara, um dos líderes da 

Revolução Cubana, com a Ordem do Cruzeiro – a mais alta condecoração que o governo brasileiro 

atribui a estrangeiros.  

http://gazetaonline.globo.com/_conteudo/2011/08/noticias/a_gazeta/politica/943512-janio-quadros-50-anos-depois-da-renuncia.html%20Acesso%20em%2019/08/2013
http://gazetaonline.globo.com/_conteudo/2011/08/noticias/a_gazeta/politica/943512-janio-quadros-50-anos-depois-da-renuncia.html%20Acesso%20em%2019/08/2013
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Jânio recebe Che: o gesto revela o não alinhamento de seu governo com os EUA. 

Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/J%C3%A2nio_Quadros . Acesso em: 19/08/2013. 

 

Oficina de História 
 

 Agora, caro aluno, você é o historiador! Sendo assim, é você quem vai nos contar o desfecho 

do governo Jânio Quadros, depois dessa aproximação com o Comunismo em plena Guerra Fria. 

  Imagine-se em um arquivo público, pesquisando sobre o governo Jânio Quadros. Dentre os 

documentos, está este. Você tem de decifrar a letra do presidente para saber do que se trata.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/J%C3%A2nio_Quadros
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Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/J%C3%A2nio_Quadros. Acesso em: 19/08/2013. 

a) Transcreva aqui o conteúdo do bilhete:  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/J%C3%A2nio_Quadros
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b) O que ele revela sobre o governo Jânio Quadros? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 No vídeo a seguir, você poderá ampliar seus conhecimentos acerca da repercussão da 

transição dos governos Jânio-Jango. E que culminaram com o Golpe Militar de 1964!  

 

Surfando na web... 
 
Clique em: 
 http://www.youtube.com/watch?v=CSLbpQ_Q_AA  
(Acesso em 19/08/2013) e aprenda mais sobre esse 
período de nossa história. O programa da TVE “De 
lá pra cá” analisou, em 2011, o que aquele 25 de 
agosto de 1961 representou para os brasileiros. 

Fica a dica!  
 

 

De volta ao texto principal ... 

 Dado o fato histórico que você “descobriu” ao interpretar o documento acima, temos 

a chegada ao poder de um herdeiro político de Getúlio Vargas: o vice-presidente João 

Goulart. No momento em que Jânio deixa o poder - esperando uma reação popular por sua 

permanência, mas que nunca houve -, Jango estava em visita oficial na China. Por isso, 

assumiu o poder o então presidente da Câmara dos Deputados Ranieri Mazzilli.  

 A estada de Jango na China deixou um espaço aberto para que forças políticas 

conservadoras, setores do empresariado e as Forças Armadas se movimentassem para 

impedir sua posse. Afinal, ainda estava na memória dos representantes desses setores um 

Jango que promovera polêmica ao propor 100% de aumento do salário mínimo, quando era 

Ministro do Trabalho de Vargas.  Lembra-se?  

 Por isso, em meio à forte tensão, o Congresso Nacional aprovou a emenda que 

implantou o Parlamentarismo no Brasil. Em 1963, seria realizado um plebiscito - consulta 

popular - para saber se o povo queria Jango presidente.  No Parlamentarismo, a política fica 

http://www.youtube.com/watch?v=CSLbpQ_Q_AA
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nas mãos dos representantes do Poder Legislativo. O presidente, no caso Jango, tem sua 

ação política limitada.  

 Nas urnas, Jango venceu: 75% dos que participaram do plebiscito optaram pelo 

Presidencialismo. Isso significava a posse, afinal, de Jango à frente do país. As medidas 

adotadas por Jango suscitariam desconfianças acerca de uma possível aproximação do 

presidente com o chamado “perigo vermelho”, ou seja, com o Comunismo.  

 

 

Disponível em: www.jblog.com.br. Acesso em: 20/08/2013. 

 Era 19 de março de 1964. Meio milhão de brasileiros foi às ruas contra o governo. O grupo 

era formado por pessoas da classe média, pela burguesia ligada à indústria, segundo pesquisadores, 

apoiados por grandes proprietários rurais e por setores da Igreja. O que eles queriam: pediam a 

intervenção dos militares para afastar João Goulart. E conseguiram: em 31 de março de 1964, Jango 

é deposto. Deposto, segue para o exílio. A presidência do Brasil a partir de então, e até o ano de 

1985, ficou sob o mando das Forças Armadas.  

http://www.jblog.com.br/hojenahistoria.php?itemid=26196
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Unidade 5 - Últimas palavras ...Ditaduras na América Latina 
 

 Você já ouviu falar da Operação Condor, caro aluno? O Condor é uma ave de rapina. 

Curiosamente, emprestou seu nome a uma ação conjunta de países da América Latina contra os 

chamados representantes do “Perigo Vermelho”. Isso mesmo, caro aluno: a Operação Condor. Criada 

em 1975, foi uma aliança entre órgãos de repressão política do Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai, 

Bolívia e Brasil. Inicialmente, o objetivo era a troca de informações entre esses governos. Com o 

tempo, a Condor passou a prender, torturar e matar os que eram considerados inimigos do regime 

militar, instaurado em 1964, com a queda de Jango. Nos países vizinhos - Uruguai, Paraguai, 

Argentina e Chile - a ditadura também havia sido instaurada. Isso explica em boa parte o 

colaboracionismo entre os governos na ocasião.  

Vamos estudar, agora... 

AS FASES DA CONDOR 

No momento da montagem da Operação Condor e durante toda sua atuação, a política 
externa norte-americana já estava, ou deveria estar, sob influência do governo do presidente Jimmy 
Carter, que tinha como plataforma eleitoral a questão dos direitos humanos. 

Publicamente, Carter fez a condenação moral dos governos ditatoriais. Contudo, 
incrementou a indústria bélica norte-americana e estava ciente, conforme demonstram os 
documentos da CIA, das operações da Condor.  
  

Em 28 de setembro de 1976, um telegrama enviado por um agente secreto do FBI, relatava o 

modus operandi (a forma de agir) da Condor. Veja isso na tabela a seguir: 

 

 

Primeira fase 

 

 

1) Formação de um banco de dados acerca da 

subversão. Foram criados códigos que 

impedissem a compreensão da mensagem 

caso ela fosse interceptada por algum 

membro estranho à Operação.  

 

2) Troca de informações durante a realização 

de diversas conferências relacionadas à 

inteligência entre os países participantes da 

Condor. 

 

3) Adidos militares tornaram-se figuras 

fundamentais, porque, usando a mala 

diplomática, podiam fornecer informações 
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sobre presos políticos ou exilados. 

 

 

Segunda Fase 

 

 

 

Demonstra a existência de ações conjuntas 

em território dos países membros da Condor - 

Brasil, Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai. 

As pessoas eram retiradas das prisões ou de 

suas casas na maioria das vezes à noite para 

não chamar a atenção. Ao serem colocadas 

no carro, eram encapuzadas para não 

reconhecerem o caminho.  Muitas eram 

assassinadas nas fronteiras e jogadas nos rios 

da bacia do Prata. 

 

 

Terceira Fase 

 

 

Tinha como objetivo formar equipes que 

atuassem em qualquer parte do mundo no 

combate aos “inimigos”. Atentados podiam 

ocorrer, inclusive na Europa, indicando as 

várias Ramificações do voo do Condor.  

 

 

 

Surfando na web... 

 

Neste link:  

http://www.youtube.com/watch?v=XZ11FsyzAS0(Acesso em: 19/08/2013), 

 você terá acesso a quatro reportagens especiais sobre a Operação Condor. Para cada 

uma delas, haverá uma pergunta a seguir a ser respondida. Assista a tudo com muita 

atenção e bom trabalho! 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=XZ11FsyzAS0
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Ao trabalho final de nossa caminhada pelo século XX! 
 

1) O que foi a Operação Condor e quais países estavam envolvidos?  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

2) Qual o papel do Brasil na Operação Condor? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

3) Explique o destino daquelas pessoas que eram contra os regimes autoritários em vigor na 

América Latina durante os anos 1960 a 1980. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4) Qual relação os estudiosos estabelecem entre a morte do presidente João Goulart e a 

Condor? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

5) Como o tema está sendo tratado hoje em dia!! Discuta com base no trecho final do vídeo!! 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Avaliação Final 
 Estudamos tantos temas! Passeamos por tantos lugares e tempos! Aprendemos tanto sobre 

a vida de nossa gente e de outros povos.  No quadro a seguir, de forma livre, você deverá colar 

imagens acerca dos temas que mais lhe impressionaram ao longo dessa nossa longa conversa sobre o 

breve século XX. Depois, para que a gente entenda o que você quis dizer com essas escolhas, por que 

um tema ou outro foi considerado importante, escreva um breve texto explicativo.  

Antes do fim, caro aluno, parabéns pela 
caminhada. Esperamos que ela tenha sido rica 
como a vida deve ser: cheia de desafios, 
repleta de significados, movida por sonhos e 
esperanças e, acima de tudo, humana, 
demasiadamente humana. 

Até a próxima! 
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IMAGENS DO SÉCULO XX 

      Por _____________________________ 
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TEXTO SOBRE AS IMAGENS SELECIONADAS POR VOCÊ:  

______________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 



 

 111 

BIBLIOGRAFIA 

AARÃO REIS FILHO, Daniel. (Org.); FERREIRA, J. (Org.); ZENHA, C. (Org.). História do Século XX. 1. ed. 

Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000. 

BRAICK, Patrícia Ramos. Estudar História: das origens do homem à era digital. São Paulo: Moderna, 
2011. 

DIMOULIS, Dimitri. O Caso dos denunciantes invejosos: introdução prática às relações entre direito, 
moral e justiça/Dimitri Dimoulis. 4. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007.  

FAORO, Raimundo. Os Donos do Poder. 11. ed., São Paulo: Globo, 1995. 

FERREIRA, Jorge Ferreira; DELGADO, Lucília de Almeida Neves (Org.). O Brasil Republicano: o tempo 
do liberalismo excludente. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, v. 1 , 2003.  

______. O Brasil Republicano: o tempo do nacional-estatismo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 

v.2, 2003.  

______. O Brasil Republicano: o tempo da experiência democrática. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, v. 3, 2003. 

______. O Brasil Republicano: o tempo da ditadura. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, v. 4, 2003.  

 HOBSBAWN, Eric. A Era do Capital (1848-1875).  São Paulo: Editora Paz e Terra, 1977. 

_____________. A Era das Revoluções (1789-1848). São Paulo: Editora Paz e Terra, 1962. 

_____________. A Era dos Impérios.(1875-1914). São Paulo: Editora Paz e Terra, 1988. 

_____________.A Era dos Extremos: o breve século XX. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. 

 

Sites Pesquisados: 

http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/anarquismo/anarquismo-no-brasil.php 

http://www.slavevoyages.org/tast/assessment/intro-maps.faces.www.pt.wikipedia.org 

http://www.studium.iar.unicamp.br/africanidades/koutsoukos/3.html 

http://wesleymarques1.blogspot.com.br/2011/10/economia-politica-forcas-produtivas.html 

www.movimentonn.org  

http://www.youtube.com/watch?v=HRBvTNtvk1o   

www.portaldoprofessor.mec.gov.br 

http://litci.org   

https://www.youtube.com/watch?v=ZRuIXArOHT 

www.educadores.diaadia.pr.gov.br 

http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/anarquismo/anarquismo-no-brasil.php
http://www.slavevoyages.org/tast/assessment/intro-maps.faces
http://pt.wikipedia.org/wiki/Portal:Anarquia/Imagem_selecionada/1_a_40
http://www.studium.iar.unicamp.br/africanidades/koutsoukos/3.html
http://wesleymarques1.blogspot.com.br/2011/10/economia-politica-forcas-produtivas.html
http://www.movimentonn.org/jornal/noticia/editorial/2254
http://www.youtube.com/watch?v=HRBvTNtvk1o
http://www.portaldoprofessor.mec.gov.br/
http://litci.org/
https://www.youtube.com/watch?v=ZRuIXArOHT
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/


 

 112 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Utopia_(livro) 

www.vanguardapopular.com.br 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Mural_del_Gernika.jpg 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial 

 www.grabois.org.br 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Francisco_Fernando_da_%C3%81ustria-Hungria 

http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XX 

http://clionainternet.wordpress.com/2011/09/03/tio-sam-quer-voce-propagandas-de-
recrutamento-da-i-guerra-mundial/ 

www.ieper.wikispaces.com 
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Florence_Owens_Thompson 

http://www.revistadehistoria.com.br/secao/artigos/o-new-deal-by-vargas 
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https://www.youtube.com/watch?v=K5AeWszY5Xw 
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http://www.hrono.ru/biograf/bio_m/mussolini_bse.php 
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life 
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Respostas Sugeridas – Atividades do Caderno Pedagógico 

Unidade 1– República Velha? De onde vem esse nome? 
 
Arrumando suas idéias... 

 

1) Complete a tabela com a paisagem histórica do Império 

Sistema Econômico  

  

 

Agroexportador, baseado em um 

latifúndio monocultor. Ou seja: 

grande propriedade, dedicada ao 

plantio de um produto principal. 

Mantinha agricultura de 

subsistência, para atender às 

demandas internas. 

 

Regime de trabalho  

 

 

Escravista.  

 

Acesso à propriedade da terra 

 

 

Excluía os escravos. A Lei de Terras 

de 1850 transformou a terra em 

mercadoria. Com isso, ao ocorrer a 

Abolição em 1888, os ex-escravos 

não tinham recursos para adquirir 

terras.  

Sistema de Governo   

 

 

Monárquico. A Constituição de 1824 

estabelece quatro poderes: o 

Legislativo, o Executivo, o Judiciário 

e o Moderador. O Poder Moderador 

era uma prerrogativa do Império do 

Brasil. Na prática, assegurava 

grandes poderes ao imperador. 

 

Cidadania 

 

O voto era censitário. O direito a 

votar mantinha relação direta com a 

renda anual do eleitor. Além desse 

limite à prática da cidadania, as 

mulheres não tinham direito a voto, 

o que somente foi garantido no 

Brasil em 1932.   
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2)  
Resposta: Como o voto era aberto, as autoridades locais podiam controlar a escolha dos 

candidatos pelos eleitores. O cabresto é um instrumento usado nos animais, para que ele não 

desvie o olhar, concentrando-se na direção que o seu condutor lhe quer dar. O sistema de 

mandonismo local agia dessa forma: controlando a decisão do eleitor, sob penas de retaliação.  

3) Resposta: Como argumentos, o aluno deverá citar os movimentos rurais e urbanos. 
 
4)  
Resposta: Como aspecto positivo, ressalta-se a modernização da cidade. Como negativo, a 
destruição de sociabilidades populares nos bairros centrais do Rio de Janeiro e a sua transferência 
para bairros periféricos.  
 
5)  
Resposta: O aluno deverá ser capaz de concluir que o Rio de Janeiro do início do século XX vivia das 
contradições da luta de classes no meio rural - entre latifundiários e a parcela da população que 
não tinha acesso à propriedade da terra. Nas cidades, o controle do governo sobre a vida privada 
também provocou reações, como se pode ver na Revolta da Vacina. Por outro lado, havia a Belle 
Époque, que promovia novas sociabilidades, como o cinema, os cafés, os espetáculos musicais.  
 
6)  
Resposta: Pessoal. Uma questão, no caso de Niterói, são os contrastes dos bairros, das 
comunidades. O aluno poderá ressaltar a questão da musicalidade, das festas populares, como 
também da dificuldade de acesso a serviços básicos, indicando também conhecimentos acerca da 
violência.  
 
7) Resposta: Preencher o quadro com as imagens do cangaço: resposta livre, do aluno. 
 

Unidade 2 – O Capitalismo em crise: guerra, revoluções e 

totalitarismos  

Ideologias do século XIX 
 
 

I) Resposta: O aluno deverá contrapor a ideia de Adam Smith a uma visão crítica que 
reconhece o sujeito como um ser histórico, que é influenciado pela história - no sentido de que 
herda culturas, tradições, modos de fazer política, por exemplo -, mas ao mesmo tempo é capaz 
de influenciar os fatos - com o exercício da cidadania.  

 
 

II) Resposta:  
 

(  B ) ESCOLAS MUNICIPAIS  (  A  ) APARTAMENTO (B   ) PRAÇA PÚBLICA  (A  ) AUTOMÓVEL 

(  B ) PETRÓLEO                    ( B  ) PRAIAS              (  B  ) PONTES E RODOVIAS 
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III) (   X  ) CARTEIRA DE IDENTIDADE       (  X   ) BOLETINS ESCOLARES (  X   ) BILHETE ÚNICO  
(     ) CHAVES DE CASA  ( X  ) CARTÕES DE CRÉDITO 

 

IV) Resposta: o aluno deverá ser capaz de demonstrar que, a partir dos dados desses 

documentos, os governos controlam o nosso ir e vir. São capazes também de identificar 

nossos comportamento e hábitos, tanto como cidadãos quanto como consumidores. 

Assim, a carteira de identidade revela os negócios que fazemos; os boletins escolares, 

nosso desempenho; o Bilhete Único, nossos trajetos e horários. Os cartões de créditos 

nossos gostos, nossa capacidade de consumo. O cruzamento desses dados pode, em 

alguns casos, revelar nossas ideias, visões de mundo, nossa adesão a uma ou outra 

ideologia.   

Os Socialismos  

Agora, é a sua vez:  

Resposta: O aluno poderá citar as escolas públicas, os hospitais. Poderá citar também os 

programas sociais, sejam dos municípios, dos estados e da União.  

Ao trabalho, caro aluno! 
Resposta: A imagem retrata a vida em uma aldeia indígena, em uma pequena cidade e nas 
fábricas. Temos, na relação entre essas etapas de organização das sociedades, uma crítica ao fato 
de que o Capitalismo nos tirou a liberdade inicialmente vivida, nos levando à formação para o 
trabalho nas escolas até finalmente nos tornarmos operários nas fábricas.  
 
I)( X  ) PRODUÇÃO EM MASSA.   ( X ) LINHA DE PRODUÇÃO.  (   ) LIBERDADE DE HORÁRIO DE 
TRABALHO. ( X  ) UNIFORMIZAÇÃO.   (  X  ) CONTROLE SOBRE O CORPO DO TRABALHADOR.               
(     ) DIREITO DE GREVE. 
 
II)   
Resposta: o aluno deverá marcar com um (X) a prancha Jean Baptiste Debret (em sentido horário, 
a quarta imagem).  
 
III) ( X ) R$ 35.910,00   (    ) R$ 35.850,00  (   ) R$ 35.457,00  (    ) R$ 35.620,00 (    ) 35.111,00 

Resposta: O aluno deverá diminuir a riqueza produzida por João, diminuída do valor que lhe é pago 

de salário. Observe, caro professor, que - se for o caso - poderemos problematizar essa questão, 

inserindo no cálculo do valor da mais valia os impostos e os demais custos de manutenção das 

empresas pelo empresário. Isso representará uma diminuição dos ganhos com a mais-valia pelos 

donos do meio de produção. Fica ao seu critério, após este primeiro cálculo inicial, proposto pelo 

problema, avançar nessa problematização.  

IV) Resposta: o objetivo desta questão é levar o aluno a ser capaz de aplicar o conceito de luta de 

classes em diversos momentos da história. No caso, optamos pela questão da escravidão. Assim, o 
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aluno deverá identificar a escrava e a filha - ou filho - da elite, que lhe entregava os cuidados das 

crianças.  

V) (  A ) CAPITALISMO.  

( B  )  SOCIALISMO UTÓPICO. 

( B  ) SOCIALISMO CIENTÍFICO.  

( A  )  ANARQUISMO. 

VI)  

a) Resposta: No município de Palmira, no Paraná.  

b) Resposta: Jornais, revistas, livros e panfletos.  

c) Resposta: a organização de sindicatos, a convocação de greves.  

d) Resposta: Dentre as ideias, estão a organização sindical autônoma, a extinção do Estado, da 
Igreja e da propriedade privada. 

A Revolução Russa, o socialismo na prática 
 

I) (    ) COMPETITIVIDADE (    ) SUBORDINAÇÃO (  X  ) SUPREMACIA (    ) PROXIMIDADE (     ) 

ALIENAÇÃO 

II) a) (   ) TRABALHADOR  RURAL   (    ) PROPRIETÁRIO (    ) BURGUESIA (  X   ) OPERARIADO 

(   ) DONOS DOS MEIOS DE PRODUÇÃO 

b) Resposta: o setor de transportes. 

c) Resposta: a imprensa livre tem o papel de retratar os movimentos sociais, mantendo a 

população informada acerca dos acontecimentos. A regra diz que o repórter sempre deve 

ouvir os relatos de representantes dos dois lados da questão.  Em muitos casos, porém, a 

imprensa assume posições. Por isso, é importante o professor trabalhar com o aluno a 

ideia de que a imprensa muitas vezes está subordinada a grupos de poder. Justamente por 

isso, os movimentos sociais costumam desenvolver seus próprios veículos de informação, a 

chamada imprensa alternativa. Hoje, com as redes sociais, a possibilidade de “panfletar” 

online, em nome de uma causa, tornou-se ainda mais comum. Na internet, o número de 

blogs é outra ferramenta fundamental.  

d) Resposta: “(...) os Sovietes de deputados operários funcionavam realmente como um 

novo poder de Estado. Infelizmente, estes períodos foram demasiado breves, as ‘vitórias’ 

demasiado fracas e demasiado isoladas.” 

 

III) A)  a) a conquista da igualdade de direitos com os homens. 
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IV) A e B) Respostas: o aluno deve ser capaz de identificar elementos que aproximam a 

população - no caso, especificamente os jovens - do chefe político. A ideia do diálogo 

pessoalizado, direto, orientando aqueles que serão o futuro da nação, também pode ser 

ressaltado. O aluno também poderá fazer uma comparação entre essa postura do líder 

e imagens atuais.  

V) Resposta: socialismo científico. A Revolução Russa pôs em prática as ideias defendidas pelo 

socialismo de que ao Estado cabe o controle dos meios de produção.  

A Primeira Guerra Mundial  
 

1) Resposta livre. O aluno poderá utilizar-se de observações pessoais acerca do conflito, mas é 

importante que ele apresente um senso crítico acerca dos horrores de uma guerra. Seja um 

conflito como esse, de porte mundial, sejam os conflitos urbanos da atualidade.  

2) A) Resposta: O aluno deverá refletir sobre os prós e contras do uso da tecnologia. No caso 

das guerras, serve para a destruição e as disputas por poder. No caso das minas, serve para 

salvar vidas. O aluno poderá avançar em suas reflexões, concluindo que a ética deverá ser 

levada em consideração em toda ação do homem.  

B) Resposta: Além da destruição de riquezas materiais - escolas, hospitais, pontes e outros 

serviços - o aluno deverá ressaltar as perdas em vidas humanas. Em alguns conflitos, são 

milhares. Em outros, são milhões.  

C) Resposta: O aluno deverá destacar a informação do texto, que nos informa que 42 civis - 

ou seja, aqueles que não são militares - morrem ou são feridos e/ou mutilados todos os 

meses no Afeganistão, vítimas das minas terrestres.  

 

3) Resposta livre.   

4) Resposta: O aluno deverá demonstrar sensibilidade acerca das consequências letais do uso 

de armas químicas em guerras. Em uma resposta ampliada, revelando interesse por 

questões da atualidade, o aluno poderá citar o caso da Síria, cujo governo está sendo 

acusado de ter usado armas químicas contra civis. Nos jornais, estão estampadas as 

reações do governo dos Estados Unidos, que ameaçam atacar o país em represália ao uso 

de armas químicas, que são consideradas armas de destruição em massa.  

5) Resposta: O aluno deverá ser capaz de compreender que a política de alianças aumenta o 

potencial bélico da Primeira Guerra Mundial, uma vez que o ataque a um país implica que 

os demais partam em sua defesa, ou seja, como em um jogo de dominó, se uma peça cai, 

as demais vão sendo sucessivamente afetadas.  

 

 

 



 

 118 

O Pós-Primeira Guerra Mundial: a Crise de 1929 e seus 

desdobramentos 
 

1)A) Resposta: a imagem está vendendo um padrão de vida americano, o chamado 

American Way of Life. O aluno deverá ressaltar que esse estilo ressalta o consumo 

como fundamental para a felicidade.  

B) Resposta: a mulher deve ser sempre muito linda, vestindo grifes e marcas de 

grandes lojas. Em casa, deve ser capaz de administrar todas as tarefas muito bem, até 

porque conta com a então novidade dos aparelhos elétricos domésticos. O marido 

aparece na imagem como aquele que ora proporciona tudo isso, ora é beneficiado pelo 

trabalho da esposa. Indo um pouco mais longe, o aluno poderá observar que o lar será 

tanto mais feliz quanto puder se cercar do consumo das máquinas.  

C) Resposta: o aluno deverá comparar as duas imagens, contrastando propaganda e 

realidade. Dessa análise, deverá concluir que o ideal de vida americano não atendia a 

toda a população. Na verdade, a superprodução de bens - que acabaram não sendo 

consumidos como se esperava - acabou levando empresas a falências, provocando 

desemprego e deixando desamparada grande parte da população americana. Florence 

tornou-se símbolo -  até hoje citada em reflexões acerca dos limites do Capitalismo - do 

quanto ocorrem descompassos entre a vida colorida das mídias e o real vivido.  

2) Resposta: o aluno deverá citar as medidas enumeradas pelo terceiro parágrafo do texto. 

Em uma resposta ampliada, poderá observar que a Crise de 1929 afetou também o Brasil e 

que o governo Vargas também adotou a estratégia de promover obras públicas para criar 

postos de trabalho.  

3) a) Resposta: como a Crise de 1929, a Crise de 2008 comprometeu o desempenho de 

empresas. 

b) Resposta: uma diferença é o destino do homem de terno, representando um 

empresário.  

c) Resposta: os empresários, os burgueses, os trabalhadores.  
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Refletir, antes de avançar... 

1) Resposta: “Exigimos a reunião de todos os alemães numa grande Alemanha.” 

2) Resposta: “(...) para o fascista, tudo está no Estado, e nada de humano nem de 

espiritual (...) existe fora do Estado.” 

Ao trabalho, caro aluno!  
 

1) A) Resposta:  O aluno deverá compreender que, em regimes totalitários, os denunciantes 

agem para obter vantagens e para escaparem de ser, eles mesmos, alvos de denúncias. É o 

chamado colaboracionismo.  

B) Resposta: O povo queria a punição dos denunciantes invejosos.  

 
2) (C) O fato de que muitos terrenos, em toda a Alemanha, foram usados como covas 

coletivas para enterrar as vítimas do nazismo e esse campo pode ser um deles.  
 

3) (C) a utilização de grandes espaços abertos para atrair multidões de adeptos do regime, 
que assim poderia exibir sua força. 
 

4) Resposta: o gestual nazista e fascista revela submissão e apoio a esses regimes totalitários.   
5) ( C) Exaltar a generosidade da nação, no caso da imagem um soldado alemão salvando 

crianças na França. 
 

Unidade 3 – A Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria  

Relato de experiência... 

Agora é a sua vez!   

Resposta:  pessoal.  

 
Agora, reflita! 

1) Resposta:  O aluno deverá ser capaz de observar que as empresas relutaram no 

reconhecimento dos direitos dos trabalhadores. Foi necessário, segundo o texto, a 

abertura dos arquivos, com documentação histórica sobre o assunto, para que os 

representantes das companhias envolvidas nas denúncias começassem a ceder. O aluno 

poderá ampliar sua análise indicando que a recusa no pagamento das indenizações 

representaria um desgaste maior ainda para as empresas envolvidas no uso de trabalho 

forçado. 
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2) Resposta: O aluno poderá citar, dentre outras listadas no texto: Allianz, Degussa, Deutsche 

Bank, Dresdner Bank, a Volkswagen e a Siemens. 

3)  Resposta: Fundação Lembrança, Responsabilidade e Futuro. 

4) Resposta: O aluno deverá citar dados do texto, tais como: afirmar que cerca de 1,5 milhão 

de ex-trabalhadores de 80 países foram indenizados, com idades entre 60 e 100 anos. A 

maioria desses trabalhadores saía da Polônia, da Ucrânia e da Rússia. 

Agora, reflita!  
Resposta: O aluno deverá refletir acerca do uso do cinema como propaganda. Os 

cinejornais traziam informações dos campos de batalha, exaltando a ação dos alemães e 

procurando provocar comoção e apoio dos que assistiam aos documentários.  

Lembranças particulares de uma guerra de milhões 
Resposta: O aluno deverá compreender que a população civil, ao não reagir às ações nos 

campos de concentração, acabava colaborando, com seu silêncio, com a ação do regime 

totalitário nazista.  

O Brasil de Walt Disney na Segunda Guerra 
1) Resposta: É o Brasil da natureza exuberante, do povo em festa, da música e do jeito 

gingado. 

2)Resposta: Apesar da imagem lúdica do Brasil, o filme de Walt Disney exporta essa ideia 

para o mundo, difundindo um imaginário de nação que esconde nossos grandes desafios 

sociais, políticos e econômicos.  

O Brasil, na estratégia do conflito 
 

Resposta: Ideológico, o norte do Brasil serviria de base para as tropas americanas, 

interessadas em manter o sistema capitalista nas Américas. O uso da base de Alcântara 

serviria para combater algum avanço comunista. Quanto ao interesse econômico, o aluno 

poderá citar a questão dos minérios, no Brasil, e a questão do Petróleo, na África.  

Agora, reflita!  
Resposta: Porque a I Guerra Mundial começou em 1914 e a Segunda Guerra Mundial 

somente encerrou-se em 1945. Entretanto, o aluno poderá - muito corretamente, aliás - 

argumentar que depois desses 31 anos seguiram-se décadas de Guerra Fria.  

Agora, sua vez!  
 

1) Resposta: pessoal. 



 

 121 

2) Resposta: o aluno deverá demonstrar que compreendeu esses eventos no contexto da 

Guerra Fria.  É importante que ele demonstre conhecimento acerca das disputas 

ideológicas entre Comunismo e Capitalismo. No caso específico da derrota americana 

no cerco à Baía dos Porcos, o aluno deve ressaltar que estrategicamente representou 

um entrave ao controle dos EUA sobre as Américas.  

Unidade 4 – A Era Vargas e o Regime Populista no Brasil 

Agora, responda!  
1) (C )PROTECIONISMO.    ( B ) TRABALHISMO CONTROLADO.    ( A ) UNIFORMIZAÇÃO DOS 

ESTUDOS. 

Continuando nossa reflexão... 
2) a) Resposta: o aluno deverá ser capaz de identificar que um presidente subordinado a uma 

Constituição obedece a um conjunto de leis.  E que, assim sendo, deve governar dentro dos 

limites dessas leis. No caso de um presidente que governa sem se subordinar a uma 

Constituição, o governo é exercido de forma mais pessoal, segundo o livre-arbítrio do 

governante. 

b) Resposta: o primeiro, tendo em vista que - na maioria dos casos - uma Constituição é 

resultado de um prolongado debate estabelecido por representantes legislativos 

escolhidos pelo povo. Para aprofundar a reflexão do aluno, o professor poderá auxiliá-lo na 

construção de sua resposta, explicando a diferença entre constituições promulgadas e 

constituições outogardas.  

3) (a) a obrigatoriedade do voto masculino para maiores de 18 anos e a aprovação do voto 

feminino, já em 1932. 

4) a) Resposta: Prestes denuncia a grande propriedade territorial e o imperialismo norte-

americano. 

b) Resposta: “O governo dos coronéis, chefes políticos, donos da terra, só pode ser o que aí 

temos: opressão política e exploração impositiva.” 

c) Resposta: segundo Prestes, a realidade somente poderia mudar pela ação consciente das 

populações rurais e urbanas. 

 

5)   a) Tenentismo. 

 b) Integralismo.  

Agora é a sua vez! 

6) Resposta: o aluno deverá analisar que o governo Vargas - ao entregar Olga como 

prisioneira para os Nazistas - mantinha relações com o regime de Hitler. 

7) Resposta: pessoal. 
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Ao trabalho, caro aluno! 
 

1)  

Empresa Capital Setor de atuação 

 

Petrobrás 

 

Estatal, com mais de 50% 

das ações. 

 

Energia de petróleo. 

Companhia Siderúrgica 

Nacional (CSN) 

Privado.  Aço e siderurgia.  

 

Companhia Vale do Rio 

Doce 

 

 

Privado. 

 

Mineração, logística, 

siderurgia. 

Companhia Hidrelétrica do 

São Francisco  

Estatal.  Energia elétrica. 

 

2) Resposta: o aluno deverá observar que, como no caso de Stalin, a propaganda de governo de 

Getúlio Vargas revela um líder afetuoso, próximo da juventude, disposto a construir uma 

nação com o apoio desses jovens. A imagem revela igualmente a exaltação do líder.  

3) a) Jornada de Trabalho: é a carga horária semanal de trabalho. 

b) Férias: deve ser anual e remunerada. 

c) Período de descanso: é o repouso semanal remunerado. 

d)Carteira de trabalho: caderno onde são anotadas as experiências profissionais do 

trabalhador. É também onde fica registrado a remuneração e o tempo de serviço, para efeito 

de aposentadoria.  

e) Salário mínimo nacional: estabelece que um trabalhador não pode receber menos do que o 

valor mínimo estabelecido nacionalmente. 

 

4) Resposta: o aluno deverá discutir as dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores no período 

entre a Abolição e a aprovação das primeiras leis trabalhistas, em 1943. Nesse período, muitos 

trabalhadores viveram em situação semelhante àquela do período escravista. Um desses 

regimes era o colonato.  

5) Resposta: (c) Nazismo. 

6) Resposta: livre. 

7) Resposta: a linguagem é muito menos direta do que a atualmente empregada pelos veículos de 

comunicação. Percebe-se o uso de uma linguagem que explora ao máximo os sentimentos do 
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ouvinte. Na atualidade, embora o texto seja mais simples e direto, os veículos investem no uso 

de imagens dos fatos, muitas vezes de forma sensacionalista. 

8) Resposta: a polícia. 

9) a) ditadura, aproximação com os regimes totalitários na Europa; 

b) populismo e criação de empresas estatais; 

c) apoio às interferências stalinistas na América Latina. 

O Regime Populista (1945-1964)  

Agora, reflita! 
 
Resposta: a intenção de Vargas foi eleger um candidato que lhe facilitasse o retorno ao poder a fim 
de seu mandato, no caso, do general Dutra.  
Ao trabalho, caro aluno! 

1) a) Resposta: Segundo Vargas, essas forças são formadas por grupos internacionais e 
nacionais revoltados contra o regime de garantia do trabalho. 
b) Resposta: Vargas afirma que sempre defendeu o povo e os humildes. Escreve também 
que tudo suportou para defender o povo. Em tom pessoal, o presidente dirige-se 
diretamente ao povo em frases como “sentireis em vosso peito a energia para a luta por 
vós e vossos filhos”.  

Agora, reflita!   
 
1) a) Resposta: O Brasil ingressava em um período de brilhantismo nos esportes. Vivia sob 

o ritmo da Bossa Nova, de Tom Jobim e do poeta Vinícius de Moraes. O Cinema Novo 
falava de Brasil, com uma linguagem toda nossa. Nas Artes, os gênios de Oscar 
Niemeyer e Lúcio Costa, traços do arquiteto nos céus de Brasília, como diz a música de 
Djavan. No plano econômico, a industrialização. O automóvel ocupava seu lugar no 
coração dos brasileiros. 
b) Resposta: a inflação fugia do controle, o governo gastava mais do que arrecadava 

(é o déficit fiscal, no texto chamado de “irresponsabilidade fiscal”), a dívida 
pública, portanto, crescia.  

c) Resposta: o aluno deverá recorrer aos dados dos dois itens anteriores, expondo 
suas idéias em forma de análise.  

 
2) Resposta: o aluno deverá ter sido capaz de compreender que a História tem suas 

incoerências, que as diferenças sociais são marcantes, dividindo os cidadãos entre ricos e 
pobres; ricos e muito ricos. O período JK é interessante para que o aluno, a partir do 
estudo de dados do período, tenha argumentos para abordar essas contradições.  

Agora, reflita! 
a) Congelamento de salários – significa que o governo não concedeu aumento salarial no 

período.  

b) Limite de acesso ao crédito – estava restrita à possibilidade de o povo pedir dinheiro 

emprestado a bancos e instituições financeiras. 
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c) Desvalorização da moeda - a moeda nacional passa a valer menos do que a moeda 

estrangeira. Com isso, é possível administrar o ritmo das importações e exportações.  

d) Restrição de remessa de lucros ao exterior – empresas estrangeiras que investem no país 

enviavam parte - ou boa parte - de seus lucros para as sedes em países do exterior. Ou 

seja, essas empresas ganham capital aqui, mas gastam sua riqueza em suas nações de 

origem.  

Oficina de História 

 
a) Resposta: “Ao Congresso Nacional. Nesta data, e por este instrumento, deixando com o 

Ministro da Justiça, as razões de meu ato, renuncio ao mandato de Presidente da 

República. Brasília, 25.8.61." 

b) Resposta: o documento é a renúncia de Jânio Quadros. Com isso, ele estava deixando a 

presidência da República do Brasil.  

Ao trabalho final de nossa caminhada pelo século XX! 

1) Resposta: Paraguai, Uruguai, Argentina, Brasil e Chile.  
2) Resposta: foi um dos países que atuaram na formação de redes de informações. 
3) Resposta: o aluno deverá apresentar as histórias de cidadãos perseguidos pelas 

ditaduras do período. 
4) Resposta: investigadores relacionam a morte de Jango à Operação Condor, de quem 

ele teria sido vítima. 
5) Resposta: atualmente, o período está sendo reestudado pela Comissão de Verdade e 

Justiça. O aluno deverá ressaltar a questão da abertura dos arquivos com documentos 
que serão capazes de elucidar acontecimentos importantes do período. 
 

Avaliação Final  

Imagens do século XX: resposta livre. 

Redação: resposta livre.  


